
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE                        UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE

        FILOZOFICKÁ FAKULTA                                         CIRCE (Centre Interdisciplinaire 

  ÚSTAV ČESKÉ LITERATURY A                                  de Recherches Centre-Européennes)

            LITERÁRNÍ VĚDY                                                  UMR EUR’ORBEM (Cultures et   

                                                                                                     sociétés d’Europe orientale, 

                                                                                                         balkanique et médiane)

DISERTAČNÍ PRÁCE

Mgr. LUKÁŠ PROKOP

« CONSTRUCTIONS INACHEVÉES »: SMYSL LITERÁRNÍHO FRAGMENTU A 

NEDOKONČENOSTI, JEJICH VÝZNAM V KONSTRUKCI LIDSKÉHO JÁ. 

STENDHAL, DEML, MICHAUX

PRAHA 2014

Vedoucí práce: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M. A.

Monsieur le professeur Xavier Galmiche

Studijní program: Filologie

Studijní obor: Obecná a srovnávací literatura



2

Prohlašuji, že jsem disertační práci napsal samostatně s využitím pouze uvedených a 

řádně citovaných pramenů a literatury a že práce nebyla využita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne



3

Rád bych poděkoval všem, kteří ke vzniku této práce jakkoli, třeba i drobně, 

napomohli. I když její zrod provázela různá úskalí a proces byl zdlouhavý, chvílemi se zdálo, 

že zdárný konec je buď v nedohlednu, anebo vůbec neexistuje, přesto mi moji školitelé, Josef 

Vojvodík a Xavier Galmiche, důvěřovali a byli mi vždy ochotně nápomocni. Mé velké díky! 

Děkuji také Vladimíru Binarovi za umožnění přístupu ke všem Demlovým knihám, které jsem 

potřeboval. Můj vřelý a velký díky patří Moe, která mě zásobovala dobrými nápady a

pomáhala mi svým klidem z různých nesnází, která práce přínášela. Nakonec chci vyjádřit 

poděkování svým rodičům, Stanislavě a Tomášovi Prokopovým, za trvalé zázemí a naprostou 

ochotu mi pomoci se vším, do čeho jsem se kdy pustil; tuto svou práci jim s vděčností a velmi 

rád věnuji. 



4

OBSAH

I. ÚVOD   ...............................................................................................................................   7

I. I. Vědomí vlastní viditelnosti   ............................................................................................   7

I. II. Viditelné a neviditelné   ................................................................................................   16

I. III. Ženevská škola   ...........................................................................................................   18

I. IV. Jean Starobinski: průhlednost a překážka   ..................................................................   20

I. V. Fragment, identita a nedokončenost   ...........................................................................   25

I. V. I. Možnosti neúplnosti   .....................................................................................   28

I. V. II. Blízkost fragmentu „běžné“ řeči a zákonitosti emocí   ................................   31

I. V. III. Identita   ......................................................................................................   35

I. V. IV. Proměna a výběr   .......................................................................................   39

I. V. V. Identita a fragment s ohledem k touze a působivosti   .................................   41

I. VI. Představy o podobě lidského já: stálost/proměnlivost   ...............................................   44

I. VI. I. Já a představa duše u Augustina   .................................................................   45

I. VI. II. Novověk   ....................................................................................................   47

I. VI. III. Reformace a René Descartes   ...................................................................   52

I. VI. IV. Jean-Jacques Rousseau   ............................................................................   54

I. VII. Romantismus   ............................................................................................................   56

I. VIII. Deník   .......................................................................................................................   58

I. IX. Německý idealismus podle Milana Sobotky   .............................................................   62

II. STENDHAL   ..................................................................................................................   70

II. I. Egotismus   ....................................................................................................................   70

A. POZNÁNÍ   ...............................................................................................   79

II. II. Kdo je Henri Beyle, proč a jak se poznává   ................................................................   79

II. III. Nenávist k rodišti: proč citový život, Život Henryho Brularda

a Egotistické vzpomínky   ..........................................................................................   82

II. IV. Nenávist k Francii, vášniví lidé jsou v Itálii   ............................................................   90

II. V. Průběh emoce, neočekávanost afektů, vpád vášně: fragment   ...................................   95

II. V. I. Vzpomínání na sebe formou „dopisu příteli“   .............................................   99

B. TVORBA   ..............................................................................................   102



5

II. VI. Jak se fikční a reálné prostupuje: Stendhal   ............................................................   102

II. VI. I. Sen o původní panenskosti, postavy založené v existenci   ......................   106

II. VI. II. Touha po činu a působení   ......................................................................   113

II. VII. Pseudonym, maska a osobnost na míru, stud a útěk   .............................................   117

II. VII. I. Snění: pohyb vpřed   ................................................................................   118

II. VII. II. Stud a strach   .........................................................................................   121

II. VIII. Závěr ke Stendhalovi. Praxe   ................................................................................   123

III. JAKUB DEML   .........................................................................................................   128

III. I. Od anonymity k jedinečnosti   ...................................................................................   128

A. POZNÁNÍ   .............................................................................................   132

III. I. I. „Duše jest neviditelna.“   ............................................................................  132

III. I. II. Práce a květiny. Neviditelnost kořenů   .....................................................   135

III. II. Výčty. Tepna (1926)   ...............................................................................................   139

III. III. Od duše k penězům. Od předků k praxi. Dar a obchod   ........................................   144

III. III. I. Darování   .................................................................................................   145

III. III. II. Peníze a obchod   ....................................................................................   147

III. IV. Pád   ........................................................................................................................   154

III. V. „Stál jsem u okna v prvním poschodí, pohlédnu ven a vidím: země jest mrtva!“  ...   156

III. VI. Umět zkrachovat. Pád je ten druhý   .......................................................................   161

III. VI. I. Setkání s druhým jako zážitek smrtelnosti   ............................................   163

III. VII. Zpěv na Cestě k Jihu (1935)   ................................................................................   167

III. VII. I. Ptáci: zpěv a smích   ...............................................................................   171

B. TVORBA   ..............................................................................................   178

III. VIII. Od fragmentu k „věčné všudypřítomnosti“ a zpět: ptačí pohyblivost

a praktický člověk   ..............................................................................................   178

III. IX. Pohyblivost – podmíněnost – praxe   ......................................................................   182

III. X. Závěr k Jakubu Demlovi   ........................................................................................   187

IV. HENRI MICHAUX   ..................................................................................................   192

A. POZNÁNÍ   .............................................................................................   197

IV. I. Ekvádor (1929): cestovní deník nemocného plavce   ................................................   199

IV. II. Člověk po pádu do vlastní postele   .........................................................................   202

IV. III. Stavět nebo utéct? První objevy   ............................................................................   210



6

IV. IV. Plout přes zákaz: plavba po řece Napo   .................................................................   217

IV. IV. I. Vzdorovat a změnit!   ..............................................................................   218

IV. V. Touha zaútočit: hněv, nenávist a zlost   ...................................................................   220

IV. VI. Proměnlivost, tuhnutí a uzavření   ..........................................................................   222

IV. VII. Vypuzení z „koule“: Cesty   ..................................................................................   226

IV. VIII. Pocity a emoce   ...................................................................................................   228

B. TVORBA   ..............................................................................................   230

IV. IX. Čína a Indie   ...........................................................................................................   233

IV. X. Magie   .....................................................................................................................   238

IV. XI. Praxe je věcí intence a situace   ..............................................................................   241

IV. XII. Bezprostřednost   ...................................................................................................   244

V. ZÁVĚR   ........................................................................................................................   248

V. I. „Dám se vám poznat takový, jaký opravdu jsem.“   ...................................................   250

V. II. Divošská přirozenost a každodennost   .....................................................................   252

V. III. Od přirozenosti kanibala k „optice života“   ............................................................  253

V. III. I. Stendhal   ...................................................................................................   254

V. III. II. Jakub Deml   ............................................................................................   256

V. III. III. Henri Michaux   ......................................................................................   259

V. IV. Život bez plánu. Praxe a „optika života“   ...............................................................   261

V. V. Druhá montaignovská inspirace: čas   .......................................................................   263

BIBLIOGRAFIE  .............................................................................................................   266

ABSTRAKT (ČESKY A ANGLICKY)   ........................................................................   273



7

I. ÚVOD

…její oči se dovedly s věcmi domluvit.1

Gardons-nous de suivre la pensée d’un auteur (fût-il du type d’Aristote), regardons plutôt ce qu’il a 

derrière la tête, où il veut en venir, l’empreinte que son désir de domination et d’influence, quoique 

bien caché, essaie de nous imposer.2

I. I. Vědomí vlastní viditelnosti

Člověk je tvorem vidoucím i viděným, bytostí situovanou ve světě. Je-li vidoucím, pak 

se ptá po kvalitách viděného světa, čím je tvořen, co je v něm i na něm stálé, co je 

proměnlivé, co má ve své moci, co ho přesahuje atd. Jelikož se ve světě setkává s druhým 

člověkem, uvědomuje si i svou viditelnost3, a tak se postupně stejným způsobem dotazuje na 

sebe, na své viditelné i ostatní smyslové kvality. To je však otázka vnějšku: na své vlastní tělo 

se může kdykoli podívat. Člověk se tedy vidí, ale zároveň vnímá a pociťuje své tělo zevnitř, 

vnímá ho jako své, je mu bližší než každá jiná věc. Zjišťuje, že podléhá duševním stavům, 

pocitům, vzedmutím vůle, že je schopen myšlenek, což v úhrnu tvoří vnitřní život. K tomu je 

schopen řeči.

Proto se ptá sebe i druhých na své kvality a porovnává, odpovídá-li jeho představa o 

sobě samém ponětí, které o něm mají druzí a které si pak řečí vzájemně předávají. Ptá-li se 

sám sebe, přemýšlí-li o sobě a o své podstatě, ani tehdy nezískává jednoznačnou odpověď. 

Není totiž zřejmé, na čem by i jistota existence, tedy fakt, že skutečně jest, měla být 

postavena. Člověk si postupně uvědomuje rozdílnost a nevyčerpatelnost vlastního úsudku (i 

úsudku druhého) o sobě a táže se po nástrojích poznání a mezích poznatelnosti.

Kdo zakouší nestálost svého vnitřního života a sleduje proměnlivost svého okolí a je si 

obojího vědom, se dále ptá, vnímají-li i druzí – jakožto vnější pozorovatelé – tuto změnu. 

Táže se, co je v jeho životě pro okolí postřehnutelné, co je viditelné a co neviditelné. Tehdy si 

                                               
1 Stendhal: Věznice parmská, Praha, Mladá fronta 1973, str. 366.
2 Michaux, Henri: Postface, Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, 
str. 664.
3 Viz Merleau-Ponty, Maurice: Viditelné a neviditelné, Praha, Oikúmené 2004; Lévinas, Emmanuel: Čas a jiné, 
Praha, Dauphin 1997.
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uvědomuje, že tento protiklad není bez přínosného i dramatického významu pro něj 

samotného, a stojí – po otázce, co jej utváří jako psychofyzickou bytost – před etickou 

otázkou po vlastní pravdivosti a přirozenosti. Problematika, která se zabarvuje vlivem života 

ve společnosti, dočasně zastírá ontologickou závažnost, a tak se přesouvá i mnohem 

konkrétněji na dvojici přetvářka/upřímnost, kde poté upozorňuje člověka, že skutečně žije na 

hranici viditelného a neviditelného. 

Objevení vlastní viditelnosti, ať už bytosti s vnitřním životem, nebo bez něj, se 

člověku stává nutností či lákavou výzvou ke skrývání. Lidská bytost okamžitě odhaluje 

ohrožení (Plessner), vyvolávané obnažeností vůči pohledům a zásahům druhých (Waldenfels). 

Pokouší se tuto nahotu upravovat, tajit či předstírat jiné vlastnosti a kvality než ty, které jí 

skutečně náležejí. 

Tehdy je jedinec postaven do role, tak jako ji zaujímá divadelní herec, tehdy musí sám 

sebe hrát a doufat, že buď svou podstatu nalezne, pochopí a představí, touží-li po tom, anebo 

ji dokonale zastře, skryje a svůj „prostor uvnitř“ (Michaux) uchová před ostatními. V každém 

případě i poznávání, ukazování či skrývání (které je jen ukazováním něčeho jiného) bude jeho 

prací, tedy zvnějšňujícím tvůrčím aktem, ve kterém významnou roli sehrává řeč.

Proto si tato práce, která ve svém celku usiluje odhalit vztah lidské identity a literární 

tvorby (fragmentu), klade nejprve za cíl analyzovat zvolené texty ve dvojím pohybu 

(v dvojím gestu). Jde jednak o reflexi lidského já jako osoby s tělem, prožívané i prožívající, 

se svým vnitřním životem, jednak o projekci/tvorbu určité identity, vlastního já psaným 

textem, k jehož nutnosti nás vede stejně jako v prvním případě sama viditelnost, touha po 

odhalení či skrytí. Reflexe, projekce a performance jsou spojeny principem jednání a poznání 

a je velmi důležité, že jsou v těsném spojení s řečí4, protože právě ona je specifickým 

pokračováním světa, který se nabízí pohledu (Starobinski). 

Leží před námi rozsáhlé téma. Na nás bude, abychom ho stálým zpřesňováním pojmů, 

které jsou nám klíčové – identita, přirozenost, já, řeč, hlas, projekce, pohled, cizost, druhý, 

praxe, užitečnost, fragment –, dovedli až tam, kde bude vše dosud abstraktní a mlhavé 

upotřebitelné pro analýzu děl vybraných autorů: Stendhala, Jakuba Demla a Henri Michauxa. 

Díla těchto tří jsou si časově vzdálená, avšak podle našeho přesvědčení zpřítomňují 

problematiku vztahu mezi textem a životem empirického autora. Je to totiž text, do něhož se 

v různé míře promítají autobiografické prvky, a na straně druhé pak samotný autor, do jehož 

blízkosti se tvorba a výtvor pokoušejí co nejtěsněji dostat – i proto, že autorem je bytost živá a 

                                               
4 Kouba, Petr: Fenomén duševní poruchy, Praha, Oikúmené 2006, str. 181.
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konkrétně situovaná. Nutno předeslat, že nebudeme systematicky sledovat díla těchto autorů 

v jejich úplnosti. V případě Stendhalově půjde především o rozsáhlý deník, vzpomínkové 

svéživotopisné texty Život Henryho Brularda, Egotistické vzpomínky a korespondenci sestře a 

přátelům. Ale také o knihy cestopisných esejů Řím, Neapol a Florencie a Římské procházky, 

velký význam má také kniha esejů o milostném životě O lásce. Tam všude se totiž výrazně 

projevuje Stendhalův zájem o svou osobu a její rozbor. K dílu románovému pochopitelně také 

přihlédneme, a to především takovým způsobem, jak o jeho specifikách uvažují Jean 

Starobinski, George Poulet, stoupenci tzv. Ženevské školy, a také Jean-Pierre Richard, který 

bývá k této škole také obvykle řazen. 

Společný přístup z hlediska problematiky identity a fragmentu, u všech tří autorů 

výrazný (připomeňme jen množství odborných stendhalovských textů publikovaných na toto 

téma ve Francii, jejímiž autory jsou především Michel Crouzet a Georges Blin), si klade za cíl 

v prvé řadě odhalit Stendhalovo pragmatické chápání vlastní románové a intimistické literární 

tvorby. Neboli: postihnout předpoklady, které jednak umožňují sblížení fikčního světa textu 

s aktuálním světem empirického autora a jednak plní jinou než estetickou funkci. Mohli 

bychom také říci, že estetická funkce je zde podřízena nějakému pragmatickému záměru, 

určité praxi – a právě na tom místě vzniká konkrétní lidská identita, která se výrazně 

proměňovala v průběhu staletí. 

Tuto identitu zkoumáme v souvislosti vztahu díla k tvůrci i světu (jeho působení 

v empirickém světě) právě proto, že spolu s F. X. Šaldou předpokládáme, že dílo je ve své 

složitosti jen odštěpkem mnohem většího výtvoru, který podléhá zájmu poznat svět, ale 

především osobnost svého tvůrce. Dílo samotné je něčím vlastně podružným a vedlejším, 

neboť jde o odlišný a složitější proces, jak pod vlivem romantického výkladu osobnosti a 

suverénního jedince píše Šalda, protože lidé 

…nikdy nepochopí, jak mohl žít jeden největších a nejryzejších malířů, Leonardo da Vinci, a malovat 

jen mimochodem, a jeden z největších básníků, Goethe, a psát také jen mimochodem, poněvadž 

důležitější bylo jim snít, meditovat, hloubat a experimentovat – pracovat na růstu svých osobností, a 

ne na počtu děl.

Veliké umělecké dílo, i největší, je jen odštěpkem, který odletěl od dláta géniovi, od krásné 

vnitřní sochy, již tesá ve tmě ze sebe a pro sebe veliký duch.5

Podobně hovoří i o Stendhalovi: 

                                               
5 Šalda, F. X.: Boje o zítřek, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000, str. 37. 
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…je to literatura zcela osobní, sebeanalytická, často zpověď, ne ovšem toho, co Stendhal spáchal, 

nýbrž toho, po čem toužil a o čem snil.6

Podobně o významu umělecké práce a o svém oslabeném zájmu o literaturu promluví 

také Jakub Deml:

…nemiluji literatury a miluji práci: to, co se stává, a nikoli to, co jest.7

Tímto zdůrazňujeme dvě velmi podstatné myšlenkové oblasti vysvětlující tvorbu. 

Jednak že smyslem díla není dílo o sobě mimo čas a prostor, jedině ve své estetické 

působivosti, ale značí spíše hledání a vždy směřuje k aktuálnímu světu, ať už přímo 

mimeticky, anebo pragmaticky. Popřípadě: zvláštně kombinuje pragmatickou i estetickou 

funkci a střídá jejich vedoucí postavení, protože byl-li zdůrazněn význam řeči, nikdy nelze 

odlišit slovesné dílo od stupně ozvláštnění soudobého jazykového úzu. 

Poznámka o významu soudobého jazykového úzu rozhodně není bez významu, 

uvidíme, jak přímo podmiňuje působivost a přesně spadá do hledání přirozenosti a pravdy, 

jejímž nástrojem je literární dílo, a to i jako vážně míněný poznávací/projektivní instrument. 

Stejně tak ukážeme, jak péče o jazykovou výpověď, zájem o její aktuálnost a působivost 

souvisejí opět s potřebou skrytí či odhalení – neboť oba se zakládají v prožitku cizosti. 

Německý fenomenolog Bernhard Waldenfels hovoří o potřebě hledání vlastního 

jazyka, kterým se lidská bytost brání neustálému vstupování cizosti do „prostoru uvnitř“, 

protože platí, že „jakožto tělesná a společenská bytost nabývá ,subjekt‘ atributů, které stravují 

jeho substanci“.8 Pokračování pohledu v řeči podmiňuje z Waldenfelsova stanoviska také 

uměleckou tvorbu, jejímž podněcovatelem je hledání nového, dosud nepoužitého jazykového 

vyjádření.

Hledání odpovědí na otázky týkající se vlastního nitra jsou součástí dlouhé tradice. 

Určitého vrcholného zájmu, kde začínáme detailně se Stendhalovým dílem náš výzkum, na 

jisté úrovni historického poznání dosahuje v období proměn společenských poměrů vznikající 

průmyslové společnosti, tedy kolem roku 1800. V politicko-společenském životě se prakticky 

projevují kupříkladu ve vzniku prvních ústav, které garantují právní občanství a dále 

prohlubují postavení jedince. Této jeho kvalitativní proměně, jak ukážeme v jedné z prvních 

kapitol, udalo směr v evropském kulturním okruhu křesťanství (sv. Augustin). Později pak 

                                               
6 Šalda F. X.: Stendhal, Šaldův zápisník, roč. 5, Praha, Československý spisovatel 1992, str. 175.
7 Deml, Jakub: Šlépěje. Svazek sedmý, Bělá pod Bezdězem, Jakub Deml a Pavla Kytlicová 1920, str. 193.
8 Waldenfels, Bernhard: Znepokojivá zkušenost cizího, Praha, Oikúmené 1998, str. 80.
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dosáhla radikálního významu v díle takových autorů, jakými byli Michel de Montaigne, 

Blaise Pascal, René Descartes, stejně jako u německých romantiků a v německé klasické 

filosofii, především u Kanta, Fichta, bratrů Schellingů, Hegela, Herdera nebo Feuerbacha. Její 

konkrétní a každodenní aplikace vedly k proměně osobního lidského já, jeho identity a 

subjektivity, zatímco velké a kouzelné dějiny ustupovaly do pozadí.

Tato hluboká přeměna společnosti si vynutila potřebu založit identitu docela jinou. 

Osobní život či každodennost obrátily zájem k netypizovanému člověku, k člověku jako 

výrazné a jedinečné osobnosti. Tuto proměnu spojujeme s žánrem umělecké literatury, kterou 

nazýváme spolu s Alainem Girardem9 literaturou intimistickou.10 Sem patří deníky, 

vzpomínky, dopisy a ostatní autobiografické texty, tedy i svéživotopisné romány. Tyto texty 

řadíme ve dvojici reflexe/projekce či poznání/tvorba do oblasti reflexivního gesta, avšak, jak 

se později ukáže, nikoli bez výjimek. 

Právě přerod chápání osobnosti člověka, identity i postavy tvůrce, přináší dílo 

Francouze Henriho Beyla – Stendhala, který svou tvorbou spočívá na rozcestí reflexivity 

(shrnuje pro nás dějiny hledání své identity a vlastního já) a projekce. Jsou to mimo jiné tyto 

Stendhalovy knihy, které stanou v centru našeho zájmu: Journal/Deník 1801–1842, 

Correspondances/Dopisy, svéživotopisné knihy Souvenirs d’égotisme/Egotistické vzpomínky

(psáno 1832, nedokončeno), La vie d’Henry Brulard/Život Henryho Brularda (psáno 1835–

1836, nedokončeno), eseje De l’amour/O lásce (vydáno 1822), Racine et Shakespeare/Racine 

a Shakespeare (vydáno 1825), Rome, Naples et Florence/Řím, Neapol a Florencie (vydáno 

1827) a romány Le Rouge et le Noir/Červený a černý (vydáno 1830), Lucien Leuwen/Lucien 

Leuwen (psáno 1834–1835, nedokončeno), La Chartreuse de Parme/Věznice parmská

(vydáno 1839) a Lamiel/Lamiela (psáno 1839–1840, nedokončeno). Připomeňme začátek 

Života Henryho Brularda, kde Stendhal píše: 

Když jsem se v noci dosti unuděný vracel z večeře u velvyslance, řekl jsem si: Měl bych popsat svůj 

život; možná, že bych to za dva tři roky skončil, jaký jsem byl, zda veselý či smutný, chytrý nebo 

hloupý, statečný nebo bázlivý, zda celkem šťastný nebo nešťastný. /…/ 

Ale ta strašlivá záplava „já“ a „mě“! To by přivedlo z míry i nejlaskavějšího čtenáře. /…/

                                               
9 Girard, Alain: Le journal intime et la notion de personne, Paris, Université de Paris, Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines, 1963.
10 Je třeba upozornit, že Girard ve své knize Le journal intime et la notion de personne označuje autory deníku 
jako „intimisty“ („les intimistes“). Správně by tedy měla být řeč o literatuře intimistů, rozhodli jsme se však pro 
větší srozumitelnost používat spojení „intimistická literatura“. 
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Mohlo by se, pravda, psát ve třetí osobě, „udělal, řekl“. Ano, ale jak vyjádřit vnitřní hnutí 

mysli?11

Reflexivní i projektivní (praktické) směřování, které u Stendhala nalézáme, umožňuje 

sledovat obě dvě linie u autorů novějších, výše jmenovaných Jakuba Demla a Henriho 

Michauxa. Výhled do obou směrů bude jasnější, odhalí odlišnosti i společný základ, ukáže, 

jak vlastní identita je přímo spojena s tvorbou, ale jak ji sama tvorba částečně deformuje a 

představuje i jako svéráznou hru.

Z díla Jakuba Demla volíme: Můj očistec, Moji přátelé, především ale Šlépěje (26 

svazků) a tzv. šlépějové (esejistické) texty: Pro budoucí poutníky a poutnice, Rosnička, 

Domů, Tepna, Hlas mluví k Slovu, Mohyla. Méně nás zajímají nedávno vydané svazky 

korespondence, za velmi důležitý považujeme cestovní deník po území bývalé Jugoslávie 

Cesta k Jihu. Tento posledně jmenovaný text má pro nás význam metapoetického výkladu 

Demlovy stylizované kompozice, představy vlastní identity (založené rodově a široce 

společensky), vlastního já, zapojení druhého jako inspirátora i interuptora psaní. Deml se zde 

vyslovuje ke vztahu světa vnitřního i vnějšího, k fragmentu, k vzájemnému působení, zkoumá 

zapojení promluvy druhého člověka, které z velké části zakládá jedinečnost šlépějových textů 

a vrcholí v pragmaticko-estetickém výkladu vzniku ptačího zpěvu jako sjednotitele všech 

básníkových estetických i pragmatických (praktických) snah. Velmi konkrétní a klasická 

představa ptáka letce a pěvce, okamžitě zvnějšňujícího vnitřní život zpěvem a pohybem 

(letem) a stejně tak integrujícího vše vnější dovnitř, završuje představu o přerušení 

romanticky koncipovaného suverénního a subjektivního já druhým člověkem, aby dala 

vzniknout něčemu, co bychom mohli nazvat jako l’homme composé.

Henri Michaux je pak reprezentantem zase jiné formy lidské identity (vztah k tělu je 

mnohem problematičtější) a tvůrcem jiné subjektivity. Společné má opět naprosté zapojení do 

situace tady a teď, zájem o skutečnost a svět, účast v něm, a odsud pak utváří odlišné podoby 

lidské identity, akcidentálního, situačního já. Tak se o tomto dlouhém vývoji dočítáme ve 

sbírkách básní, básní v próze, esejích a denících z cest: Qui je fus/Kdo jsem byl (1927), 

Ecuador/Ekvádor (1929), Mes propriétés/Mé državy (1929), Un certain Plume/Jistý Pápěrka

(1930), Un barbare en Asie/Barbar v Asii (1933), La nuit remue/Noc v pohybu (1935, 1967), 

Un certain Plume précédé de Lointain intérieur/Jistý Pápěrka uvedený Uvnitř daleko (1938), 

L’Espace du dedans/Prostor uvnitř (1944, 1960), Épreuves, exorcismes/Zkoušky, exorcismy

                                               
11 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 12.
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(1945), Ailleurs/Jinde (1948), Poésie pour pouvoir/Poezie pro působení (1949), 

Passages/Průchody (1950), Face aux verrous/O mříže (1954), které se stanou materiálem 

našich analýz. 

Historicky překleneme období, které lidskou subjektivitu vnímalo jako jedinou jistotu 

a na ní postavilo veškeré své uvažování, totiž německý romantismus a jeho teoretickou bázi 

v transcendentálním idealismu. Přihlédneme k jeho představám, avšak nikoli v celé šíři. To 

bychom totiž už psali jiné pojednání. Na co se však zaměříme, bude výklad lidské činnosti 

jako sebeuskutečňující a sebekladoucí práce (Fichte, Hegel, Feuerbach, Marx), která je 

lidskému poznání nutná. Dostaneme se až k opuštění subjektivity, k jejímu „oslabování“, 

k tomu, co bylo nazváno poststrukturalisty „smrtí subjektu“, jak je postulují Michel Foucault 

a Gilles Deleuze. Tento postulát a pocit je nesmírně blízko Michauxovi. On tento stav přijímá 

a zpracovává jej výtvarně i literárně umělecky, kde je pro nás nejdůležitější. I jeho potřeba 

vyrovnat se se skutečností aktuálního světa v řeči vznikem konkrétního lidského já jej vrací 

do kontextu tvůrců Stendhalova a Demlova typu. 

Vedle méně známých důvodů společné analýzy jmenovaných děl je tu i jeden prostý 

fakt: Stendhal je považován za zakladatele literárního egotismu, směru, který je definován 

výhradním zájmem autora o svou osobu, o vlastní sebepoznání; na což nakonec poukazuje i 

vysoká frekvence osobních zájmen první gramatické osoby. Skutečnost, že k takovému 

poznání je třeba určité jazykové a gramatické formy (první osoby singuláru), Stendhal často 

promýšlí. Jakub Deml je tradičně považován za nejsobečtějšího a nejsebestřednějšího autora 

české literatury (Arne Novák), jeho volba je tedy zřejmá. Henri Michaux je zase ten, kdo chce 

být považován „za dobrého správce svého já“ (Michaux) a kdo zároveň z vývojového 

hlediska znamená výrazné přehodnocení jedinečné podoby já, jeho zdánlivé oslabení ve 

prospěch touhy, situace, gesta či napětí. V souhrnu toto přehodnocení však znamená 

především snahu osobní prožitek prohloubit a rozšířit, nahlédnout ho v situaci změněných 

perspektiv a nově promyslet.

Dalším důvodem sblížení je zájem o podobu já, bytostná potřeba a vědomí jeho vzniku 

i podmíněnosti a tvorby, i konkrétní vazba k romantické estetice osobní suverenity a 

svrchovanosti, mnohoznačnosti a neurčitosti. Vrchol této touhy prozatím v Michauxově díle 

identifikujeme. „Smrt subjektu“, jejíž vyjádření bývá připisováno Michelu Foucaultovi, není 

než dalším stupněm mnohoznačnosti subjektu, jeho rozptýlením, výrazem touhy „být ne snad 

subjektem zcela absentním, ale přinejmenším fragmentovaným, nezahrnutelným do jakékoli 



14

definitivní rubriky – to je ta známa Foucaultova touha ,stát se jiným‘.“12 I v takové tradici, 

kterou zřejmě započíná Michel de Montaigne a pokračuje v ní Jean-Jacques Rousseau, se 

samozřejmě pohybujeme. Nutno vykládat opuštění subjektu správně není jeho smrtí, jeho 

odmítáním, ale odpovídá touze po určité jeho „konkrétní“ podobě, což je pro Foucaulta 

příznačné, ať si třeba podoby obtížně postižitelné, fragmentární, skryté.

Posledním spojovacím prvkem je zájem o textový fragment. I tato forma autory pojí 

k romantické estetice. Stendhalův Život Henryho Brularda i Egotistické vzpomínky nejsou než 

skládankou zlomků vzpomínek bez patrného časového sledu a jiné logiky než emoce, které 

v celku mají objasnit, kým jejich autor ve skutečnosti byl. Románové dílo, jak se autoři 

stendhalovských literárních analýz shodují (Crouzet, Blin, Poulet, Starobinski, Richard), si 

nese stopy vzestupů a vzmachů „vnitřní energie“ (pro Stendhala důležitý pojem), zájmu a 

jeho poklesu (některé kapitoly jsou jen vědomě „rozvrženy“, avšak publikovány), což vytváří 

dojem textového fragmentu založeného však v nepravidelnosti rytmu.

Je zřejmé, že si nemůžeme podobné otázky klást, aniž bychom definovali to, čemu 

velmi vágně říkáme svět vnitřní a odlišujeme ho od aktuálního světa empirického. Detailně to 

učiníme ve zvláštní kapitole. Odlišná ontologická kvalita naší přináležitosti k oběma je tu 

rozdělena existencí světa aktuálního a světa fikčního. Miroslav Červenka se sice zabývá 

lyrickou poezií, ale představy o vztahu fikčního světa ke světu empirickému lze využít i zde, 

mají totiž obecnější dopad na literární text.13 Objasňuje v oblasti uměleckého textu podstatu 

odlišností a umožňuje formulaci estetického i pragmatického působení (intence) díla. Fikční 

svět existuje jen natolik, nakolik je materializován, existuje stejně jako jeho nosič, sám však 

není světem, který fyzicky obýváme. To je tvrzení teoretické a jistě správné, ale jak se ukáže, 

spisovatelé ho přijímají nikoli bez výjimek. To, co oba světy spojuje, je lidská účast na obou, 

protože dílo jako objekt tvůrčí práce v nejobecnější rovině do světa vstupuje a prací do něj 

člověka zapojuje. Vzdálenost fikčního a empirického světa nemusí být tak výrazná, 

uvědomíme-li si, že psaní je už touto činností v empirickém světě, je prací, tedy aktem, který 

k sebepoznání vede sám sebou (Fichte, Hegel, Marx). Tím se opět blížíme romantické 

filosofii a estetice týkající se „činné stránky“14 lidského života, o níž samozřejmě na 

příslušném místě pojednáme. 

Abychom se mohli zabývat zrovna touto problematikou, otázkami lidského já a jeho 

vztahu k psaní jako typu a výtvoru, musíme vyložit, jak otázka vlastní identity s možností 

                                               
12 Fulka, Josef: Dvě pojetí pravdy u Michela Foucaulta, in Novotný, Karel; Fridmanová, Milena (eds.): Výzkumy 
subjektivity, Od Husserla k Foucaultovi, Červený Kostelec, Pavel Mervart 2008, str. 251.
13 Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky, Praha, Český spisovatel 2003.
14 Sobotka, Milan: Člověk, práce a sebevědomí, Praha, Svoboda 1969.
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působnosti psaného textu, nad nímž nemá záštitu jiná instituce než samotný autor jako 

existující bytost, souvisí. Uveďme jednoduchý příklad. 

Působení psaného slova je něco jiného v případě právního zákona. V něm se nejedná o 

samo slovo, které ovlivňuje jednání lidí, ale síla instituce, moc, která je za ním, tedy o stát. 

Spisovatel nemá žádný jiný nástroj, jak působit, než samu sílu svého slova, která je úhrnem 

jeho přesvědčivosti. Stejně tak je rozdíl mezi snahou ošálit sebe a působit na druhé, avšak 

právě zde vyvstává místo, na němž nacházíme specifika básnických žánrů, forem a tvarů, 

které o působivosti z tradice písemnictví rozhodují. Tato tradice jazykových útvarů je tou 

druhou institucí, která zajišťuje autoritu. Působí totiž z nitra literární jazykové tradice a je to 

ona, která má vliv s ohledem na její podobu.15

Literární tvorba, která v sobě spojuje postupy typické pro uměleckou literaturu –

vyprávění, fikce, obraznost –, je nástrojem poznání a udržuje si schopnost působit na 

skutečnost. Budeme z toho důvodu zkoumat strategie, které ke sbližování fikčního a 

empirického světa vedou. Zároveň musíme mít na paměti, jak bylo řečeno výše, že už toto 

sbližování, akt působení i poznání za pomoci uměleckého textu nelze odmyslet od stavu 

estetického působení, vlastně od dobového vkusu. Objev kognitivní je vždy objevem 

řečovým, nové pojmenování je také novým objevem, objev je neméně souborem zvukové a 

významové stránky slova, což opět odkazuje k Waldenfelsově teorii o cizosti a oslabování 

autentičnosti v řečovém aktu.

Na závěr úvodu přeci jen zdůrazněme, na jaké rovině se blízkost autorů ještě 

uskutečňuje. Nacházíme tu jedno rozsáhlé téma, které ovlivňuje, jak etickou rovinu, tak i 

rovinu řečovou, textovou, volbu žánrů v dílech se objevujících. Tím je bezprostřednost. I ona 

spoluutváří účinnost psaného textu v empirickém světě, chce použít lidskou řeč jako přirozené 

pokračování viděného a žitého světa, a zároveň zůstává na úrovni, kde je možné o nutnosti 

slovní komunikace pochybovat. Jistým řešením je zdůraznění zvukových kvalit řeči, jako je 

melodie i rytmus (jejich hudebních kvalit) i jejich přímé působení na emoce (Stendhal). 

Hudebnost však každý z našich tří autorů přijímá po svém: Stendhal, zanícený obdivovatel 

italské opery, v částečně estetickém přístupu ke světu a přímém hudebním (i rytmickém) 

působení „bez“ nosiče, Deml svým teoretickým výkladem ptačího zpěvu, z kterého odvozuje 

ontologické, etické i estetické závěry; Michaux nachází jazykové znaky přímo v jádru 

organizace skutečnosti, ztotožňuje lidské bytosti se znaky abecedy a vztahy se strukturou řeči, 

ale také uvažuje o tzv. lyrickém esperantu (Michaux) či magickém působení slov.

                                               
15 Stendhal: Racine a Shakespeare, in Energické múzy, Praha, Odeon 1970, str. 29–131.
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Hra s bezprostředností proniká do žánrové volby dopisu i deníkového záznamu, které 

utvářejí zmiňovanou intimistickou literaturu. Stejně tak se odráží ve volbě řečových figur jako 

je apostrofa (velmi rozšířená u Michauxa), s níž se setkáváme i v modlitbách, prokletích či 

kletbách. Intimní dopis i deník blízkost přirozeně evokují a slovní vyjádření oslabují, třebaže 

jen iluzorně. Navíc je pocit bezprostřednosti navozován spontánností i působivostí, a Stendhal 

není jediný, kdo v tomto momentu spatřuje rysy pravdy a pravdivosti vůbec. Pravda, alespoň 

v tom výkladu, jak ho podává Stendhal, je z rodu strhující a často mladistvé a nerozvážně 

obhospodařované „vnitřní energie“16: horlivosti a nasazení. To pojetí reprezentuje v postavách 

Luciena Leuwena, Fabricia del Dongo či Juliána Sorela. V tom je skryta i touha po pravdě 

beze slov, pravdě, která je přirozeností a bezprostředností, více vitalitou a vzmachem než 

numericky ověřitelnou a spočitatelnou pravdivostí. Proto jsou přirozenost a pravdivost blízko 

praktické působivosti, která je však v oblasti textové a literární odvislá od jazykového úzu, od 

soudobého stavu jazyka, v jakém dílo vzniká anebo do jakého vstupuje. I zde nám poslouží 

tvorba Henri Michauxa, u nějž se v emocích hněvu a nenávisti zpřítomňují tyto životodárné a 

strhující síly umožňující bezprostřední vztah mezi člověk a jeho okolím. 

I proto je smyslem naší komparativní práce analyzovat a porovnat způsoby autorského 

zpracování problematiky lidského já, identity a jejich vztahu k uměleckému dílu literárnímu, 

jeho fragmentárnosti a praxi v empirickém světě. Bude-li možné z analýzy odvodit nějaké 

obecnější závěry, pak to budou jen ty, které nastíní zájem určité historické epochy či úroveň 

dobového poznání. 

I. II. Viditelné a neviditelné

O specifické důvěřivosti ke slovu nejlépe svědčí jeho použití pro vznik vlastní lidské 

podoby. Psaní je, jak bylo řečeno, již svým zahrnutím k práci, k aktivitě prostředkem 

sebepoznání, ale jinak se objevuje na rovině pojmenování. A zde se velmi záhy objevuje 

pseudonym. Ten je zajímavý hned z několika hledisek. Ztvárňuje jednak proměnlivost 

pojmenovávající mysli, reflektuje ji, jednak ji projektuje, umožňuje prožít, snít, ale z hlediska 

využití jména ve světě (předstíráním) žít.

Pseudonymie je tak odlišně motivovaný úkon pracující s fragmentem identity i situace, 

zájem o změnu jména, zvrstvení textů v paratextové rovině zahrnutím dalších a dalších autorů 

                                               
16 Poulet, Georges: Stendhal, Etudes sur le temps humain 4, Paris, Plon 1964, str. 241.



17

a jmen. Ti jsou reprezentanty určitých situací, ale stejně tak určité situace navozují a umožňují 

adaptaci atd. V tom duchu budeme sledovat spolu s „l’identité de façade“ a s maskou i některé 

postavy Stendhalových románů i autora korespondence a deníku. I Jakub Deml bude pojat do 

úvah o pseudonymii: Šlépěje, které kombinují a akumulují textové projevy a jména autorů a 

vytvářejí polyfonii témat i hlasů vystupujících osob, tu mají své místo. A dílo Henriho 

Michauxa je ve svém úhrnu také výrazem touhy po vytvoření orchestru různých hlasů: „J’ai 

toujours désiré faire un orchestre de voix.“17

Řečené vychází z důležité premisy, že pohled sám žádá pokračování v řeči. Tak je 

možné porozumět psanému uměleckému dílu v kontextu viditelnosti, v rámci vztahu 

s druhým člověkem a situačního zakotvení lidské bytosti ve světě. Tím docela odpovídáme 

Starobinského závěru, který pohled umisťuje na první místo našeho vztahování ke světu.18

Pohled na obklopující okolí (jeho složka viditelná i neviditelná) iniciuje imaginaci a 

řeč.19 Pohled zakládající vztah člověka a světa spouští každou budoucí tvorbu. Řeč chce 

uchovávat, co uniká, chce nechat zahlédnout, co už z nějakého důvodu není, pohled se sám 

chce stát řečí. Dílo každého tvůrčího člověka je „une réponse à la provocation de notre 

monde“.20

O tom, že je to idea reálná, svědčí i Demlovo dílo, které vzniká z traumatizujícího 

prožitku, že duše je neviditelná. A když Deml mluví o neviditelnosti, jedním dechem jakoby 

mluvil o touze.21

Le regard constitue le lien vivant entre la personne et le monde, entre le moi et les autres : chaque coup 

d’œil chez l’écrivain remet en question le statut de la réalité.22

Pohled zakládá vztah, neklid a touhu. Hmat naopak účast a aktivitu, zájem a 

zasahování. Oba smysly zaručují kontakt se světem, lidské bytí v něm. Proto odhalujeme 

viditelné a neviditelné, neviditelné probouzí touhu a volá po naší účasti, zásazích, a to je hmat 

a ruka jako jeho orgán. Jean Starobinski zakládá na pohledu nejen interpretaci, ale estetickou 

teorii: pohled pokračuje v řeči, viděné probouzí touhu po pokračování i uchování, z pohledu 

vzniká účast. A po pohledu přichází hmat, nejen píšící ruka, která se účastní procesu 

                                               
17 Michaux, Henri: Passages, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 2001, str. 288.
18 Starobinski, Jean: Le voile de Poppée, l’Œil vivant, Paris, Gallimard 1999, str. 9–28.
19 Tamtéž, str. 9–28.
20 Collot, Michel: Jean Starobinski et la critique thématique, in Starobinski en mouvement, Champ Vallon, 
Seyssel 2001, str. 57.
21 Starobinski, Jean: Le voile de Poppée, l’Œil vivant, Paris, Gallimard 2006, str. 10.
22 Tamtéž, str. 17.
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uchování, ale i ruka, která pracuje, zasahuje a bezprostředně se ke světu vztahuje. Zrovna 

v těchto dvou rozměrech analyzujeme i lidskou identitu u zvolených autorů: analýza a práce, 

zájem a tvorba, poněkud obrazně by bylo možné říci, že naznačená cesta začíná u oka a 

pokračuje k ruce. Oba orgány pak specificky doprovází jazyk.

Proto jsme zvolili přístup Ženevské školy, autorů George Pouleta a Jeana 

Starobinského především. Složitá problematika lidské osobnosti a jejího poznání, 

problematika vztahu člověka ke světu a jeho řečová formulace, která již z podstaty řeči a 

touhy v řeči pokračuje, je otázkou jejich celoživotního literárněkritického bádání, stejně tak i 

otázkou naší.

Avšak ještě než pohovoříme o Ženevské škole, je třeba se zastavit u velmi důležitého 

pojmu, který možná nenápadně prochází těmito úvahami o zvolených autorech a třeba nikde 

plně nezazní. Tím pojmem je praxe. Umělecké tvoření, jehož výsledkem nemá být objekt, ale 

určitý zásah, účast v konkrétní situaci, to je právě to, co nás zajímá. 

I. III. Ženevská škola

Francouzsky psaná literární kritika a literární teorie v poválečné době vstřebala, stejně 

jako ostatní humanitní vědy, filosofie vnímání i psychologie, psychiatrie a další, podněty a 

vlivy fenomenologie. V jejím centru, mimochodem také pod vlivem Heideggera, ale i 

existencialismu, především Sartrova Bytí a nicota (1943), který už byl fenomenologií také 

ovlivněn, spočinul vnímající a mluvící subjekt a jeho vztah ke světu. Otázky poznání a 

obrácení k subjektu jako ke zcela svobodné existenci, která je ve vztahu ke světu i k bytí a 

zároveň disponuje vědomím, která je schopna toto bytí reflektovat, byly tím, co zároveň 

navazovalo na německou klasickou filosofii a německou romantiku. Literární umělecké dílo 

se stalo důležitým svědectvím o vztahu, který člověk se světem navazuje. 

Ve francouzské literární teorii a kritice 40. a 50. let se tento zájem o lidský subjekt, o 

lidské já, o lidskou identitu a vztah ke skutečnosti odrazil v dílech ve Švýcarsku působících 

i narozených autorů tzv. Ženevské školy. A je to právě v této době života Henri Michauxa 

i Jakuba Demla, kdy bylo Stendhalovo dílo, a to pro jedinečnou problematiku prožitku i 

utváření lidské osobnosti, v poválečné době znovu aktuální, opět objeveno a stalo se 

předmětem analýz v pracích mnoha literárních historiků, teoretiků i filozofů. 

Zakladatelskou osobností dodnes velmi výrazné literárněvědné školy je švýcarský 

literární kritik a teoretik Marcel Raymond. Ten reprezentuje to, čemu říkáme „la critique 
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d’identification“, přístup k autorovi a analyzovanému dílu, usilující o splynutí kritika 

s autorem i s vzniklým uměleckým dílem. Kritické vědomí vytváří analogické já blížící se 

v mystické srozumění já autorskému, tak postupuje Raymond v analýzách Rousseaua.23

Extatické sblížení dvou existencí, intuice a krajní sympatie, která přechází svět jevů přímo 

k esenci objektu. Splývání, svět bez překážky, svět prostupný a průhledný, do jehož stávání 

lze vstoupit sněním, svůj vliv měl na formulování východisek Raymondových prací partně i 

Gaston Bachelard. 

Asketické sbližování mělo v důsledku vést k nastolení jediného subjektu, esenciální 

subjektivity jako principu každého lidského vztahování se ke světu. Elementární vědomí, 

které je ve splynutí zachováno, je schopné navázat s objektem (okolním světem) stejný vztah, 

jako autor navázal svým vědomím se světem (světem-objektem) v okamžiku psaní, o to 

raymondovský kritik usiluje. Kritik jakožto člověk s kritickým (bdělým) vědomím doprovází 

autora v tvorbě, v jeho vztahu ke světu, tento stav rekonstruuje oním intuitivním napojením a 

sebezapomněním, a podává o něm zprávu ve všech nalezených příkladech vztahů a v různých 

etapách. K rychlejšímu přístupu k autorovu světu a jeho tvorbě volil Raymond někdy i 

nápodobu autorského jazyka a vět, což byl opět výraz touhy po splynutí i za cenu 

sebezapomnění, zbavení se vlastního hlasu ve prospěch analyzovaného textu či autora.

Podle George Pouleta, jednoho z reprezentantů školy, kriticky analyzovat 

v Raymondově pojetí:

c’est initialement s’appliquer à décrire avec toute l’exactitude possible le mouvement mental par 

lequel quelqu’un d’autre, quelqu’un qu’il faut bien appeler autrui, se porte vers un monde qui, si teinté 

qu’il soit par les sentiments et les idées de cet autrui, c’est-à-dire de l’auteur étudié, n’en reste pas 

moins fondamentalement un monde externe, un monde-objet /…/ L’auteur en question, le poète, le 

penseur, est donc rigoureusement quelqu’un qui sans aide et dans la solitude, tâche de s’identifier avec 

cet objet. Il y a donc deux identifications qu’il faut soigneusement distinguer l’une de l’autre, celle qui 

unit l’auteur et son objet, et celle qui unit le critique et l’auteur. La première peut être désignée sous le 

nom d’identification objective ; l’autre, dont il nous faut dire encore un mot, est une identification 

purement subjective.24

                                               
23 Raymond, Marcel: Jean-Jacques Rousseau – La quête de soi, Paris, José Corti 1962.
24 Poulet, Georges: Raymond, La pensée indéterminée, De Bergson à nos jours, Paris, PUF 1990, str. 158–159. 
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I. IV. Jean Starobinski: průhlednost a překážka 

Viděti znamená býti. Neviděti – nebýti.25

Inspirace Raymondem a jeho pracemi, snaha maximálně porozumět autorské 

osobnosti a zpřístupnit především ji jako jedinečnou subjektivitu, tak i fenomenologický 

přístup opět ovlivněný Heideggerem i Sartrovým existencialismem období Bytí a nicoty, tak 

také úvahami o obraznosti, kterými se Jean-Paul Sartre zabýval dříve, se odráží v dílech Jeana 

Starobinského. Také on si od svého učitele odnesl potřebu reflexe vztahu subjektu a objektu, 

tedy svobodného a tvořivého lidského vědomí situovaného v empirickém světě. Především 

zájem o reflexi formování já v závislosti na světě a určité situaci, aniž by muselo vědomí 

porušit vzdálenost a rezignovat na možnosti pohledu a smyslové poznatelnosti: „Le paraître 

devient la pure évidence de l’être. Il est ce par quoi l’être s’offre à l’esprit, s’offre au 

regard.“26

Na rozdíl od svého učitele tak nepokračuje metodou splývání kritického subjektu se 

subjektem autorským a ani ho nepřijímá, to vede k mimetismu, „ke zdvojení básnické řeči“ 

mnohem chudším způsobem.27 Starobinski upřednostňuje vzdálenost od objektu, zdůrazňuje 

roli smyslů, a neopomene stále zdůrazňovat každé vyloučení a vzdálení kritického vědomí: 

„Le critique est celui qui prend conscience de lui-même comme séparé de ce qu’il critique, il 

est celui qui, comme le veut Blanchot, se sert non du sentiment de la présence, mais, au 

contraire, de celui de l’absence.“28

Ve velkých monografiích o Rousseauovi a Montaignovi zajímá Starobinského 

především vztah vnitřku (pocitů, vznětů, myšlenek a vzmachů vůle) a vnějšku, zkoumá, jak 

lidské já vystupuje ze svého světa a účastní se světa vnějšího, jak se nechává poznat a naopak, 

jak se stahuje do sebe a jak se skrývá. Jde fakticky o rozvinutí raně romantických názorů na 

lidskou aktivitu a práci, které jsou nutné k plnému rozvinutí lidské bytosti jako aktivní, 

svobodné a odpovědné. Teprve činnou účastí do světa naplno vstupuje, stává se jednajícím a 

uskutečňuje svou svobodu a autentické bytí.

Samotné Starobinského teoretické rozvažování prochází etapami, které zachycují 

různé rozvinutí představ poznatelnosti a její podmíněnosti vzdáleností subjektu a objektu. 

Usuzuje, že vnější svět nemá s duchem vůbec nic společného. Jak mu tedy vyjít vstříc, jak se 

                                               
25 Deml, Jakub: Svazek čtvrtý Šlépějí, Šternberk na Moravě, Jakub Deml 1919, str. 15. 
26 Poulet, Georges: Starobinski, La conscience critique, Paris, José Corti 1971, str. 242.
27 Tamtéž, str. 257.
28 Tamtéž, str. 257.
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s ním setkat, ptá se Starobinski. Vědomí se stává vědomím toho, čeho si je vědomé. A Poulet 

dodává:

Rejoindre l’existence du monde n’équivaut nullement ici à exister dans le monde, avec le monde, mais 

tout au plus – il est vrai que c’est un fait d’importance – à prendre conscience de la manière dont 

s’accomplit cette existence qu’il est peut-être possible à l’esprit d’atteindre, mais selon le mode 

concret de laquelle lui-même ne saurait prendre à exister. Quoi qu’il arrive, le monde et le moi 

demeurent en face l’un de l’autre. Qu’il rejoigne ou non l’extériorité de ses objets, l’esprit reste ce qui 

est, c’est-à-dire intérieur à lui-même et extérieur à ses objets. L’écart subsiste. Tout ce que l’esprit peut 

faire pour se rapprocher, pour s’informer, c’est braquer, dans la direction du dehors, des engins 

d’optique. A part cela, rien n’a lieu et ne peut avoir lieu. Qu’entre le monde et le moi une espèce de 

relations s’établisse, il n’en est pas moins vrai qu’un échange de leurs attributs est inconvenable. Du 

côté du monde il y a l’existence, du côté du moi il y a la connaissance de l’existence.29

Starobinski však zůstává stále věrný fenomenologické podmíněnosti poznání 

konkrétní přítomností ve světě. Od bezmála nemožnosti přiblížit se a porozumět postupuje 

k představám možného sblížení v abstrahovatelnosti světa slovem, až ke krystalické 

„mallarmeovské existenci“, zcela prostupné, přístupné a poznatelné. Avšak, jak pokračuje 

Georges Poulet, sen o průhlednosti světa v jazykové abstrakci nahrazuje odporu světa systém 

konkrétních znaků, kterými je svět pojmenovatelný a popsatelný. Tím, že jsou subjekt i objekt 

jakožto součásti určitého systému takto zachytitelné, jsou také bez větších nesnází člověku 

přístupné. Dříve odlišný zcela cizí svět se pročišťuje a dematerializuje, a lidská bytost nalézá 

sblížení, protože pojmenovávaný svět je stejné povahy jako myšlení pracující s pojmy. Já se 

dematerializuje, ztrácí tělesnost, stává se neomezenou a netělesnou „andělskou existencí“ 

(Poulet), pro kterou v tělesném světě neexistuje žádný odpor. Lidská bytost imaginuje svůj 

život, její svoboda násobená sněním svých nekonečných možností používá masky a jména, 

aniž by byla vedena k ověření autenticity takové existence. Sartre v Bytí a nicotě mluví o hře 

na někoho, o přijímání masek a rolí. Georges Poulet k tomu ve stejné souvislosti 

poznamenává: 

Je suis librement qui je veux être, et me rapproche ainsi de la condition des êtres célestes que la 

matière ne lie à un lieu, ni à une figure, ni à un corps. En d’autres termes, la spiritualisation apparaît ici 

non tant comme une matière d’être, que comme une manière de jouer l’être. Le goût du jeu, le goût du 

masque, celui d’une fiction qu’on pourrait appeler ontologique, deviennent la plus fascinante des 

                                               
29 Poulet, Georges: Starobinski, La conscience critique, Paris, José Corti 1971, str. 237–238.
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incitations et le plus inépuisable des principes de rêverie. Schiller l’avait déjà vu, jouer, c’est 

transformer à volonté son être. /…/ Celui qui joue est ce qu’il feint d’être. Et ce qu’il feint d’être varie 

vertigineusement suivant les caprices d’une simulation géniale. Je me quitte, je me retrouve, je me 

quitte encore. Je vis « dans le pseudonyme, dans une exquise fuite de moi-même ». Et en même temps, 

maître de mes apparences, je détermine à mon gré l’effet que je produis sur autrui.30

V nárazech si vědomí uvědomuje meze a „neupřímnost“ (Sartre) své sněné existence, 

která spočívá, řečeno s Kierkegaardem v estetickém stadiu svého rozvoje. Jak tedy sblížit 

vědomí s existencí, když jsou stále odděleny? Vzdálenost nemůže být zřejmě nikdy 

překonána, zůstává nastálo. Vědomí a inteligenci, která jej nese, lze pojmenovat „oko ducha 

nebo rozumové zrcadlo“31. Vědomí pak nezbývá, než s maximální ryzostí informovat o 

objektu, který sleduje, zároveň však reflektuje, že vidí jen obrysy a dílčí rysy, zůstává mu jen

ukazování. Vnějšek je zrádný, ukazuje i opak toho, co tušíme uvnitř, je součástí hry, kterou 

skrývající se já druhého i naše před pohledem hraje. 

Hravost na patření do společnosti a vyřazenost maskou a pojmenováním, tedy také 

falešným jménem – pseudonymem tu má své jednoznačné místo. Platí, že ten, který se takto 

maskuje a takto hraje s jevením se, přirozeně využívá lidskou řeč. Právě v této situaci, kdy si 

subjekt uvědomuje plně své vystavení světu, hraje a je konfrontován se svou spontaneitou a 

překážkou aktuálního světa, prožívá svou vlastní neomezenost v omezeném i omezujícím 

světě (stupně takového sebeprožívání podává Jean Starobinski např. v monografii věnované 

Michelu de Montaigne). To jsou pozorovatelé, lidé pohledu, autoři, kteří Starobinského 

zajímali především, neboť je to zejména vědomí a sebe-vědomí, které je ve hře. V tom se 

autoři, které si Starobinski vybírá, neliší, vytvářejí, jak píše Poulet, „une conception générale 

de l’existence“32. Jde tu o základní zkušenost bytí, kdy se samo zahlédne zbaveno každé 

závislosti na jakémkoli objektu:

On peut se demander si toute la critique de Starobinski n’est pas orientée vers cette prise de conscience 

qui ne se rapporte plus à une personne déterminée, mais à la conscience impersonnelle se présentant, 

sans attache, dans toute sa pureté.33

                                               
30 Tamtéž, str. 246.
31 Tamtéž, str. 239.
32 Poulet, Georges: Starobinski, La pensée indéterminée, De Bergson à nos jours, Paris, PUF 1990, str. 170.
33 Tamtéž str. 172.
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V této obecné souvislosti se o Starobinském hovoří jako o kritiku vědomí. On sám 

k tomu říká:

Oui, je le suis, mais en ajoutant aussitôt : dans la mesure où toute conscience ne s’éveille que par une 

relation au monde environnant, à autrui, aux objets présents qu’elle intentionne ou s’impose à elle. 

C’est de la relation avec un dehors que dépend l’intériorité.34

a dále, když se vymezuje vůči možnému idealismu, říká:

La subjectivité n’est rien sans le rapport au monde et à autrui. Je ne me reconnais pas dans les 

jugements qui font de moi un critique « idéaliste ».35

Spontaneita jednání a překážka aktuálního světa, tak by se dle Pouleta mohly jmenovat 

všechny Starobinského knihy. Vztah k realitě, která je hranicí každého já – nejsilněji a 

definitivně kupříkladu v podobě setkání s druhým člověkem – je doménou Starobinského 

textů. Každé já, které dospívá na tuto hranici, se svou reflexí také přináší obraz světa, se 

kterým toto poznání spojuje. Dostáváme se k studiím shromážděným v knize l’Œil vivant, 

které se problematiky pohledu, vztahu vidoucího subjektu a světa věnují se zvláštní 

pronikavostí. 

Starobinski upozorňuje, že to, co ho zajímá, je „osud netrpělivé energie, která 

opanovává pohled a která touží po něčem jiném, než, co je jí předkládáno“36. Tato energie 

v jistém případě, je-li ten, kdo se dívá, puzen rozvíjet viděné a uchovat ho, ústí do umělecké 

tvorby, do básnické řeči, která 

cherche à transposer l’apparence visible en une nouvelle essence, puisque parler, nommer les choses 

tend à prolonger (sinon à achever) l’œuvre de sauvegarder qui dans le regard reste toujours inachevée 

et précaire.37

Tato stadia a různé z nich plynoucí závěry Starobinski zachytil ve studiích tvůrčích 

osobností. Způsoby jejich i svého pohledu tak analyzoval a posouval spolu s tříbením 

vlastního metodického přístupu. 

                                               
34 Starobinski, Jean: Un entretien, in Starobinski en mouvement, Champ Vallon, Seyssel 2001, str. 359.
35 Tamtéž, str. 359.
36 Starobinski, Jean: Le voile de Poppée, l’Œil vivant, Paris, Gallimard 2006, str. 11.
37 Tamtéž, str. 16.
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Zájem o pohled, to je pro naši práci velmi důležité, ale to nejdůležitější ještě nebylo 

řečeno, a to je Starobinského hypotéza o pokračování pohledu v řeči. 

Neschopnost člověka objekty buď uchovat, anebo se jim zcela přiblížit vytváří touhu, 

která povzbuzuje řeč, aby chybějící zformulovala nebo dotvořila. Tak se analýza literárního 

díla stává logickým a skoro jediným možným vyústěním snah o postižení vztahu subjektu ke 

světu. Právě v díle se zpodobňuje to, co pohled založil, ale co sám nemohl uspokojit, protože 

je vždy jen nositelem vědomí vzdálenosti. Lidské oko se nesoustřeďuje jen na to, co lze vidět, 

ale touží poznat i to, co vidět nelze, co je skryté. V každém případě zdůrazněním jeho 

významu je posílena souvislost člověka jako pozorujícího a prostředí, jeho citlivost, která ho 

s prostorem spojuje. Jak upozorňuje Michel Collot, 

la perception visuelle ne se limite pas au visible. Ce dernier est toujours bordé et débordé par une 

marge invisible qui réside aussi bien dans l’horizon interne et externe des choses que dans la présence 

opaque d’autrui, dont la conscience est à jamais inaccessible au regard. Et c’est dans cette tache 

aveugle inscrite au cœur même du visible que se situe l’articulation du regard avec la parole et avec 

l’imagination.38

Okamžik, kdy se já jakožto existence s vědomím začíná reflektovat a prochází 

různými etapami, chceme odhalit u zvolených autorů i my. Usilujeme stejně jako švýcarský 

kritik o postižení složité cesty vědomí od reflexe k tvorbě tedy k dílu, a k ji doprovázejícím 

způsobům subjektivity. Ta objevuje sama sebe, uvědomuje si, jak je její poznání spojeno 

s tvořivostí, až tuto tvořivost posouvá k vědomé a zachycené sebe-tvorbě, ale také hře ve 

vztahu ke konkrétnímu prostoru a času.

Je velmi příznačné, že Jakub Deml nazývá traumatickým prožitkem svého života fakt, 

„že duše jest neviditelna“39. Téma viditelnosti a neviditelnosti stejně jako vnitřní život a jeho 

vnější výraz budou v centru autorova díla. Mnohem později říká: 

Bydlím v paláci křišťálovém, všecky jeho stěny jsou průhledné, ani při nejlepší vůli mně se neodpustí 

nic, protože je všecko vidět.40

                                               
38 Collot, Michel: Jean Starobinski et la critique thématique, in Starobinski en mouvement, Champ Vallon, 
Seyssel 2001, str. 56.
39 Deml, Jakub: Miriam – Moji přátelé, Praha, Odeon 1990, str. 174.
40 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 4. 
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Tuto zvláštní průzračnost vytváří také Stendhal ve svých románech. Vypravěči 

Červeného a černého, Luciena Leuwena ani Kartouzy parmské není žádné hnutí mysli ani 

žádný prožitek utajen, postavy jsou zcela prostupné, o to víc ale jsou nečitelné a 

neproniknutelné pro ostatní figury příběhu. Pronikavý pohled vypravěče tak tematizuje 

proces, kdy vnitřní život hledá svůj výraz, kdy lidská bytost hraje, ukazuje i skrývá hnutí 

vnitřního života. To je proces formulace, hledání tvaru a formy, předstírání i hra. A tato 

zkušenost s výrazem, který vzniká střetem s překážkou, která je „nécessaire aux amants 

stendhaliens non seulement pour donner son prix à la conquête, mais surtout pour rendre 

nécessaire une transformation de soi qui par elle-même constitue déjà une jouissance.“41 I 

taková je zkušenost s hraním, které přechází do řeči a následně do uměleckého textu, který 

tuto vlastní identitu později utváří.

Vzdálenost zůstává jak pro kritika, tak i pro samotného autora jako vědomou existenci 

zachována, a je to i ona jako vlastní tělo i tělo druhého, kde spočívá celý tento problém 

viditelného a neviditelného, poznání a tvoření. 

I. V. Fragment, identita a nedokončenost

Od počátku je v centru našeho zájmu vztah člověka se svou zkušeností s žitým světem 

a psaného textu. Tímto psaným textem je nadto text fragmentární, zlomkový. Z toho plyne 

několikeré možné pojetí literárního fragmentu a právě také identity. 

Fakt, že je diskontinuita jednou z opor modernity, že je projevem postupného opuštění 

sjednocující víry v harmonické a celistvé uspořádání světa, byl s velkou silou znovu 

zdůrazněn na přelomu 19. a 20. století. Došlo k tomu hlavně v díle Friedricha Nietzscheho, 

s jeho aforistickými texty. Demlův světonázor nebyl Nietzschem jistě ovlivněn v celé své 

rozmanitosti, jistě ne v útocích na katolickou víru. Mnohem silněji ve své době působilo 

útočným a kritickým vzmachem, obratem k pozemskému životu, zájmem o život a jeho 

konkrétní jedinečné i ryze osobní projevy, představami o umělci jako dítěti, odmítáním 

celistvých a pro strukturu a systém komponovaných děl, vizionářstvím, anticipovanou 

svrchovaností vlastní osobnosti a svého já (stále živá romantická tradice), perspektivismem a 

„optikou života“. To vše, pomyslíme-li ještě na Březinův zájem o Nietzschovo dílo42, jeho 

                                               
41 Starobinski, Jean: Stendhal, l’Œil vivants, Paris, Gallimard 2006, str. 210.
42 Viz např. mnohé příklady v Demlově Mém svědectví o Otokaru Březinovi.
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znalost a jeho vliv na mladého Demla, znamenalo proměněný pohled na uměleckou tvorbu, na 

roli umělce a jeho svobodu a úplnou nezávislost.43

Není jistě bez významu, že pojmy jako textová fragmentarizace a diskontinuita, kult 

životní energie a hrdinství navzdory morálce, životní klad, proklamované hledání osobního 

štěstí, kritičnost, vlastní názorová nezávislost a suverenita ve společenských otázkách, silná 

vůle, vášnivost, horoucnost, pohrdlivost, pýcha a sebevědomí v hájení subjektivního 

stanoviska, osobní tón a upřímnost k sobě a myšlenková přímost v textu, které byly 

Nietzschem proklamovány, lze spolehlivě nalézt už i ve Stendhalově díle. Dobrým příkladem 

blízkosti jejich stanovisek, i postoje Demlova, může být jakýkoli Stendhalův autobiografický 

text, např. Řím, Neapol a Florencie (1824). 

Italská výmluvnost nezavrhuje krajně výrazná slova, i když poněkud urážejí jemnocit (přeloží-li se do 

francouzštiny). Na každém kroku je tu znát, že tato země nezažila padesát let povýšeného dvora 

Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. Vášně se tu nikdy nesnaží být elegantní. Co je však vášeň, které zbývá 

čas myslet na něco jiného?44

Kritičnost k současníkům, kritika poměrů a mravů, lidská slabost, polovičatost, 

především přetvářka „ve století vyžebrané pochvaly, protekce a žurnalismu, kde je závist 

jedinou bezpečnou známkou velkých zásluh“45, spojuje dobu života francouzského romantika 

s německým filosofem. Poznámka má své opodstatnění, Friedrich Nietzsche byl nadšeným 

čtenářem Stendhalových knih46 a byl také stejným obdivovatelem italské kultury, 

„inspirátorkou skutečných vášní, kterým nezbývá čas myslet na něco jiného“. Aforismy knihy 

O lásce, ale i konstatování typu: „La vie de l’esprit, elle aussi, est « faite de matinées »“47 mu 

musela zvláště imponovat. Touha po přesnosti, po vystižení pokud možno stručném, touha, 

která nezřídka vrcholila v „řízném aforismu“, rostla ze Stendhalových představ, kde fragment 

odpovídal inspiraci a pravdivosti, přirozenosti a heroismu. Úsečnost, objevující se 

v svéživotopisném Životě Henryho Brularda či Egotistických vzpomínkách, ale i „přísný až 

                                               
43 Deml, Jakub: Šlépěje I – III, Brno, Vetus Via 1998.
44 Stendhal: Řím, Neapol a Florencie, Praha, SNKLHU 1964, str. 32.
45 Tamtéž, str. 30.
46 O vlivu Stendhala na Nietzscheho uvažuje např. James Huneker. Viz Huneker, James: Egoists, A Book of 
Supermen, New York, Charles Scribner’s Sons 1909, str. 5. Nietzsche zmiňuje Stendhala např. v knize Mimo 
dobro a zlo, kde o něm hovoří jako o „podivuhodně předjímajícím a předbíhajícím člověku“ a o „velkém 
psychologovi Francie“. Nietzsche, Friedrich: Mimo dobro a zlo, Praha, Aurora 1996, str. 162.
47 Stendhal : Život Rossiniho, cit dle Richard, Jean-Pierre: La littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, 
Seuil 1957, str. 25.
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matematicky zkratkovitý styl“48, ryze osobní kompozice textu (pro své vlastní potřeby a pro 

budoucí generace, k součastníkům nebylo možno se obracet) byla mu projevem „horlivých 

duší“ (Stendhal). Úsečný a úsporný jazyk svou naléhavostí jakoby z nitra přímo vycházel a 

zjevoval navenek autorův „elán“ a vášnivé zaujetí. 

Stejně tak nesmlouvavá nálada vyhovovala rozkazům, úkolům a předsevzetím, které si 

autor v deníku stále ukládal. Stendhalův styl a zvláštní tón, který napovídal ryze romantické 

obracení k sobě a pro sebe, kde pocity, myšlenky, představy a vzněty vůle, zkrátka to, co 

tvořilo vnitřní osobnost, bylo záminkou pro vědomí, že právě tento konkrétní život patří 

tomuto konkrétnímu člověku, to dobře rezonovalo s představami o silné nezávislé osobnosti, 

kterou Nietzsche o několik desetiletí křísil z ještě nedoznělého romantismu a od člověka 

požadoval. 

Výrazovou úspornost pak uplatňoval i při vzniku svých pseudonymů, kdy přijaté 

jméno určitou oblastí, ze které bylo vzato nebo k ní odkazovalo, vytvářelo „ovzduší“ pro 

budoucí konverzaci a působení, jak upozorňuje Michel Crouzet.49 Stendhal se všude v textech 

dopouštěl tematických skoků (platí to i pro románovou publikovanou tvorbu), které málem 

bránily srozumitelnosti. Fragment je tak u Stendhala projevem nové docela osobní logiky, je 

výrazem příklonu k vlastnímu „proudu vědomí“, k jeho subjektivnímu rytmu a skladu, 

k návaznosti na postupy, které už dávno prosazovali autoři Michel de Montaigne, Blaise 

Pascal, Jean-Jacques Rousseau, ti, kteří už před ním odmítli

discours construit et unifié par l’enchaînement est liée à l’avènement d’une littérature « ouverte » qui 

est celle de l’individuel et du particulier; la trame rompue, l’ordre caché, la structure secrète ou 

ambiguë, les fils ténus qu’il faut suivre pour restituer l’unité des contradictions, et la continuité des 

instants, sont la rhétorique nouvelle de l’individu; la « finesse » qui joue du hasard et de la spontanéité, 

sépare et regroupe les éléments d’une manière autre; elle détruit le système tout fait et laisse trouver le 

sien. /…/

Faut-il ajouter que la qualité d’être « non voulu », et destitué de tout but, de tout projet, definit 

en son fond le non-discours naturel et que les genres stendhaliens que nous étudions, le journal, 

l’authobiographie, puis le voyage et même le pamphlet témoignent à des degrés divers du même 

désaveu de l’intention appuyée, de l’intention pointue pour soi-même et sa cause, de l’affirmation 

excessive de l’Ego.50

                                               
48 Stendhal, cit dle Richard, Jean-Pierre: La littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1957, str. 
175.
49 Crouzet, Michel: Stendhal ou Monsieur moi-même, Champion, Paris 1990, str. 171.
50 Tamtéž, str. 179.
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Fragmentární text má však ještě jiná vysvětlení odlišná od tohoto stylistického 

výkladu. Jeho hlavním kritériem je velmi významné zdůraznění vlastní spisovatelské 

osobitosti, které posouvá umělecké dílo vstříc jedinečnosti a uniká vší objektivitě, harmonii i 

vnucené stylové kázni. Zároveň vnáší do kontextu i pojem autentické nezáměrnosti, pojmu, 

kterým se dostáváme k pochopení vlivu situace a konkrétního okamžiku – „pravdy 

okamžiku“51, to bude mít ve svém celku pro relaci fragment – identita prvořadý význam. 

Vcelku tu jde o dva rozměry, které jsou ve fragmentu zastoupeny: jedinečnost 

osobnosti, která nadřazuje osobní prožitek, osobní styl konceptu, a jedinečnost chvíle, vlivu 

prostředí, tedy význam času a prostoru, v němž se píšící člověk nachází. Nietzsche tu přesně 

pojmenuje novou pozici tvůrčího člověka, který pracuje uprostřed světa, na dosah situací, 

setkání a „prudce“ osvětlených předmětů, v centru stále se měnící skutečnosti jako základu 

pro odlišné perspektivy a ve vztahu k výkladu morálky jako upřednostnění potřeb života. 

Literární fragment tento pomyslný „hluk života“ a „člověka na roztrhání“ bude také 

reflektovat, půjde směrem praxe, k věcem a světu. 

I. V. I. Možnosti neúplnosti

Literární fragment je záměrně či nezáměrně neúplný, nehotový či nespojitý text. 

Příčiny nezavršenosti jsou dvojího druhu, buď je to neschopnost a nechuť autora text dokončit 

(nebo záměr nechat ho otevřený odlišné interpretaci), popřípadě jeho úmrtí, nebo se celek 

textu nezachoval. Mezi literární fragmenty ale také řadíme velmi krátké texty, někdy ne delší 

než jediná věta, které jsou sem řazeny pro svou neúplnost obsahovou. Tyto texty si zakládají 

na skutečnosti, že sémantický obsah toho, co sdělují, nestačí k úplnému porozumění jevu, 

který popisují anebo k němu obracejí čtenářovu pozornost. Jsou to texty, které se později staly 

samostatnými žánry: aforismy, sentence, maximy, glosy, vtipy, anekdoty. Jedná se o texty 

záměrně nedokončené či zkratkovité, které se obracejí především ke čtenářově intelektu, který 

podněcují k promýšlení navozeného problému. Jejich zkratkovitá forma přímo souvisela 

s možností vzniku interpretačního váhání, které bylo součástí aktu výkladu i rozumění52. Oba 

dva druhy se objevily už v antickém Řecku, ale také v biblických textech. Velkou oblibu si 

získaly v období klasicismu i romantismu, v 18. století, a to především v Anglii, Francii i 

Německu. Oba dva výklady mají pro analýzu zvolených autorů význam: střídání žánrů je 

                                               
51 Deml, Jakub: Mé svědectví o Otokaru Březinovi, Olomouc, Votobia 1994.
52 Kratochvíl, Zdeněk: Délský potápěč k Hérakleitově řeči, Praha, Herrmann & synové 2006.
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součástí stylizace a projekce subjektivity, naznačuje její rétorický rozměr, kdežto nehotový a 

přerušený text zachycuje procesuální utváření. 

Fragmentu a jeho oblibě v anglické romantické literatuře se v českém prostředí věnuje 

kniha Martina Procházky Romantismus a osobnost53, reflexi obliby v prostředí německé 

romantiky věnuje velkou pozornost, mezi mnohými jinými, Françoise Susini-

Anastopoulosová v knize Fragmentárne písanie.54

Druhá jmenovaná kniha je více než interpretací spíše typologií fragmentárních textů, 

v prvé řadě konfrontací zlomku jako nositele nesystémových prvků a samotného systému, 

který podle autorky dosud celistvé texty především předchozího období – klasicismu –

vytvářely. Nesystematičnost náleží od počátku k literárnímu fragmentu a je jeho předností. 

Fragment podle autorky „čerpá zdroje svojej filozofickej, estetickej a poetickej budúcnosti 

v jednoznačne negatívnom sémantickom a pojmovom spektre“55 a je od počátku v opozici ke 

všemu hotovému a uzavřenému: „Diskontinuita se takto postavila do rebelskej pozície voči 

neprirodzenej systematickej celistvosti. Aforistický text sa totiž so svojou schopnosťou 

správne umiestiť neistotu, či dokonca ,nevedomosť‘ do centra poznávacieho procesu, stáva 

ideálnym prostriedkom na romantickú ,potencializáciu‘, pričom vôbec nepopiera možnosť 

budúcej syntézy.“56

Fragment je proto spojován s aforismem, který sloužil především didakticky, byl 

součástí výkladu, nesl konkrétní myšlenku, kdežto fragment skutečně „odložený“ odkazoval 

k zhroucení či pracovní nekázni osoby svého tvůrce. Romantický fragment a hlavně aforismus 

v podání německých romantiků byl textem, kdy autoři „za pomoci vedome neukončených a 

provizórnych formulácií žonglovali s rozmanitosťou a dvojzmyselnosťou, zvádzali a zároveň 

provokovali. Presne takýto typ textov nájdeme u Schlegela, Novalisa či Valéryho. Malo ísť o 

formu otvorenú aj pre tie najmenšie detaily, pre všetko bizarné a disharmonické, pre všetko, 

čo bolo dlho obchádzané a zanedbávané a čo bolo považované za priveľmi osobné. /…/ Jeho 

cieľom bolo vytvoriť ,estetickú ideu‘ v kantovském zmysle, predstavu inšpirujúcu k mysleniu, 

ktorá by zároveň nezodpovedala žiadnemu presnému pojmu.“57

Ale je tu hned druhá vlastnost fragmentu, kterou zdůrazňovali němečtí romantikové, 

tou bylo vzdálení se mimetismu, popisnosti a napodobování již hotového. Nesmíme totiž 

zapomenout, že dosavadní svět byl vykládán jako celistvý, proměnlivost předmětů 

                                               
53 Procházka, Martin: Romantismus a osobnost, Praha, Univerzita Karlova 1996.
54 Susini-Anastopoulosová, Françoise: Fragmentárne písanie, Bratislava, Kaligram 2005, str. 15.
55 Tamtéž, str. 14. 
56 Tamtéž, str. 14.
57 Tamtéž, str. 46–47.
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samozřejmě vnímána byla, ale o světě se neuvažovalo nikdy bez sjednocující, donedávna 

platné a žité přítomnosti křesťanské Boha. Byla-li objevena diskontinuita, pak Bůh 

sjednocoval, co bylo pozorováno a myšleno jako rozdělené. Mimetismus proto znamenal 

tvoření podle přírody, hledání obecných zákonitostí, estetický ideál krásy, harmonie a řádu 

věcí. Fragmentární text měl oproti tomu určitou prorockou hodnotu. 

Jestliže nebyl z definice nucen podávat systematizovanou informaci, jevil se čtenářům 

i autorům jako spontánní myšlenkový impuls, přesné zachycení inspirace či dynamiky 

budoucí myšlenky, aťsi samotnému autoru třeba nejasné. Tím se vzdaloval mimetismu jednot, 

které byly v klasicismu (dle požadavků Nicolase Boileaua formulovaných ve spisu L’art 

poétique, 1674) považovány za závazné. Svou částečnou napodobivost si uchoval ve významu 

věrného přepisu myšlenkového, citového nebo volního hnutí ve své jedinečnosti. 

Především pro tuto vlastnost byl romantiky – a to v době, která rozkrývala složitost 

vnitřního života, objevovala lidské já, v němž tušila podvědomé vrstvy – vyzdvižen na úroveň 

žánrů dosud v doznívajícím klasicismu kanonických. Právě to byl důvod jeho obliby i u 

Stendhala. Jeho kult energie, o kterém shodně mluví stendhalovští interpreti, u nás třeba 

F. X. Šalda, hledal okamžité, přesné, avšak neopravené a nevybroušené projevy, které i třeba 

svou nejednoznačností vystihovaly rozpoložení či „pravdu okamžiku“. Podle Michela 

Crouzeta i Jean-Pierre Richarda šlo (shodně s Šaldou) o zachycení energie, nadšení, o 

postižení „pulzací ducha“58, které je schopen zadržet a uchovat pouze bezprostřední zápis. 

Nadto fragment má pro své situační ukotvení, pro svůj osobní tón, posilovaný 

konfrontačním stanoviskem a záměrnou nedořečeností blízko k mluvené řeči. Připomeňme, že 

Stendhalův zájem – další důvod, proč o něm mnozí badatelé přemýšleli jako o ideálním 

autorovi píšícím pro divadlo – mířil k vyvolání pocitu okouzlení a stržení mezi fyzicky 

přítomnými mluvčími. Ti sdílením společné emoce vstupují do intimního vztahu tady a teď. 

To je pak jedinečný a neopakovatelný okamžik, nadšení a stupňované rozrušení, které bude 

zhodnoceno především proti rozumové spekulaci a harmonii struktury, tak jako bude mít 

konstruktivní platnost pro stavbu lidské identity, lidské osobnosti a jeho já. Budou to tyto 

silné, vzrušené okamžiky, které budou vyhledávány, zachycovány a navozovány „pravdivě“ 

(tedy i stylizovaně) literárním fragmentem.

                                               
58 Crouzet, Michel: Stendhal en tout genre, Paris, Champion 2004, str. 8.
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I. V. II. Blízkost fragmentu „běžné“ řeči a zákonitosti emocí

Fragmentární text byl plně akceptovatelný v oblasti tzv. intimistické literatury, 

v soukromé korespondenci, deníkové literatuře, osobních zápiscích a poznámkách. Formám 

blízkým běžné řeči. Na konci 18. století a na počátku století 19. nebyla osobní korespondence 

veřejným majetkem, nebyla ve většině případů psána k pozdějšímu publikování, jedinečně 

však reprezentovala a podporovala prohlubování otázek vlastního já, jeho podstaty, integrity a 

úplnosti lidské osobnosti. Rousseauova Nová Héloisa znamenala proměnu ve vnímání osobní 

korespondence a také stála u počátku posilování romantického životního pocitu a následně 

romantické estetiky, která je svým založením na jedinečnosti lidské osobnosti pro danou 

problematiku nesmírně důležitá. 

K tomu se přiklání Alain Girard v interpretaci intimistické literatury a jejího vztahu 

k objevení prvotních představ o lidském já v období romantismu.59 Jedním z prvků, který měl 

vliv na objev lidského já a jeho systematický výzkum, byl zájem o emoční život člověka. 

Brzy se ukázalo, že citový život má jiné zákonitosti než život intelektu, že myšlení lze 

odvozovat logicky, kdežto cit jen s obtížemi. Aby bylo možno zachytit i tuto oblast osobnosti, 

bylo nutné vzít v úvahu určitou diskontinuitu, kterou s sebou emocionalita přinášela. Paul 

Valéry o této doméně citu říká, že se „skládá z okamžiků anebo izolovaných prvků bez 

nějakých viditelných a pochopitelných spojení. Je připoutaná k vlastní produkci a vždy je 

důsledkem i závislostí, vždy je interpretací, prostředníkem, a přitom je vždy i čímsi 

výjimečným, původním, ba původem samým.“60

Proto autor, který chtěl být práv průběhu svého emočního prožívání, nutně musel 

promýšlet tuto přetržitost, zlomkovost a fragment. V deníkové literatuře to nebylo jistě 

žádným překvapením, třeba však zopakovat, jak bylo řečeno, že pro osobní potřebu 

formulovaný deník nebyl považován za plnohodnotné literární dílo. Kanonická žánrová 

stylizace, která by uvedla osobní zápisky do oblasti „hodnotné“ literatury, by nejprve musela 

nesystematičnost a diskontinuitu odstranit, stylizovanost připravovala literární projev o jeho 

aktuálnost. Text musel být vždy přepisován a tříben, aby žánrovým a formálním požadavkům 

vyhověl. Navíc deník evokoval jedinečnost konkrétního lidského osudu, stál zcela v opozici 

klasicistnímu požadavku nadčasovosti a obecnosti. A nedal se pochopitelně vtěsnat do 

požadavku všeobecné harmonie, kázně a rozumové kontroly. Autentická výpověď musela být 

                                               
59 Girard, Alain: Le journal intime et la notion de personne, Paris, Université de Paris, Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines 1963.
60 Valéry, Paul: Œuvre complète II, Paris, Gallimard 2006, str. 756.
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teprve objevena, aby se mohla dostat do literatury a stát se plnohodnotným žánrem. Takový 

stav nastal až v období romantismu. 

Jistý zájem o subjektivitu vyvolal pak fragment také tím, že jediným možným 

spojovacím článkem roztroušených poznámek, vět a zápisků mohlo být jen určité vědomí, ke 

kterému se autor i jako čtenář obracel, aby textům rozuměl. To vše byl pohyb směrem 

k esenci, k nějakému spojujícímu garantovi, nějaké osobnosti, která se může projevovat i 

nespojitě a nesouvisle. Právě romantismus přijal lidskou osobnost jako spojovací článek 

těchto jevů, zároveň člověka definoval v jeho aktivitách jako tvůrčí potenciál, který svou 

jednotu teprve vytváří, zároveň si záhy uvědomil i nutný rozklad celistvosti lidské osobnosti, 

kterou skládal. 

S opouštěním vybroušených tradičních literárních forem, které si zakládaly na 

celistvosti (román, epos, drama) i kupříkladu jen celistvosti hrdiny jako tématu, postavy a 

sémantického gesta61, souviselo také objevení vlastního nitra, vlastního já, které nahrazovalo i 

mizející společenské vztahy. Dokud tyto vztahy existovaly, bránily do jisté míry lidskou 

bytost před takovým druhem introspekce (Alain Girard). 

Vlastní takto analyzovaná a dekonstruovaná osobnost se autorovi rozpadala, deník a 

s ním spojené hledání esence vlastního já, jednoznačné hranice, které usiloval píšící nalézt, 

paradoxně dovedly své autory k naprostému rozkladu osobnosti a úplnému zhroucení, jak se 

tento stav objevuje u Amiela.62 Osobnost nalézající svou niternou nezměrnost nahlédla 

šílenství, prázdnotu, nekonečnost a neomezenost sebe sama a konečnost světa. 

Fragment se jinde objevuje jako alegorie rozpadlé celistvosti na úrovni jednotícího 

sémantického gesta, tématu, jeho nenávratnému opuštění, rozpracování vystupujících postav a 

jejich načrtnutí, to vše bylo zpočátku hodnoceno jako chyba i autorský nezdar. Fakt, že se 

právě takové texty stávají mnohem oblíbenější, protože jsou schopné nastalou situaci 

vystihnout, je samozřejmě také podmíněn rétoricky (tato podmíněnost bude vysvětlena 

v některé z následujících kapitol), jak také Stendhal vysvětluje v eseji Racine a 

Shakespeare.63

Pro deníkový záznam anebo pro osobní dopis není diskontinuitní ráz nic neobvyklého, 

právě naopak, je rysem citového zaujetí a opravdovosti, jde fakticky o rozlišující žánrový rys, 

avšak fragmentární útvary se začaly objevovat i v románu. To nebyl v období klasicismu 

                                               
61 Martin Procházka: Romantismus a osobnost, Praha, Univerzita Karlova 1996, str. 8.
62 Poulet, Georges: Amiel, Entre moi et moi, Essais critiques sur la conscience de soi, Paris, José Corti 1977, str. 
41–93.
63 Stendhal: Racine a Shakespeare, in Energické múzy, Praha, Odeon 1970, str. 29–131.
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vysoký žánr, za jeho představitele stále platil epos a v dramatu tragédie, ale zvyklosti 

samozřejmě platily a byly respektovány. 

Zjevná fragmentarizace a neúplnost se začínají v literárních uměleckých textech 

objevovat stále častěji. Ani samotné románové postavy neevokují celistvost, vykazují 

dokonce nedostatky a nedůslednosti ve svých charakteristikách, právě tak se to objevuje také 

u Stendhala.64 Jsou to ony velké zkratky v popisu, časové přeskoky a elipsy, kterých se 

dopouštěl a které Michel Crouzet65 vykládá už v souvislosti s autorovou impulzivní tvorbou, 

která se jednoznačně vzdalovala zásadám klasicismu a jeho forem. 

Konkrétně Stendhal se ve své románové tvorbě dle Crouzeta nechával vést osobním 

nadšením, stržením, rytmem a tempem, byl nucen psát rychle a nedokázal opravovat. Když na 

vydání Kartouzy parmské reagoval Honoré de Balzac (v Revue parisienne, 25. října 1840) 

celkově pochvalným článkem, přesto Stendhalovi navrhoval, aby dílo znovu promyslel, 

přepsal, aby bylo formálně ucelenější, vyčítal mu nepečlivost. Stendhal se o to pokusil, ale 

práce zanechal.66 Působilo mu velké obtíže vracet se k už jednou napsanému. Jeho způsob 

tvorby se stejnou měrou objevil ve zkratkách, nedokončování, v nepatřičném opakování, co 

neodpovídalo logice jeho svérázného tvůrčího zápalu, nepsal, takové pasáže vynechával a už 

se k nim nevracel.67 Byl za to v knize Comment il ne faut pas écrire označen Antoinem 

Albalatem za „mauvais écrivain“, který neumí francouzsky.68 Emilem Faguetem zase za 

autora, který nebyl schopen jediné myšlenky.69

Takových míst je nespočet, není dílo, kde by se ve větší či menší míře neobjevila. 

Právě z tohoto hlediska, které si všímá opakování, syntaktických i fabulačních prohřešků proti 

soudobým zvyklostem, mohou být téměř všechna Stendhalova díla považována za 

                                               
64 „Stendhalovi byla [jeho současníky Hugem, Mériméem, později Zolou, pozn. aut.] vytýkána uspěchanost, 
nedbalost, suchost, kaleidoskopičnost, neuspořádanost a nelogičnost ve vyprávění.“ Erenburg, Ilja: Poučení ze 
Stendhala, in Francouzské sešity, Praha, Československý spisovatel 1959, str. 39.
65 Crouzet, Michel: Stendhal en tout genre, Essai sur la poétique du Moi, Paris, Champion 2004.
66 „Balzacovy námitky byly namířeny nejen proti jazyku, nýbrž i proti stavbě ,Parmského kláštera‘. Stendhal se 
rozhodl uposlechnout. Bylo třeba vypustit první kapitoly a začít přímo bitvou u Waterloo, vyškrtnout abbého 
Blania a zařadit několik nových epizod, a konečně dodat jazyku větší plynulosti. Dal se do práce a najednou, 
bylo to 9. února 1841, pocítil, že se dostal na scestí. Ne, nevypustí první kapitoly – ,z úcty k drahým obrazům 
Milána roku 1796, a rovněž aby zachoval charakter paní Peitraneri‘.“ Erenburg, Ilja: Poučení ze Stendhala, in 
Francouzské sešity, Praha, Československý spisovatel 1959, str. 39.
67 Právě pro tyto vlastnosti, které se v románovém díle projevily jako stylové nedůslednosti či náhlé změny 
rytmu vyprávění či popisu nebyl Stendhal svými ranými i pozdějšími čtenáři považován za „seriózního“ 
spisovatele, ale jen za chytrého a svérázného diletanta. Více k tomu Erenburg, Ilja: Poučení ze Stendhala, in 
Francouzské sešity, Praha, Československý spisovatel 1959, str. 7–44.
68 Albalat, Antoine: Comment il ne faut pas écrire, Paris, Plon 1921.
69 Faguet, Émile: Politiques et moralistes du dix-neuvième siècle: Stendhal, Tocqueville, Proudhon, Sainte-
Beuve, H. Taine, E. Renan, Paris, Boivin 1899.
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nedokončená.70 Paul Valéry právě tento jev psaní v rytmu vzestupů a poklesů entuziasmu 

vysvětluje jako jedinečnou strhující působivost, která vyvolává ve čtenáři dojem samomluvy, 

zcela intimní rozpravy autora a následně čtenáře se sebou samým, a to v samotě a hluboké 

intimitě.71 Tyto jevy posilují určitou Stendhalovu antiliterárnost, upřednostnění poznání, 

specifické hledání spontaneity a přirozenosti, které nadřazoval, a to i v románových dílech, 

spisovatelskému řemeslu a tomu, co nacházel u Chateubrianda, Salvandy a Villemaina a 

lakonicky to nazýval „exercices du style“. 

Podobně také přemýšlí Jean-Pierre Richard, když hovoří v souvislosti se 

Stendhalovým románovým dílem o vnitřním tempu a rytmu. Nachází ho především 

v motivické rovině textu, kdy její sklad řídí logika založená na výkladu vnitřního života jako 

souslednost citových stavů. Vnitřní život a jeho specificky „ideologický“ (Destutt de Tracy, 

Maine de Biran) průběh Stendhal využívá v kompozici do té míry, že záznam se řídí 

střídavým rytmem vzepětí a uklidnění, postrádá zároveň lineární rozvíjení započatého ve 

prospěch střídání intenzit.72

Zkratkovitost a také chybování v celistvosti postav je také to, co Martin Procházka 

nalézá u anglických romantiků, zejména u lorda Byrona a předvádí to na skutečnosti, kdy se 

„nahodilý rým může stát důležitější než básníkova či hrdinova integrita“73. Do klasické 

celistvosti tak proniká zákonitost docela jiná, jednou je jí spontaneita, emoce, vnitřní život, 

stržení, inspirace či právě podlehnutí jazykové (zvukové: melodičnost, eufonie, rytmické) 

kvalitě projevu. To vše text proměňuje a blíží ho fragmentu. Procházka v tomto směru velmi 

přesně pokračuje: „Jde o odmítnutí všech falešných jistot, o poznání, že jádrem moderního 

epického básnictví není centrální hrdina, ale autobiografická odbočka, reprezentující odchylku 

od normálu ne jako monstruozitu nebo fátum, nýbrž jako hru se čtenářem.“74

Celistvost, kterou měl text budovat, a to i celistvost osobnosti postavy či autora, je 

opuštěna ve prospěch jak hry, tak pravdivosti jiné (mizí normativní účelnost: pravdivé 

zobrazení, harmonie, poučení, okrášlení, morální soud, ideál, vkus, stylová elegance, žánrový 

kánon, požadavek dokonalosti formy typické pro klasickou rétoriku), a to je velký průlom ve 

                                               
70 Románů, povídek, vzpomínkových či autobiografických textů, které Stendhal započal a nedopsal a které byly 
nalezeny až v jeho pozůstalosti, je velké množství. Jsou to například: Une position sociale (1832), Egotistické 
vzpomínky (1832), Lucien Leuwen (1834), Život Henryho Brularda (1835), Anecdote italienne (1835), Mémoires 
sur Napoléon (1836), Le Rose et le Vert (1837), L’Abbesse de Castro (1838), Lamiela (1840), Privilèges (1840), 
Suora Scolastica, Trop de faveur tue, Le Chevalier de Saint-Ismier, Féder ou le Mari d’argent (vše 1839), nebo 
různé kratičké skici jako Vie de D. Ruggiero, Tamira Wanghen, Mina de Vanghel, Histoire de Mme Tarin, Le 
Conspirateur. Více o těchto textech viz: Stendhal: Œuvres romanesques complètes II, Paris, Gallimard 2007. 
71 Valéry, Paul: Stendhal, in Literární rozmanitosti, Praha, Odeon 1990, str. 116–143.
72 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954, str. 40–43.
73 Procházka, Martin: Romantismus a osobnost, Praha, Univerzita Karlova 1996, str. 10.
74 Tamtéž, str. 10.
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vnímání funkce a dosahu uměleckého textu (tvorby, aktivity a činu) a jeho vztahu k lidské 

identitě. Nový druh pozornosti k jazyku a jeho možnostem postupně přiblížil člověka k zájmu 

o řeč a otevřel i lidskou identitu postupující odvislosti od jazykového vyjádření.

Uvědomíme-li si, že v ten stejný okamžik, kdy vzrůstá obliba intimistické tvorby, se 

objevuje „hloubka“ lidské subjektivity, lidské já a jeho bezměrnost (jako materiál 

k prozkoumání), pak chápeme, jak lidská identita a libovolnost či nutnost jazykového 

vyjádření otevírají cestu až k mizení já, ke kterému zatím nejvýrazněji došlo ve druhé 

polovině 20. století. To je souhrnně důležitým znakem modernity, která se o diskontinuitu 

opírá.75

V neposlední řadě odpovídal fragment romantické představě živého často 

vegetativního organismu, který se stal vzorem geniálního uměleckého díla. Fragment svým 

rozhodně proti-mechanistickým uspořádáním, svou impulzivností měl blíže takovému pojetí 

tvorby než vytříbené a výrazně umělé dílo.76

I. V. III. Identita

Význam pojmu je zatížen filosofickým i historickým kontextem, ve kterém se identita 

objevuje. Identita je něco odlišného, jde-li o její numerické vyjádření, tedy zda-li je předmět, 

zvíře či osoba totožná se sebou samou, anebo jedná-li se o definici totožnosti člověka jako 

vědomé, reflexivní bytosti. Tam se otevírá vstup na pole odlišné debaty: numerický výklad 

neměl v minulosti stejný význam, ani smysl, žitá identita vždy souvisela s původem, 

zázemím, se svým okolím, proto se lidská bytost identifikovala vždy s početnějším celkem a 

nikoli jen se sebou jako oddělitelným suverénním jedincem. A jestliže část problematiky 

předkládané práce spočívá ve vztahu lidského vědomí jako jednoho prvku identitárního 

vztahu k jinému prvku, který je výrazně proměnlivý, a to historicky i konceptuálně, pak je 

zřejmé, že nemůže být v centru zájmu identita prostě numerická v dnešním smyslu. Vývoj 

sebe-vědomí pokračuje dál tímto směrem, je výrazem stupně poznání, proměnou identitárního 

paradigmatu, což je nutné také zohlednit. Nadto naším pracovním materiálem jsou psané 

deníkové, svéživotopisné i beletristické texty a korespondence, v nichž je identita svými 

autory problematizována. 

                                               
75 Barthes, Roland: Essais critiques, Paris, Seuil, 1964, str. 177–184.
76 Abrams, Meyer Howard: Německé teorie vegetativního génia, Zrcadlo a lampa, Triáda, Praha 2001, str. 213 –
225.
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Pocit jednoty (identity) lidské bytosti se sebou je v každé kultuře jedním z prvních 

pojmů, které jsou definovány a svým členům nabízeny. Kultura jako sám tento prostor 

vzájemnosti a účasti, souhrn určitých životních náplní a vazeb jí zajišťuje konkrétní místo, 

jistá práva a povinnosti. Člověka zařazuje a také si ho přisvojuje. V evropské tradici antické, 

křesťanské a osvícensky racionalistické dochází k neustálé specifikaci pojmů a kritickému 

hodnocení „minulých“ představ, i proto se také pojem identity neustále tříbí a také zužuje, a to 

podle stupně poznání a proměny společensko-vědního kontextu. Tento pohyb je nastaven od 

společenství k individualitě, od univerzality ke specializaci. Tím je dáno, že subjekt, se 

kterým se člověk ztotožňoval, nikdy nezůstal bez proměny. Stejný nezůstal ani způsob, jak si 

člověk tuto otázku kladl. A také fakt, že odpověď dostával od autorit stejně se střídajících. 

Každý člen, který vchází do této problematiky, stále prochází trvalou proměnou. 

Platí, že stupeň, na němž se i současný stav poznání a koncept identity nachází, je 

založen společenským konsensem. Jeho hlavním principem totožnosti je prostor vymezený 

vědomím a vlastním tělem. Formuje se podle Alexe Mucchielliho77 na několika základních 

pocitech. 

Zkraje je nezbytné si připomenout, že sebe-vědomí není tím, co garantuje totožnost, 

ale je výsledkem procesu, je tím, co spoléhá na duševní a myšlenkové mechanismy, na 

konkrétní pocity a získává z nich své záruky. Alex Mucchielli78 uvádí tedy 7 indikátorů 

(pocitů) neproblematicky žité totožnosti: tělesný pocit, pocit totožnosti já v čase, pocit, že nás 

naše okolí doceňuje, pocit vlastnictví, sebe-ocenění, pocit možnosti rozvažovat, intencionalita 

celé osoby. K tomu se vážou potřeby: pociťování, vztahování se (k druhým, ke skupině, 

k rodině, kultuře), uvažování, vlastnění, znalostí a poznávání, potřeba cíle a úkolu. A fakt, že 

je identita výsledkem procesu, a to kulturního, celospolečenského, ukazuje, že sám tento 

vývoj nejen nemohl přinášet stejné výsledky, ale zároveň, že také není ukončen.

Je to především řada pocitů s tím souvisejících, které Mucchielli zařazuje pod pojem 

vztahování. Vztah je také tím, co lze pojmenovat jako přináležitost, původ, a to původ 

v kultuře, jazyku, rodu. To, co bychom dnes nazvali jako identita v širším smyslu, tedy 

zakotvení ve větším celku, co by člověka primárně definovalo, to jistě nehraje pro současný 

problém identity, kdy je lidská bytost na společenství pocitově mnohem nezávislejší, tak 

významnou roli. Jestliže platilo, že ta instituce (nebo společenský či mocenský celek), která 

dávala identitě obsah, propůjčovala i její formu, pak prostý fakt, že si sebe člověk uvědomil 

jako nezávislého jedince, pro něho nic neznamenal. Svou identitu, tedy to, v rámci čeho 

                                               
77 Mucchielli, Alex: L’identité, Paris, PUF 1999.
78 Tamtéž, str. 64.
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samotná osoba až měla význam a smysl, nebyl jen on sám, jeho fyzická existence jako 

jedince, identifikoval se s tím, co přesahovalo jeho tělesnou existenci, se společenstvím stejně 

věřících, obývajících určité území, s rodem či rodinou. K velmi výrazné proměně došlo podle 

Mucchielliho na přelomu 17. a 18. století. Do té doby se mezilidské vazby uvolňovaly 

postupně, nyní však došlo k hluboké a rychlé proměně, k roztržce na rovině života veřejného 

a soukromého, společenského a intimního, života práce a bydlení.79

Velmi citlivě tuto proměnu člověka všestranně rozvinutého v člověka specialistu 

vystihl Friedrich Schiller (Estetická výchova) a také Johann Wolfgang Goethe (Torquato 

Tasso, romány zrání s ústřední postavou Viléma Meistera) a předznamenali pozdější vývoj, 

kdy se svrchovaný svému původnímu společenskému prostředí se vzdalující jedinec stává 

sám sobě zárukou osobní integrity a pocitu totožnosti. Pozdější romantismus na existenci 

suverénního jedince postaví hlavní pilíř svého světonázoru. 

V jedné z následujících kapitol, kdy bude naznačen problém proměny lidského já, 

bude řeč o pojmu, který cestu k jedinečnosti konkrétní lidské existence založil, totiž o 

křesťanské duši. 

Tento pojem, který v evropském kulturním prostředí znamenal zásadní proměnu na 

cestě k sebe-uvědomění, k vědomí určité a přesně dané jedinečnosti, však neznamenal 

proměnu identity v jejím moderním významu. Křesťanství vždy pečlivě dbalo o začlenění 

člověka do společenství živých i mrtvých svou univerzalisticky motivovanou věroukou, 

univerzálně pojatou láskou,80 ale i třeba velmi prakticky a konkrétně systémem svátostí. 

Odlišně také vykládalo dnes už jednoznačné konstatování, že identita člověka končí 

v okamžiku jeho smrti. Křesťanství tuto kontinuitu těla a duše nikdy nedělilo.81

Problematika jáství a s tím související sebevědomí a sebeanalýza neprobíhaly proto 

dlouho dobu jako skutečná introspekce v dnešním smyslu slova. Specifická lidská identita a 

lidské já nebyly totožné, nebyly a nejsou to stejné pojmy, identita je totiž výsledek vztahu, 

jehož jednou ze složek (a také materiálem) teprve lidské já je. Křesťanství i zde zanechalo 

svou stopu: totožnost člověka (nepřerušenost) se svým tělem a se svou duší je jedním z vůbec 

nejdůležitějších dogmat, vědomí při jeho konstituci nutně nehraje rozhodující roli (početí), 

koncept ve své křesťanské definici v několika posledních stoletích stále slaběji přijímaný. 

                                               
79 Více k tomu například Todorov, Tzvetan: Eloge du quotidien: essai sur la peinture hollandaise du XVIIe 
siècle, Paris, Seuil 1997.
80 Více k tomu např. Bergson, Henri: Dva zdroje morálky a náboženství, Praha, Vyšehrad 2007.
81 Více o tom např. Ariès, Philippe: Essais sur l’histoire de la mort en Occident, du Moyen Age à nos jours, 
Paris, Seuil 1975.
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Jak dokazují shodně Georges Poulet a Alex Mucchielli, to, co je dnes řešeno na rovině 

vědomí a vnitřního života (a jeho jedinečnosti), nebylo za vnitřní život hodný pozornosti 

vůbec považováno. Zkrátka stav, ve kterém se v současnosti nacházíme, je výsledkem 

dlouhého procesu osamostatňování, který jistě není a z principu nebude nikdy završen. 

V rámci podobných úvah je nutno pochopit, o co se přesně jedná, když používáme pojem 

moderní sebe-vědomí. 

Moderní člověk se od dob romantismu méně ptá po souvislostech, po příčinách 

(uvidíme, jak jednou z prvních Stendhalových tužeb je snaha definitivně odvrhnout svou 

rodovou minulost a stát se sám jejím tvůrcem, viz Život Henryho Brularda a Egotistické 

vzpomínky), ale především analyzuje způsoby svého prožívání, pociťování a jednání, vychází 

ze sebe, jako by byl sám (a ve filosofii transcendentálního idealismu německých romantiků to 

platí zcela) horizontem světa. Sebedefinování, které tehdy plně spočinulo na člověku, protože 

jen člověk je nositelem vědomí ve světě a já je jeho dárcem, se stalo jeho dějinným úkolem 

(Hegel), k němuž byl morálně zavázán. S tím se prohluboval v otázce sebe-vědomí vlastní 

princip osobní odlišnosti. 

Obsah (pocity, psychické stavy, volní jednání, rozvažování a myšlení) a hloubka 

osobních prožitků každého člověka a jejich poznání se od té doby stává garantem jedinečnosti 

každé lidské bytosti a neopakovatelnosti každé existence. Právě to byla další výrazná proměna 

– od znalosti a poznání sebe pro spásu vlastní nesmrtelné duše ke znalosti jako opoře a 

jedinečnosti –, ke které došlo.

Tato nestálost a vlastně i nalezená neomezená šíře lidského já, jak ukážeme v některé 

z dalších kapitol, konečně donutila tázajícího se, aby pochopil, že otázka po identitě musí být 

vždy otázkou po identitě v situaci, musí být brán ohled i na hledisko: funkční, pragmatické, 

strukturální atd. A není od věci připomenout, že všichni tři zvolení autoři svou identitu 

(totožnost) takto vnímají. Také každý použije k její konstituci odlišný prvek. 

Jednou já jako osoba a subjekt bude stát v opozici k já bytostnému – Stendhal –, jindy

je já tvořeno v prvé řadě životem rodu a živými druhými ve všudypřítomném mnohohlasém 

celku – Deml –, nakonec se vědomí jako vždy přítomný prvek identitárního vztahu ztotožní se 

sebou samým, postoupí za jednotu dosud určenou celistvostí vlastního těla – Michaux –

k větší roztříštěnosti a nezávislosti na něm, přimkne se k napětí. Právě proto hovoříme o 

identitě fragmentární, žité, protože vždy vědomé a vzniklé vždy s ohledem ke skutečnosti 

mimoliterární, vznikající s ohledem k proměnlivým potřebám života.
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I. V. IV. Proměna a výběr

V konceptu identity jako filosofického, kulturního a psychologického pojmu je patrný 

její historický významový posun. Změna je stejně tak přítomná v každé existenci, a to živé i 

neživé, o to víc to platí pro člověka. Důležité je, zda proměna pochází z předmětu samotného, 

anebo přichází zvenčí. Je-li její původ uvnitř, pak je vnímán jako integrální část objektu, a 

jestli jí podléhá, pak identita objektu zůstává neporušena. Alex Mucchielli vnáší pojem 

proměny do lidské existence na několika úrovních, jedním z nich je tzv. „l’identité de façade“, 

čistě vnější výraz osobnosti, která přijímá konkrétní roli:

L’identité de façade est d’abord une identité proposée et manipulée par un individu ou un groupe à 

l’intention d’autrui. Elle est destinée à se faire définir d’une certaine manière plus ou moins éloignée 

de l’identité réelle. Elle peut n’être qu’une partie de l’identité réelle.82

Pro vnějšího pozorovatele je takový člověk ve vystupování, ve svém výrazu, který 

přijal, celý. Nemá v dané situaci potřebu o tom pochybovat (nejedná-li se o přetvářku, o tom 

v příslušné kapitole). Avšak takových podob může být přirozeně tolik, kolik jich lidská bytost 

přijme za své a jak dobře je schopna je hrát či jim propůjčit na určitý čas svou bytost, svůj 

zjev. Jsou to určité tváře a celé postavy či osoby, které na sebe lidská bytost v různých 

situacích bere. Autoři, které jsme zvolili, jich mají velmi mnoho. U Jakuba Demla bychom 

mohli mezi dalšími jmenovat asi tyto nejvýraznější: kněz, básník, spisovatel, kronikář, kritik, 

prosťáček, dítě, syn, nenávistník, dopisovatel, milenec, cestovatel, ubožák, bojovník, kajícník, 

sokol, zahradník, rybář, redaktor, editor, překladatel, chuďas, vyhnanec, ptáčník, hospodář, 

zvíře atd. Pro Stendhala: nenáviděné dítě, milenec, svůdník, spisovatel, kritik, obchodní 

cestující, státní zaměstnanec – úředník, voják, milovník opery, hudební odborník, turista, 

nešťastník, hrdina, lenoch, opuštěnec atd. A také pro Michauxa: bojovník, ubožák, slaboch, 

násilník, rváč, lenoch, misantrop, cestovatel, poživač drog, malíř, spisovatel, básník atd.

I když se může jednat o povrchovou identitu, identitu čistě vnější – „l’identité de 

façade“, pak ani to, co pokusy s touto identitou odhalují, není bez významu i přes svou 

předstíranou a částečně nepravdivou povahu. Jsou totiž v každém případě zvnějšňujícím 

aktem, prací, a to právě stejné povahy jako psaní. Jsou také důkazem jednání, ne jen 

kontemplativního života, ale života činného, žitého ve vztahu ke svému okolí a ve vztahu 

                                               
82 Mucchielli, Alex: L’identité, Paris, Seuil 1999, str. 91–92.
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k němu, aniž by sebepoznání bylo odsunuto a zneváženo. Nikoli, sebepoznání je celoživotním 

zdrojem materiálu pro dílo, tak jako literární dílo samo je nástrojem tohoto poznání. 

Zvnějšňující akt je tím nejdůležitějším stupínkem, který zakládá jak společenský život, tak 

činnost literární, spojuje taktéž pohyb z nitra vně a z vnějšku dovnitř. 

Tyto otázky navracejí problematiku zpět a přeci už konkrétněji k autorům Ženevské 

školy. Jeana Starobinského jako jednoho z jejích nejvýraznějších představitelů nezajímá, 

jakou, řekněme, esenciální podobu člověk má, ale jak se sebou nakládá, neboli jeho úsilí 

(práce) a výraz tohoto úsilí, kterým je umělecké dílo literární, které se hlásí až v okamžiku, 

kdy se já účastní světa. Ale to jen proto, že si je vědom, že skutečnost nelze nahlédnout jinak 

než kritickým duchem, smysly a rozumovou úvahou, a to zvnějšku. Intuice ani jinak 

uskutečněné mimosmyslové poznání nejsou pro kritika relevantní. Starobinski přijímá fakt, že 

se skutečnost dává jen zvnějšněním, jen povrchem objektů, který lze z odstupu rozkládat a 

interpretovat. Zajímá ho dílo, které je už řečovým výtvorem, které prošlo zvnějšňujícím 

aktem, a v případě osobnosti, která textem podává a vytváří svou tvář, je způsobem 

konstrukce různých subjektivit. 

A proto platí, je-li v centru pozornosti identita fragmentární, znamená to určitou práci 

autora, jenž si svou bázi, kterou potřebuje poznat a obsáhnout svým vědomím, aby vznikla 

identita se sebou, určuje sám. Neboť v duchu Starobinského přístupu i my respektujeme volbu 

každého autora, co sám za bázi ke sjednocení, a tak pocitu identity, zvolí. Sám akt 

sjednocování těchto dvou prvků, což ztvárňuje a zachycuje literární dílo, je oním procesem, 

jehož průběh může kritik nahlédnout a podat jeho analýzu a dát mu tvar. Měla-li by být ve hře 

jiná esencialita, o níž by nebyla v díle řeč, ale šlo by jen o nekritické tušení, pak to je podle 

Starobinského jen spekulace bez relevantní výpovědní hodnoty. Literární badatel může 

sledovat jen intence autora a míru, do jaké svým požadavkům autor dostál. Zároveň zkoumat 

proces, jak se k svému rozhodnutí přibližoval či se od něj vzdaloval. Co má být jednotou, co 

je třeba si plně uvědomit, aby se lidská bytost konečně sjednotila?

Tou jednotou je to, co prozatím můžeme poněkud vágně pojmenovat jako vnitřní 

pravdivost. Text, který vynáší navenek tyto vnitřní obsahy (vůle, myšlení, pociťování), by měl 

v ideálním případě odpovídat právě tomuto vnitřku, jehož obraz, a to je právě nesmírně 

důležité, všichni tři zvolení autoři podávají. Neboli jinak řečeno, sám stupeň poznání na poli 

sebe-vědomí, který uvádějí, následně vstupuje do konstrukce vlastního já, vlastní osobnosti a 

předkládá možnosti, v jakých mezích toto já uskutečnit a jak. Celý tento mechanismus staví 

do středu práci každého autora, jeho činnost a účast. 
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Snad je tím jasnější, proč na počátku musí být romantický autor Stendhal. Byl to právě 

on, kdo přesně pochopil a rozvinul dvě linie poznávání a práce, teorie a praxe možno říci. 

Protože tato dvě gesta zůstala platná pro celý pozdější vývoj v oblasti otázek já, subjektivity a 

lidské osobnosti. 

Takový kontext pochopitelně nabízí jinou úvahu o literárním fragmentu, neboli ten 

text, který je za fragment považován bez znalosti kontextu autorova díla (bez výkladu jeho 

záměrů, pragmatických ohledů, atd.), jím není, pochopíme-li z jeho díla původ takového typu 

(žánru) textu a jeho význam v konstrukci a sebepoznání. I proto nemusí být fragment zprávou 

o zhroucení jistot a každé jednoty83, může být úplným textem, zohledníme-li jeho význam a 

především skutečnou svébytnost autorského textu, tak jako o ní mluvíme v souvislosti se 

suverénní osobností a svébytností já od dob romantismu.

I. V. V. Identita a fragment s ohledem k touze a působivosti

Fragment z toho důvodu není soustavně pojímán jako žánr. Jestliže však ano, pak jen 

proto, aby jeho výklad, analýza jeho žánrových specifik umožnila pochopení různých 

stylových posunů, které jsou srozumitelné z hlediska estetiky a poetiky střídajících se epoch: 

kontrast, humor, ironie, sjednocující myšlenka, stylová kázeň atd. Odehrává-li se totiž 

sebeurčení v řeči, a navíc prostřednictvím uměleckého textu, pak nelze opomenout dobovou 

podmíněnost a aktualizaci právě tohoto druhu projevu, kterým je fragment. Pohybujeme-li se 

totiž v oblasti intimního sebepoznání a literárního textu, pak je pochopitelné, že autor hledá 

nástroje vhodné právě pro něj a jeho potřeby. 

Bernhard Waldenfles84 mluví o strachu člověka ze zcizení sebe sama tím faktem, že 

používá stejný jazyk (fráze, floskule, atp.) jako ostatní. Tento strach ho přirozeně vede 

k hledání jen jemu vlastního jazyka, takového, kde je druhý/cizí přítomen regulovaně, „pod 

dohledem“. I proto sám stupeň ozvláštnění výrazových prostředků má prvořadý význam, 

umožňuje nahlédnout a také uchovat onu vlastní jedinečnost, která se od jisté doby stala 

člověku oporou a zárukou prožitku integrity a vědomí identity. A to je fakt odpovídající 

romantické estetice, která působící funkci upřednostňuje.85

                                               
83 Adorno, Theodor W.: Minima Moralia, Praha, Academia 2009.
84 Waldenfels, Bernhard: Znepokojivá zkušenost cizího, Praha, Oikúmené 1998, str. 94.
85 Procházka, Martin: Romantismus a osobnost, Praha, Univerzita Karlova 1996.
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Je proto velmi důležité si opět uvědomit, jaké kritérium umělecké hodnoty uvádí 

Stendhal v teoretickém textu Racine a Shakespeare. Není jím dokonalé zvládnutí formálních 

požadavků klasicistní estetiky, tedy v prvé řadě snaha dostát jim. Tím zásadním kritériem je 

působivost. Ne taková, která vzniká ze znalosti žánrových a metrických forem literárního díla,

a jejich naplnění v projevu, ale působivost mnohem bezprostřednější. Stendhal představu 

působivosti opírá o běžně mluvený srozumitelný jazyk. Vkládá tak do tvorby novou 

dynamiku, estetický dojem je závislý na proměně mluveného jazyka. Toto působivé mu pak

splývá s dalším pojmem: romantické. To splývá s moderním, novým a zvláštním. Platí i 

opačně, že ten literární projev, který stále působí emoce a vzrušené vnímání, je romantický. 

Fakt, že je to právě působivost a ne například explicitní pravdivost zobrazené myšlenky 

napovídá, kam Stendhal směřoval své texty a proč psal. 

Avšak abychom byli přesní, ani pojem pravdivosti není zcela upozaděn, souvisí však 

se spontaneitou (opět ohled na působivost), se záznamem, jenž podle Stendhala uchovává 

energii samotné emoce, kterou prožívající zakoušel v určité chvíli (Michel Crouzet). Každý 

projev proto může být poznamenán teatrálností, stylizací, bude-li tak sloužit působivosti a 

zachování stejné energie, kterou člověk pocítil. Splyne-li pak osobnost se svou stylizací, 

přijme-li „l’identité de façade“ ve jménu působivosti, pak to není lež, ale pravda určitého 

okamžiku. Tyto působivé stylizace, množství stylizovaných identit, budou v centru výkladu 

problematiky identity. 

Ukážeme ještě později, že strach z ohrožení, ze vstupu „cizího“ do jakéhokoli já, vedl 

nejen k posílení jazykových odlišností a stylizací, ale je to tentýž romantický pocit potřeby 

vlastní odlišnosti, právě ze strachu z vniknutí cizího. Působivost, pojmenovaná Stendhalem, je 

tohoto rodu, kontextem a dobou podmíněná stylizace, je výrazem této nutné proměnlivosti –

být stále jiný pro svou záchranu, pro přežití (Michaux).

Potřeba jinakosti, vlastní jedinečnosti je podle Michela Crouzet vidět ve 

Stendhalových svéživotopisných knihách. Otázka po přirozenosti a jedinečnosti vlastního 

života – otázky po pravdivosti sebe sama, které se stanou iniciačním impulzem Života Henry 

Brularda a sebestylizace se ukazují i zde. V knize Stendhal ou Monsieur moi-même86

analyzuje fantastické kulisy Stendhalova mládí v Grenoblu: je to dekorace fantastického 

románu s ďábelskými tvářemi příbuzných: otec, teta Serafie, kteří zároveň vystupují 

v postavách trapičů a trýznitelů, se satanským jezuitou Raillanem. Je to temný, nízký svět. 

Tato viditelná stylizace a manipulace faktů má napomoci k definitivnímu odmítnutí své 

                                               
86 Crouzet, Michel: Stendhal ou Monsieur moi-même, Paris, Champion 1990.
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vlastní minulosti, jak dále píše87, k rozhodnutí se k novému životu, k jiné a „pohyblivé 

genealogii“88: 

Brulard, déraciné, se choisit un autre terroir, une autre filiation, une généalogie si mobile qu’elle est 

une absence d’ascendant. Le fait d’être soi n’implique aucune fidélité à l’origine; le moi est son 

origine et son début /…/ Sa vision de son enfance est une négation de l’enfance: en se retranchant de 

l’enfance, il se retranche en lui-même, il se sépare de tout autre, il se donne un pouvoir de trancher.89

Stendhal si slovy Henry Brularda osobuje právo se odřezávat. Rodinné prostředí 

provinčního Grenoblu je směsí nenávisti a obdivu a jak zdůrazňuje Crouzet90 jedině postupné 

odhalování vlastní představivosti, schopnost nedovolit, aby nenávistné myšlenky na své 

příbuzné nezaplnily celou mysl, umožňují žít šťastně. Stendhal tu Brulardovými slovy nalézá 

jistý druh hygieny: „V těchto vzácných chvílích jsem nepromýšlel, co asi zamýšlejí moji 

tyranové, dal jsem představám volnost;“91 a jinde se v textu mluví o objevu vlastní citlivosti, o 

otevření se přírodě a umění: 

Dans ce passage de la nuit à la lumière, de la haine à la vie, Brulard n’est pas marqué par son passé, sa 

guérison est «un oubli», un vide intérieur vite transformé en plein par l’afflux des sensations.92

Ale vraťme se ještě k pojmu změny, proměny, metamorfózy. Je to totiž Stendhal, který 

mnohem dříve nalezené sebeutváření rozvíjí a chápe, rozumí a přijímá ještě jeho jistý věcný 

obsah, avšak ten, který stojí prozatím na konci dané problematiky, Henri Michaux už tento 

pohyb zná jen jako formu bez obsahu, jen jako pohyb sebeutváření a stávání-se. K němu je 

člověk odsouzen, ať už to je představa Sartrova (Existencialismus je humanismus, 1945), 

v jistém ohledu i Bergsonova (pojem „trvání“, který je ztotožněn s tvorbou), nebo ještě starší 

u romantiků. Fragment se totiž v tomto kontextu nestává ničím jiným než svědectvím této 

neustálé proměny, v kontextu filosofie existence: této svobody, pro Bergsona tohoto trvání. Je 

zřejmé, že tu je identita pojímána aktivně, procesuálně, a to tak, jak ji vykládali němečtí 

idealisté, což není vůbec nepatřičné, protože jak Henri Bergson, tak i Jean-Paul Sartre jí byly 

prokazatelně ovlivněni (Bergson Schellingovou koncepcí přírodní filosofie, Sartre Hegelem, 

                                               
87 Tamtéž, str. 89.
88 Tamtéž.
89 Tamtéž.
90 Tamtéž.
91 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, Odeon 1960, str. 112.
92 Crouzet, Michel: Stendhal ou Monsieur moi-même, Paris, Champion 1990, str. 89–90.
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zpočátku výrazněji, pro koncept filosofie existence, Feuerbachem.) Němci odvodili lidskou 

identitu z předpokladu ontologické původnosti já. To předchází každý předmět a celý 

smyslový svět, poznání tohoto já je možné jen vlastní aktivitou, prací, která umožňuje 

sebereflexi, sebepoznání, a je nakonec stupňováno v myšlení a v abstrakci. Důsledněji se 

německým idealistům budeme věnovat v příslušné kapitole, je zatím dlužno říct, že 

sebevědomí vyžaduje aktivní účast na světě, ruší ryze kontemplativní přístup. Tvorba je 

nutností. 

Pojem identity se navíc problematizuje s existencí vědomí. Člověk se jistě stále 

prožívá jako – až na určité duševní poruchy jako je depersonalizace (Haveroch) – totožný se 

sebou, avšak tato identita je stále v pohybu, vyvíjí se. Stylizace a odlišné prožívání v čase tuto 

změnu podporuje, projekty, které si já vytváří, lidskou bytost transcendují, její totožnost 

virtualizují. Přirozenost – neboli snaha jednat dle určitého „vlastního, autentického“ založení 

– se stejně tak ukazuje spolu s ostatními volbami jako způsob či projekt existence. I 

přirozenost je pro lidskou bytost vědomou volbou a má nutně teatrální rysy. 

Identita nikdy není paralelní, vždy jen totožnost, která mění jeden z dvojice vztahu 

totožnosti. Fragmentární identita je identita otevřená, nesystémová, impulzivní.

Zkrátka ukazuje se, že identita, i v tradici výkladu německých idealistů, je především 

nekonečným směřováním, v ohledu na okolní svět pak volbou, a to i vzhledem ke stálé 

proměně, kterou prochází, jak z nitra, tak i kvůli změně vnějších podmínek. Že lze a i je třeba 

tuto identitu specificky předstírat, hrát – neboli volit a vybírat – se ukazuje právě u Stendhala. 

I. VI. Představy o podobě lidského já: stálost/proměnlivost

Obsahy pojmu lidské já se jako fakt psychologického života a fenomén vyvíjely. 

Zájmu o něj a každému obratu k němu však byl společný ohled k tomu, co je specificky 

lidské, k lidské přirozenosti. Myslitelům, kteří si za východisko svých úvah stanovili 

zkoumáním já specificky omezený horizont lidské zkušenosti, odpovídal postoj pojmenovaný 

Bergsonem jako „pozornosti k životu“. Co tou přirozeností, která se definovala s přispěním 

slov život, rozum, vědomí, existence, city, emoce, intuice, vůle atp., mělo být, nebylo nikdy 

definitivně dáno. 

Jakmile se tázání vztahovalo k obsahům lidského já, obsahům vědomí, pak se 

uvažovalo o proměnlivosti. Mělo-li být lidské já a vědomí fenoménem a jistotou jako 
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poznávající subjekt tedy jevovému světu nějak nadřazený, pak se jevilo jako jediná a 

spolehlivá opora. 

Jestliže se uvažování opíralo jen o bytí tohoto já, pak bylo možné se spolehnout se na 

jeho existenci, aniž by bylo nutné zabývat se obsahem, který opět mohl být vnímán jako 

nestálý. Proto, když se částečně opíráme v této kapitole o práci jiného představitele Ženevské 

školy, George Pouleta, nesmíme ztratit ze zřetele, že výklady lidského vědomí a jednotlivých 

představ u myslitelů, kteří reprezentují proměnu výkladu v dějinách problematiky lidského 

vědomí, nelze tyto koncepce stavět proti sobě bez citlivosti. Nelze totiž proti sobě stavět kupř. 

Descarta a Montaigne, jak to Poulet činí. Descartes pojímá já jako vždy jisté vědomí, aniž by 

mluvil o jeho proměnlivém obsahu, kdežto Montaigne ztotožňuje já jako vědomí s obsahem či 

názorem, může tedy být vnímáno jako proměnlivé. I proto lze mluvit o „přechodu“ z jednoho 

stavu do jiného, které je Montaignovi zároveň přechodem od jednoho já k jinému. Ani 

Descartes totiž neříká, že já je stálé, je však vždy jediným východiskem a předpokladem, aby 

vůbec něco mohlo být a být vnímáno. Proto je třeba brát představy o já vždy s pečlivým 

výkladem stavu poznání, nevztahují se totiž obvykle ke svému předmětu na stejné rovině. 

Tolik jen na vysvětlenou.

Identita není neškodný vztah k sobě, ale připoutanost k sobě, je to nutnost zabývat se sebou.93

I. VI. I. Já a představa duše u Augustina 

Základní, nejvýraznější a po věky pak působivý rys Augustinova díla – plod dynamiky jeho 

mládí – tkví ve spojení tradiční křesťanské a teologické látky s vnitřním obsahem a dynamikou 

individuálního lidského vědomí, přesněji řečeno v tom, že Augustin vnesl do tradiční struktury 

křesťansko-teologické látky složitost a dynamiku lidského nitra, jeho zvláštní polaritu a rozpornost.94

K razantní proměně problematiky já, založení její moderní evropské podoby došlo 

s křesťanstvím, filosofického zdůvodnění se jí dostalo v pozdní antice. Evropské dějiny 

myšlení znají mnoho pokusů o návrat k jejím představám a koncepcím, avšak už nikdy se 

neodehrály bez dialogu se silným názorem křesťanským. Starověký výklad světa byl 

křesťanstvím vystřídán a i koncepce lidského já byla proměněna. Antičtí myslitelé pozdní 

doby už mnohé z pozdějších křesťanských výkladů předznamenali, konkrétní změnu však 

přinesl Augustin. 
                                               
93 Lévinas, Emmanuel: Čas a jiné, Praha, Dauphin 1997, str. 61.
94 Machovec, Milan: Svatý Augustin, Praha, Orbis 1967, str. 69.
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Jím v duchu křesťanské věrouky postulovaný obrat k lidské duši znamenal proměnu 

vnímání lidského individua, jeho subjektivity, přirozenosti a já. Byl-li jedinec antického světa 

určitým reprezentantem člověka v šíři a úplnosti a měl-li se podle Václava Umlaufa95

zahlédnout jako součást kosmu a poznat i celý kosmos, pak člověk křesťanský uskutečnil 

výrazný krok k jedinečnosti a osobitosti své existence, kterým se západní svět odlišil od 

jiných kulturních okruhů, a to zcela neopakovatelně. Základ spočíval ve zmíněné koncepci 

lidské duše, která tuto změnu prohloubila a započala. Křesťan se začal nově ptát, kým je, 

vedly ho k tomu proměněné potřeby, nyní nutnost soustředění na osobní spásu.

Augustin odlišoval „vnitřního“ a „vnějšího“ člověka. „Vnitřního“ rozeznával od pojetí 

nekřesťanského, které uvažovalo o jeho neměnnosti: „Sama duše podléhá všem úskalím 

proměnlivosti a života, hříchu i pokání a neustále vyžaduje Boží milost. Člověk má pouze 

jedno já, které je subjektem i konatelem jeho empirického vývoje; žádné skryté skutečné já, 

jež by se odtažitě vymykalo víru života, neexistuje. Vztah duše k Bohu vymezuje Augustin 

negativně, totiž tak, že duše se od Boha liší svou přirozeností.“96

Lidskou přirozeností se tu objevuje jednotlivá, jedinečná existence, která se k Bohu 

v osamění a upřímnosti obrací. K rozlišení já a druhých a jedinečnosti vedla také představa 

hříchu a hříšnosti, která jedince opět lišila. To byl celkový obrat k zájmu o sebe oproti 

společenskému soužití a moudrosti, které pěstoval starověk: 

A přece ani sám nechápu, co vlastně jsem. Duch tedy jest příliš omezený, aby pochopil sám sebe! A 

kde jest asi to, čeho sám o sobě nechápe? Snad mimo něj a ne v něm? Jistě ne mimo; proč tedy toho 

nechápu? Z toho všeho mne uchvacuje veliký údiv a jímá mne hrůza. A lidé podnikají cesty, aby se 

mohli diviti horským velikánům, obrovským vlnám mořským, mohutnému toku řek, širému oceánu a 

pohybu hvězd – sebe však zanedbávají.97

A dále: 

Toť vlastní účel mých vyznání, ne jakým jsem byl, nýbrž jakým jsem, abych to vyznal před Tebou 

nejen s tajnou radostí a strachem, s tajným hořem a nadějí, nýbrž i uším Tvých věřících synů, 

účastníkům mé radosti, druhům mé smrtelnosti, mým spoluobčanům a průvodcům předchozím, 

budoucím i současným druhům mé cesty.98

                                               
95 Umlauf, Václav: Evropské cesty k vlastnímu já, Brno, CDK 2002.
96 Armstrong: Augustin: Člověk, duše a tělo, in Filosofie pozdní antiky, Praha, Oikúmené 2002, str. 403–404.
97 Augustinus, Aurelius: Vyznání, Praha, Kalich 2006, str. 314.
98 Tamtéž, str. 305. 
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Vyznání se Bohu tu slouží k poznání, kým jedinečná lidská bytost je. Není to úkon 

samoúčelný, který má vést k vědomí jakési sobecké individuality, člověk si má být vědom, že 

se k němu Bůh obrací jako k neobyčejné, proměnlivé entitě. A aby raně křesťanský člověk 

předešel nepředpokládaným a strašným následkům posledního soudu, usiluje o poznání svých 

chyb i zásluh; proto platí, že „celá Vyznání jsou ohromným cvičením, jak z tohoto beztvarého 

chaosu paměti vytvářet sebepoznání…“99

Georges Poulet konečně shrnuje: 

La conscience de l’existence est, dès le début, liée dans la pensée chrétienne à la conscience de la 

dépendance de notre être propre à l’égard de l’acte surnaturel qui le crée. Bien plus, cet acte créateur 

n’est pas seulement perçu par la conscience comme l’acte originel qui a permis à l’être crée de 

commencer à vivre ; mais il est reconnu aussi comme l’acte par lequel nous recevons à chaque instant, 

de nouveau, le même don de vie. En chaque moment Dieu nous crée, et si en chaque moment Dieu ne 

nous recréait pas, nous retomberions dans le néant et cesserions d’exister. /…/ Chaque moment de 

l’existence est donc un moment où le chrétien reçoit l’être, et où il se découvre comme recevant l’être. 

Chaque moment est un laps de temps où, par une opération surnaturelle, il se voit sauvé de la non-

existence et recevant avec la vie la conscience de vivre.100

I. VI. II. Novověk

Znám už jen jednoho spisovatele, jejž co do poctivosti stavím Schopenhauerovi naroveň, dokonce i 

výš: a to je Montaigne. Že takový člověk psal, to vskutku umocnilo radost ze života na této zemi. Já 

aspoň, co jsem se seznámil s touto vpravdě svobodnou a silnou duší, se cítím tak, že o něm musím říci 

totéž, co on říká o Plutarchovi: „Sotva jsem na něho pohlédl, už mi přirostla noha nebo křídlo.“ S tím 

by mi nebylo zatěžko dostát úkolu, abychom se na zemi zabydleli a našli na ní svůj domov.101

K další obrovité změně došlo v renesanci a v době, kdy křesťanský středověk střídala 

novověká racionalita. Vztah subjektu a objektu se stal jedním z míst, kde se teologie a 

novověká filosofie a věda se středověkou představou utkala nejviditelněji. Možno říci, že 

novověk byl možnostmi poznání světa, což plynulo ze zesvětštění života a klesající zájem o 

„božské“, vztahem subjektu a objektu fascinován. Tam, kde středověký člověk cítil ještě svou 

závislost na Boží milosti, tam už novověký člověk experimentoval a zkoumal, aby jednou 

                                               
99 Armstrong: Augustin: Člověk, duše a tělo, in: Filosofie pozdní antiky, Praha, Oikúmené 2002, str. 418.
100 Poulet, Georges : Entre moi et moi, Essais critiques sur la conscience de soi, Paris, José Corti 1977, str. 11.
101 Nietzsche, Friedrich: Schopenhauer jako vychovatel 2, Nečasové úvahy, Praha, Oikúmené 2005, str. 160.
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jevový svět sám svou účastí ovládal a skutečnost vědecky předpovídal. Z obrovitého střetu 

starého světa, který byl uchováván kosmologickými, přírodovědnými i společenskými 

představami, vystoupila lidská bytost jako jiný, mnohem osamocenější, odpovědnější a 

v jistém ohledu (v praktických otázkách) mocnější tvor. I moderní a zcela současná představa 

o podobě já je stále ještě dědicem tohoto otřesu. 

Od proměny a následného opuštění tisícileté křesťanské představy o světě a jeho 

božských zákonech je já „místem“ nově formulovaného vnitřního života. Je stále ještě 

místem, kam Bůh soustředí a opírá svou milost, avšak vědecké objevy a proměna názorů 

znamenají příklon k otázkám lidské zkušenosti, role smyslů, vnímání a vědecké poznatelnosti 

světa právě z toho důvodu, aby člověk mohl na svět působit, zacházet s jeho předměty, rušit 

nevědecké názory, za které v minulosti odpovídal Bůh. V těchto změnách, které se projevily 

na všech rovinách života vzdělané společnosti, se objevil i nový výklad osobnosti, lidského 

vědomí a lidského já. 

Toto nové, osamocené, ale i postupně stále svébytnější já se stalo člověku zpočátku 

velmi křehkou oporou. Jedním z těch nejvýraznějších, kteří dosavadní humanistický vývoj a 

obrat k já vstřebali, postihli a prohloubili, byl Michel de Montaigne: 

Atomizace lidí, zpřetrhání mytické sounáležitosti reprezentované dříve náboženstvím, tvorba 

osobnosti jako odrazu společnosti konkurujících si výrobců našla svůj filosofický výraz 

v Montaignově moudrosti izolovaného já. A jakkoli je to zvláštní, právě toto já, které nechtělo 

vyjadřovat víc než sebe, vyjádřilo společenské já těch druhých, vyjádřilo člověka 16. století, 

neopakovatelný typ člověka, formulovaného vznikajícím kapitalismem.102

V tom bylo možno nalézt pokračování renesance, kdy se ještě pomýšlí na univerzalitu, 

vše, co v sobě člověk nachází, má vztah ke světu a jeho nekonečnosti. Do lidského já se svět 

sbíhá a lze ho tam také nalézt. Právě tak uvažuje Montaigne, je nadšený z objevů, které na 

sobě v hluboké intimitě uskutečňuje. Jeho přínos pro tuto práci spočívá v oblasti zájmu o 

osobnost, kterou promýšlí ještě ve vztahu k nastalé proměně společenského uspořádání a 

vědeckého pokroku (především v přírodních vědách). To je oblast morálky. Důležitý objev 

zároveň uskutečňuje v oblasti promýšlení duševních stavů, v otázce vztahu vnímajícího 

subjektu a jeho předmětu, kterým je opět subjekt sám:

                                               
102 Sviták, Ivan: Montaigne, Praha, Orbis 1966, str. 72–73.
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Alors que tous les autres êtres, dit Montaigne, vont toujours ailleurs et avant, c’est-à-dire établissent 

une distance spatiale ou temporelle entre ce qu’ils éprouvent et le sentiment de ce qu’ils éprouvent, 

moi j’établis entre ces deux termes une synchronisation parfaite. Mon moi et le sentiment de mon moi 

ne font qu’un, parce que l’un et l’autre frappent en même temps la même note, éprouvent en même 

temps le même sentiment. Et ce même est toujours le temps et le moment présent.103

Montaigne byl první, kdo učinil předmětem svého poznání sebe samého nikoli za 

účelem dosažení osobní spásy, ale pro hlubší a výrazně světské porozumění sobě samému. 

V tom spočívá jeho modernost. Zproblematizoval zkušenost sebe sama, protože já se stává 

v jediném okamžiku subjektem i objektem svého poznání. Zároveň ale je také prvním, kdo 

pochopil, že tato nutná koincidence vede k tomu, že jsme schopni zachytit jen část, a to právě 

tuto přítomnou část, z celku existence, kterou tušíme být. Vše ostatní uniká a dokonce naše 

vědomí je vždy opožděné za tím, co jsme o sobě byli schopni zachytit.104 Je to zkušenost 

fragmentarity vlastního já, jeho konkrétní existence a substance, která se zdá nepoznatelná, 

protože nelze její šíři obsáhnout a možná si už ani představit. Neboť se Montaignovi ukazuje, 

že nic substanciálního, nic statického za existencí není, že tím podstatným je proměna. Proto 

Poulet říká:

Avoir conscience de soi, ce n’est plus alors avoir conscience de ce que l’on est, mais avoir conscience 

de ce que l’on n’est plus ou pas encore, avoir conscience d’un mouvement interne qui ne s’arrête 

jamais, qui ne se détermine jamais, qui ne mérite jamais le nom d’être. D’où la fameuse parole de 

Montaigne, qui est au fond une parole de découragement et un constant d’échec : « Je ne peins pas 

l’être, je peins le passage. » /…/ Or si l’objet de l’acte de conscience est pure fluence, la conscience 

que j’en ai est aussi pure fluence.105

Celek, nějaké úhrnné, esenciální já, vlastní identita není než sled tisíců tváří, kterými 

já především bylo, je a bude. Avšak nelze hledat útěchu v paměti, je zrádná a nespolehlivá. I 

proto je každý pohled na sebe sama pohledem na někoho docela jiného, píše spolu 

s Montaignem Léon Brunschvicg. Lidské já je tedy nejen neuchopitelné v celku kvůli 

nemožnosti udržet předmět před poznávajícím, není zároveň možné ho postihnout pro šíři 

v něm nakupených stavů, prožitků, volních vzmachů, myšlenek a vzpomínek (kterým navíc 

Montaigne nevěří, protože jsou klamavé; často upozorňuje na svou zapomnětlivost). Je tudíž 

                                               
103 Poulet, Georges: Entre moi et moi, Essais critiques sur la conscience de soi, Paris, José Corti 1977, str. 14.
104 Vzniká tzv. „časový odklad“ vědomí viz Waldenfels, Bernhard: Znepokojivá zkušenost cizího, Praha, 
Oikúmené 1998, str. 62.
105 Poulet, Georges: Entre moi et moi, Essais critiques sur la conscience de soi, Paris, José Corti 1977, str. 15.
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autorem, který pojmenovává fakt později nalezený většinou intimistů. V okamžiku, kdy se 

předmětem vědomí stává osobnost člověka a vědomí samo, dochází k postupnému tříštění a 

rozkladu předmětu (kterým v tomto případě je lidská osobnost jako psychofyzická jednota). 

Samo vědomí se ukazuje jako „divadlo, kde víří postavy“ (jak se tento fakt, kdy se vědomí 

ukazuje v „teatrální nebo jevištní“ podobě, prohlubuje a pojmenovává v Demlových Šlépějích

a zároveň se obsah sebevědomí plně sbližuje se smyslovým světem, s věcmi i skutečnými 

osobami a je na nich bezprostředně závislý, bude probrán v příslušné kapitole). 

To je proměna, kterou francouzský humanista nalézá v okamžiku, kdy zkoumá sebe 

sama a uvědomuje si, jak předmět (já) je jen jakýmsi kanálem, předpokladem a možností, 

právě proměnou, která se mění proto, že na ni zaměřujeme pozornost. Stejně tak je také já 

neobsáhnutelné výčtem. Dále je proměnlivé i pro svou odvislost od biologických daností, 

závisí na změnách lidského těla, které stavy, ale i názory a zájmy určuje: 

Změna názoru vyplývá ze změn našeho organismu, myslíme jinak, jsme-li zdraví nebo nemocní, staří 

či mladí. Tak není názoru na svět, jenž by byl jednou provždy platný, jsou jen nepřetržité změny, jež 

nám umožňují reagovat na měnící se proud životního dění. I nejpevnější přesvědčení je jen funkcí 

dané situace, a mění-li se situace, mění se i přesvědčení. Osud námi zmítá sem a tam a za správný 

pokládáme svůj poslední názor. Proč by člověk měl hájit celý život tytéž názory, když přece svět 

mladíka, muže a starce se od sebe liší?106

Těmito pojmenovanými psychickými mechanismy se v Esejích sebepoznání důsledně 

problematizuje. To vše ústí v obrat v dosavadní morálce, kde nyní v duchu poznatků o 

lidském vědomí zdůrazňuje lidskou odpovědnost za život a možnost svobodné účasti na něm. 

Možnost a také nutnost.

Montaigne k tomu dospívá reflexí společenského života, své vlastní účasti na něm a 

následné opuštění a stažení se do soukromí. Popisuje tuto zkušenost, když se vrací k zážitku 

ztráty vědomí po pádu z koně. Jinak se na tento okamžik dívá, když se rozhoduje ke 

společenskému odloučení, jak se k němu Montaigne odhodlá po smrti přítele La Boétie. 

Myšlení je zavaleno démony, jakási nedohledná šíře vnitřního života, který byl dříve poután 

„praktickými otázkami v pozornosti k životu“. Tato zkušenost předznamenává týž objev, 

který o několik století později učiní Amiel. Montaigne, kterému se tak v touze po poznání 

stále staví překážka zahlcení „vnitřního světa“, jakož i různé role, které stáčejí pozornost 

naučeným směrem. Společenská role, její působnost však nekončí s únikem do samoty a 

                                               
106 Sviták, Ivan: Montaigne, Praha, Orbis 1966, str. 44.
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intimity v odloučení od společenského života, ale přijetí určité role je implikováno i v každém 

aktu psaní. Psaní, které se chce ptát na vědomí píšícího, je stále znovu zatěžováno 

společenskou konvencí. Sebepoznání nelze proto dosáhnout v odloučení, já (je), které bylo 

vytvořeno společenskou potřebou, má stále nepoměrný vliv. Ve snaze poznat esenci a 

podstatu své bytosti podniká stále znovu pozorování. Jeho vlastní zvyková osobnost a v ní 

obsažené různě přijímané role se stavějí do cesty poznání a křiví svůj objekt; stále nabízejí 

tutéž podobu, pod kterou ale člověk tuší obsah docela jiný.107

I proto, pokračuje Jean Starobinski, hledal Montaigne zpočátku pomoc v osobnostech 

antické kultury, které se mu měly stát vzory. Později však přijímá právě tuto proměnlivost 

psychických stavů, náhlé střídání nálad, propady euforie v nezájem a lenost, ale i role za svou 

podobu, přestává odmítat zjevné ve jménu substanciálního, každodenní a bezprostřední ve 

jménu jedinečného. I proto také odmítá představu o významnosti „poslední chvíle“, která by 

měla umírajícímu odhalit podstaty a substance předmětů i sebe. Nic by proto nemělo 

opravňovat k nepozornosti k životu a jeho běžným a obyčejným projevům: „Notre vie a beau 

être instable, mouvante, traversée d’apparences illusoire : c’est une longue heure de vérité, et 

la seule qui nous soit accordée.“108

Lidská bytost je proto mnohem víc nestabilitou a to, co by chtělo mluvit o jejím 

protikladu, je přichystaný plán, říká spolu s Motaignem Starobinski. Tento plán pak 

neodpovídá skutečnosti. Vcelku to vyhovuje snahám předpokládat a vtiskávat jednotný výraz 

tomu, co má tisíce tváří: 

Montaigne propose l’idée d’une spontanéité qui, d’instant en instant, se retrouve à l’état naissant, et 

qui improvise ses actes sans jamais repartir d’un acquis. Rien ne se conserve (sinon, quand vient l’âge, 

certaines « formes » passées en habitudes). Le moment que nous vivons n’est pas la conséquence du 

moment précédent. De chaque instant nous pouvons dire qu’il est une source absolue et qu’il nous fait 

naître à nous-mêmes et au monde. /…/ Tout nouvel acte fait surgir un nouveau moi, sur qui ne pèse 

aucun passé (sauf celui auquel le livre aura déjà donné forme), et qui s’écoulera sans laisser de trace, si 

nous ne l’épions pas d’assez près.109

Představená individuální osobnost je příkladem moderní podoby lidského údělu. 

Montaigne zatím stojí se vším prohloubením lidského já a osobnosti jednou nohou ve 

středověké křesťanské tradici (jeho skeptický přístup k možnostem pouze rozumového 

                                               
107 Starobinski, Jean: Montaigne en mouvement, Paris, Gallimard 2006, str. 64.
108 Tamtéž, str. 158.
109 Tamtéž, str. 172–173.
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poznání a stále ještě velký význam náboženské víry v „konečných otázkách“). Avšak 

důsledně vyzývá člověka k osobní účasti na vlastním životě, k zásahu ve jménu osobní 

svobody, k hledání individuálního štěstí, k všestrannému rozvoji, k respektu a toleranci 

odlišností druhých lidí, jak to vyslovila poprvé renesance.110 Montaigne rozhodně nasměroval 

člověka k větší pozornosti k životu, k vlastní přirozenosti, jeho potřebám i bezprostřednosti, 

k odvaze přijmout se, zároveň pochopil nezbytnost vlastní aktivity a rozvahy.

Definitivní posun od lidského údělu ke krajní jedinečnosti romantiků, který zakládá 

moderní vědomí a subjektivitu, přichází později, a to s Jean-Jacquesem Rousseauem. Co však 

Montaigne napříště otevírá, je vědomí državy vlastního života, odpovědnosti za něj i možnosti 

jej podle svého utvářet: „Vynaložil jsem všechno své úsilí na tvorbu svého života, v tom je mé 

povolání a mé dílo.“111 Je zřejmé, že návaznost právě na úkol dobře spravovat své já najdeme 

později, na přelomu devatenáctého a dvacátého století u Friedricha Nietzscheho, i hluboko ve 

dvacátém století u Henri Michauxa.

I. VI. III. Reformace a René Descartes

Křesťanství nezůstávalo mimo tyto změny a reformační hnutí se vracelo k výkladům 

Boží milosti, která každý okamžik vytrhuje existenci z nicoty a vrací ji stále novou. Poulet 

proto upozorňuje, že karteziánské cogito, které znamenalo proměnu vztahu světa a člověka 

zcela nevídanou, není myslitelné bez „živé zkušenosti Reformace“112. 

Dále pak tvrdí, že opakem toho nestálého, stále proměnlivého já, které jsme rozpoznali 

u Michela de Montaigne, je karteziánské cogito, „la chose la plus claire et la plus certaine qui 

soit au monde“113. Avšak co Descartes uskutečňuje, je právo založit poznání v nás samých, 

v naší vlastní jistotě a evidenci, jak upozorňuje Milan Sobotka.114 Tento zájem o jen lidské 

poznání, které zakládá pravdivost, je obrovským převratem novověké metafyziky. Je to 

člověk a jeho schopnosti, především poznání, které si podřizuje svět: 

Descartes ukazuje v argumentu souvislého snu, že vědomí je si původně jisto pouze sebou a svými 

předměty, a to pouze jako předměty vědomí. Suspenzí vnějšího korelátu předmětů dokazuje já, jehož 

                                               
110 Viz Sviták, Ivan: Montaigne, Praha, Orbis 1966, str. 18–23.
111 Cit. dle: Sviták, Ivan: Montaigne, Praha, Orbis 1966, str. 19.
112 Poulet, Georges: Entre moi et moi, Essais critiques sur la conscience de soi, Paris, José Corti 1977, str. 12.
113 Tamtéž, str. 16.
114 Sobotka, Milan: Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela, Praha, FúAVČR 1993, str. 15.
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autenticita tím zůstává nedotčena, že vztah vědomí k jeho předmětům, jakkoli je spojen s naprostým 

přesvědčením o jejich vnějším bytí, není žádným kontaktem s vnějšími jsoucny, nýbrž pouze 

kontaktem s předměty, které jsou vlastní jemu samému – s ideami. Vědomí – stýkajíc se svými 

předměty – pohybuje se ve svém vlastním světě. Pouze jedinou otologickou konsekvenci lze 

bezprostředně vyvodit z poměru vědomí k jeho předmětům, a ta se týká vědomí samotného, totiž jeho 

existence.115  

Descartes netvrdí, že vědomí je stálé, lze se o něj však v každém okamžiku opřít, je 

jediné jisté, jak bylo řečeno výše. Styk vědomí s objekty probíhá výhradně v oblasti vědomí, 

tedy na rovině idejí. To ve svém důsledku položí docela jinou otázku, a především zintenzivní 

problematiku vědomí a jeho vztahu k věcem. Předměty vědomí už svědčí jen o sobě samých, 

nikoli přímo o světě, jak to bylo dosud. Je to především já, vědomí, které provádí akt 

porozumění.116 Novověká filosofie osamostatnila lidské vědomí, vzdálila ho světu věcí a toto 

vědomí přivedla na místo, ze kterého jsou na něm tyto objekty závislé, založila primát 

lidského vědomí před světem. 

Descartovo cogito, vědomí, o němž je řeč, není stálé nebo proměnlivé, ale především 

existuje jako jediná opora ve světě, v aktu poznání. Co je mimo toto vědomí, neboli co mu 

není přístupné, nemůže být předmětem poznání. Proměna vztahu já a světa, kdy lidské 

vědomí zaujímá přední místo, které bylo naopak dosud připisovánu světu věcí, znamená 

proměnu dosud platného uvažování: 

Pro vědu nejsou něčím prvotní věci samy ve svém původním významu, jako komponenty 

„přirozeného světa“, nýbrž v tom významu a v těch souvislostech, do nichž je uvádějí požadavky 

našeho vědeckého poznání. /…/ Rozum projektuje vztahy mezi komponentami, na něž zkoumaný jev 

rozloží, a navrhuje experimenty, jimiž prověří, zda příroda s projektovaným vztahem „souhlasí“, zda 

mu odpovídá.117

Pro nás je toto zjištění důležité z hlediska akcentu lidského vědomí, já a zájem o vztah 

subjektu a objektu. Nelze proto říci s Georgem Pouletem, že karteziánské já je pravý opak já 

Montaignova: 

                                               
115 Tamtéž, str. 17.
116 Tamtéž, str. 18.
117 Tamtéž, str. 16.
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Le Cogito cartésien est donc l’inverse même du Cogito de Montaigne ; ainsi la découverte de 

Descartes apparaît comme le contre-pied même de la découverte de Montaigne.118

Rozdíl spočívá ve skutečnosti, na kterou Montaigne cílil. Hledal lidskou jedinečnou a 

jistou tvář, esenci svého života jako duchovní a tělesné bytosti, tam nalézal stálou 

proměnlivosti. Descartes se neptá: kdo jsem? A: kde jsem se na světě vzal?

Tuto otázku si však podle Pouleta klade až jeho následovník, Blaise Pascal. Rámec 

existenci dle Pascala dává všeobecná neznalost, nejistota, neschopnost určit místo, kde se 

nacházím, tak i nejistota, co tu mám vykonat a na koho se obrátit. V literatuře té doby to jsou 

postavy Racinových tragédií, které ztvárňují takový životní pocit plný nejistoty a hrůzy ze 

sebe sama. 

O něco později stává se základem vědomí vlastní existence, nikoli úvaha, myšlení, ale 

pociťování. Lidská bytost existuje, protože se pociťuje existovat. 

Mohutným impulsem tu byl Jean-Jacques Rousseau119, neboť jeho specificky pojaté 

bytí založené na nejelementárnějším pociťování, „minimálním vědomí“120 znamená posun 

k moderní identitě.

I. VI. IV. Jean-Jacques Rousseau

…vykrádal jsem se a vrhal se sám a sám do loďky, kterou jsem řídil doprostřed jezera, když voda byla 

klidná; a tam, leže natažen v loďce a oči obráceny k nebi, nechával jsem se houpat a unášet zvolna po 

vodě…121

Jestliže Montaigne ještě hledal obecnost lidského údělu, pak posun, který nastal 

s Rousseauovým vstupem do literatury (Nová Héloisa, Vyznání), charakterizoval zájem o 

lidskou osobnost se všemi duševními zvláštnostmi, které se mohou v jeho vztahu ke 

skutečnosti i k vlastní osobě projevit. Byl v jeho beletristickém a konfesním díle výrazný 

posun k individualitě, k životnosti, k složité a ze sebe se živící či utvářející jedinečnosti, plod 

odporu k intelektualismu, k systémům a mechanice, jak v životě, tak i v myšlení a jednání. 

Rousseauovy postavy žijí svou výjimečností, zvláštními prožitky, jsou strhávány logikou 

emocí a nevšedních prožitků. Logika rozumových argumentů, kterou karteziánský a později 

                                               
118 Poulet, Georges: Entre moi et moi, Essais critiques sur la conscience de soi, Paris, José Corti 1977, str. 16 a 
17. 
119 Starobinski, Jean: Jean-Jacques Rousseau: la transparence et l’obstacle, Paris, Gallimard 1971.
120 Poulet, Georges: Entre moi et moi, Essais critiques sur la conscience de soi, Paris, José Corti 1977, str. 28.
121 Rousseau, Jean-Jacques: Dumky samotářského chodce, Praha, SNKLU 1962, str. 88.
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klasický člověk respektoval a stejně tak vyhledával, je rozbíjena nejistotou, silou vlastních 

intuitivně získaných přesvědčení, nálad a stavů, snů a imaginací. 

Výrazný obrat k vnitřnímu životu, k tomu, co v člověku stoupá „jako míza ve stromě a 

plní jeho obraznost sladkou vegetativnou tepnou“122 stojí v opozici k dosud platnému a ve 

společnosti té doby převažujícímu respektu člověka k pravidlům a restrikcím přicházejícím 

z vnějšku. K omezením a konvencím, které člověku dává společenský život a umělci formální 

výrazové prostředky, jež je nutno respektovat. Lidská bytost se v Rousseauových knihách 

obrací do sebe, do říše bdělého snu, skutečnost a její předměty přicházejí k ní vzdáleně, přes 

filtr snění. 

Rousseau podobně jako celý jeden typ pozdějších romantiků tvoří z vnitřní 

přeplněnosti, má velmi málo skutečných, mimo realitu snění a svých vášní, podložených 

zážitků. Své dílo podle Šaldy tvoří „z nepochopitelného prázdna /…/ svého srdce; tvoří ze 

srdce buďto opravdu neukojeného nebo přesyceného a rozdrážděného halucinacemi a 

chimérami štěstí.“123

Obrat, který zde pozvolna se rodící romantismus navodil, vyústil v určité formě 

v zesílený „smysl pro každodenní existenci lidskou, pro její prostě velké a prostě důvěrné 

formy, pro život rodinný, přírodní, vesnický, maloměstský, sprostý, tichý a monotonní, ale 

také výrazný ve svém odvěkém rytmu základních funkcí životních. Naučil viděti, co bylo 

přehlíženo, co bylo podceňováno jako nedůstojné poesie; a naučil zírati vážně na mnohé, co 

budilo posud jen smích, co sloužilo jen za komickou stafáž básnického dění“124. Romantický 

snivec, typ, který reprezentuje Rousseaua a jeho figury, jde vstříc extatickým prožitkům 

duševní expanze, usiluje o neomezené rozvinutí ducha, kterého dosahuje ze svých vnitřních 

zdrojů. Přichází tu na pomoc pro tvorbu příznačný kult inspirace, zápalu a nadšení. Je to 

představa životní energie, která bude později typická pro Stendhalovy postavy, ale i pro 

všechny další romantické románové figury i ve stoletích nadcházejících. 

Rousseau se svou představou osobnosti pokračuje v renesančním požadavku 

všestranného lidského rozvoje, vystupuje proti každému utlumování, umenšování, mučení a 

týrání lidských potřeb. Návrat k vlastním zdrojům, do světa „malých potřeb“, jak říká 

v Emilovi. Žádá přirozenost. Je-li bytost schopna dát této přirozenosti průchod, pak je dobrá a 

                                               
122 Šalda, F. X.: Jean-Jacques Rousseau, básník a myslitel, Duše a dílo, Praha Melantrich, 1950, str. 17.
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124 Tamtéž, str. 21.
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ne třeba ji omezovat zákazy, právě „proto základní snaha člověka jest v tom, býti plně sám 

sebou, vyžíti všecky své možnosti.“125

S introspekcí, s už rozvinutým sebe-vědomím, s pohledem do svého nitra, se snahou 

nalézt vlastní přirozenost objevuje se romantický pocit nesouladu objeveného vnitřního světa 

snů, tužeb a záměrů se světem nyní už vnějším, společenským. Rezignace na lidskou 

schopnost změnit svět, zároveň ztráta vědomí bezprostředního vztahu se světem, pocity 

vykořenění, to budou dlouhodobě zkušenosti, které ovládnou prožitky lidí západní civilizace.  

Postupně se oslabuje význam rozumu a intelektuálních spekulací v životě člověka ve 

jménu rozvoje emocí a naslouchání vášním. City se dostavují jako něco v člověku 

původnějšího, hlubinného, co dostává přednost před rozumovými schopnostmi: 

Abstraktní rozumový klasický typ lidský odchází a místo jeho zaujímá individuum, jedinec mučený 

svou obrazností, svým sněním, svými – nervy. Od něho datuje se v literatuře hudba větná, snění, 

příroda, sebepozorování, sebemučení.126

S tím se posiluje osobní jedinečnost, která se objevuje i v literárních projevech, 

především právě fragment, ale i celá řada dalších žánrů. Cesta k romantismu je tak otevřená. 

Právě proto bývá romantismus charakterizován jako „umělecký směr, jehož charakter 

je v klíčových ohledech dán pluralitou a různorodostí, ať už jde o myšlenkové a umělecké 

koncepce, stylovou nejednotnost, specifičnost estetického působení a v neposlední řadě i 

rozdíly mezi národními kulturami.“127

I. VII. Romantismus 

Požadavek originality, prožitku, proti formální kázni vystavěl umělý svět umění. 

Důraz na absolutní tvůrčí svobodu umělce, nyní nad sebou básník už nestrpí žádný zákon 

mimo vlastní inspiraci a požadavky svých vlastních rozhodnutí. Romantismus už přinesl 

naprostý zájem o lidské individuum, o jedince v jeho moderní podobě, která trvá dodnes. A 

to, jak ve filosofii, kde se já stalo v německém kulturním okruhu základem transcendentálního 

                                               
125 Tamtéž, str. 25.
126 Tamtéž, str. 33. 
127 Hrbata, Zdeněk; Procházka, Martin: Pluralita romantismů a komparativní přístup, Romantismus a 
romantismy, Praha, Academia 2005, str. 14.
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idealismu, tak i v umění a literatuře, kde se právě jedinečnost lidské bytosti stala základem 

romantické morálky a estetiky „jedinečného člověka“ a osobnosti. 

Evropský zájem o logos je postupně opuštěn a vzrůstá zájem o člověka z jeho vnitřní 

prožívající perspektivy a bytí, které se takto kolem člověka utváří. Je to optika blízkých věcí a 

ještě předteoretického vztahu ke světu. Tento zájem vrcholí v moderním smyslu v romantismu 

a filozoficky je zdůvodněn německým idealismem, výrazně a v moderním význam třeba u 

Feuerbacha. 

Později bude návaznost 20. století na německou klasickou filosofii zajištěna například 

Bergsonem, který se inspiroval přírodní filosofií Schellingovou (přes svého učitele Ravaisson-

Molliena), také třeba dílem Jean-Paul Sartra, jenž navazuje nejprve na Hegela, Fichta a pro 

svou filosofie existence kupř. na dílo Feuerbachovo. I tento rámec by měl posílit výběr autorů, 

jejichž dílem se hodláme zabývat.

Ve Stendhalově době je už pevně zakořeněna představa významu lidské subjektivity, 

vědomí a lidského já. Podle Alaina Girarda to je dáno společenským kontextem, začínající 

průmyslovou společností, změnou společenských poměrů.128 To, co dříve garantovala 

společnost, především rodový a rodinný život, pevné vazby mezi jejími členy, bylo postupně 

oslabováno, a člověk stále více osamělý, zintimnil svůj vlastní život vztahem k sobě a objevil 

a prohloubil své nitro v jeho jedinečnosti. 

Na počátek analýz je umístěn Stendhal. Smysl této pozice se zakládá, jak bylo řečeno 

v úvodu, na představě, že Stendhalovo dílo vhodněji než jiné ilustruje problematiku vztahu 

reflexe a projekce, analýzy i pragmatiky v uměleckém díle literárním. Zároveň je dílem 

spadajícím do období romanismu, čímž je zájem o bytost autora, o jeho já podpořen podruhé, 

neboť romantismus, který interpretoval umělecké dílo jako sebevyjádření a byl vzdálený 

jakékoli neosobnosti129, je typický svým enormním zájmem o bytost autora, někdy 

přirovnávanou k Bohu Stvořiteli. Jak bylo řečeno na počátku, všechny zvolené autory 

považujeme za dědice romantické estetiky, jeho světonázoru, kultu autora a „přirozené“ 

osobní jedinečnosti.

Romantismus zaujal oproti klasicismu postoj ke světu – i estetickou teorii – na 

jedinečnosti a zvláštnosti oproti ideji univerzální krásy, pravdy, objektivity, obecnosti a 

typizace. Velmi přesně to formuluje Meyer Howard Abrams130, když rekonstruuje romantické 

                                               
128 Viz např. Marx, Karl: Ekonomicko-filosofické rukopisy, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1961.
129 Abrams, Meyer Howard: Zrcadlo a lampa, Praha, Triáda 2001, str. 250. 
130 Tamtéž.
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teorie uměleckého díla na analýzách soudobých esejů Coleridge, Wordswortha. Zdůrazňuje, 

že „je třeba předpokládat dvě důležité změny obecné myšlenkové struktury, v jejímž rámci se 

pohybovalo myšlení o literatuře. Předně bylo třeba, aby byl každý autor považován za 

jedinečného a v podstatných rysech odlišného od všech ostatních. Dále bylo nutné, aby nejen 

styl, ale i postavy, repertoár uměleckých prostředků a celá tematika literárního díla byly 

pokládány za výsledek působení tvárných sil autorovy osobnosti, a tudíž za jejich výraz.“131

Jakmile se objevil a sílil zájem literárních badatelů o osobnost tvůrce, umenšovalo se 

porozumění jejímu až dosud zdůrazňovanému mimetickému založení, tento názor převládá 

v odcházejícím klasicismu (přičemž je tu jistý rozpor, jak uvádí Abrams: umění nemůže být 

mimetické, neboť nevzbuzuje žádost tak jako věci předmětného světa). Zájem směřující 

k autorovi se prohluboval a vedle úvah o specifičnosti jeho založení – prožitky, pocity, 

myšlenky postupoval – především ve filosofii a estetice k přemýšlení o samotném 

psychologickém, filosofickém založení osobnosti, o její stálosti či proměnlivosti. 

I. VIII. Deník

7. dubna 1774 // Ve čtyři hodiny ráno jsme zahlédli v dálce asi devíti mořských mil pevninu. Dvě 

hodiny poté jsme zahlédli další, která se zdála být větší než první. Zamířili jsme k ní, plujíce po celou 

noc pod malým počtem plachet. Třetí byla na západě. Brzy poté jsme objevili čtvrtou, která ležela 

ještě na západ. To už jsme si byli zcela jisti, že to jsou Markézy, které objevil v roce 1595 Mendaña. 

V poledne jsme byli v průlivu, který dělí sv. Pedra a La Dominiku.132

Úlohu prvořadého významu v postupujícím prohlubování sebevědomí v jeho cestě 

k moderní podobě sehrál nově vznikající žánr, kterým byl deník. Od počátku měl blízko ke 

korespondenci a byl jejím gestem intimity také inspirován. Sebereflexivní prvek, sdělování 

citových prožitků a nálad a jejich analýza, byl s rostoucím vlivem romantismu stále 

žádoucnější. Vystupoval výrazně do popředí během záznamu pocitů a citových stavů pisatele, 

který je sděloval recipientovi. Psaní samo probouzelo v pisateli sebezpytnou, sebepozorovací 

aktivitu, kterou neodhaloval pro každého, zapisoval pro druhého psychické či myšlenkové 

pochody, které se v něm bezprostředně odehrávaly. Zpřístupňování nitra píšícího svému 

adresátovi v milostné anebo přátelské korespondenci bylo právě intimním, spikleneckým 

srozuměním obou, což mělo pro tento typ písemného styku prvořadý význam. S tím 

                                               
131 Tamtéž, str. 248–249.
132 Cook, James: Cesta kolem světa, Praha, Panorama 1978, str. 181.
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související fixace na své vlastní prožitky, opakování osobních zájmen já a mě, jak se za ně 

omlouvá Stendhal v Egotistických vzpomínkách a Životě Henryho Brularda, není 

v korespondenci vnímáno jako nevhodné, je principiálně žádoucí. 

Analytický záběr dopisu, totiž fakt, že pisatel stále uvádí, co v okamžiku psaní dělá 

(píšu, dívám se, cítím, myslím, vzpomínám, atp.), vedl k posílení celkové reflexivity, až se 

tato reflexivní a sebeanalyzující činnost vydělila a rozvíjela se v deníku. Ten byl ještě posílen 

existencí konfesijních textů, které však měly primárně náboženskou povahu. Jejich smysl byl 

komunikovat v intimitě vlastní duše s Bohem. Formálně tak bylo pro nový žánr vše 

připraveno. K tomu, aby člověk mluvil už jenom sám se sebou, analyzoval svá myšlenková a 

volní hnutí, aby promýšlel své sny a imaginace, k tomu došlo až s proměnou statutu lidského 

já na přelomu 18. a 19. století.

Gesto intimního sdílení společných emocí či zážitků a vzpomínek, odhalování pro 

jiného skrytých oblastí konkrétního nejosobnějšího života člověka se tedy objevilo v deníku. 

Vztah s druhým tu nebyl už rozvinut jako v epistolární literatuře, pisatel si vedl zápisy 

zpočátku výlučně pro sebe, v intimním rozhovoru se sebou samým. V tomto moderním 

intimním deníku zmizela jakákoli vnější autorita. Musí být proto takto psaný text odlišoven 

od deníků vojenských důstojníků, vojáků a mořeplavců, kteří jej vedli jako svého druhu 

„černou skříňku“ pro své nadřízené. Taková podoba deníku totiž samozřejmě existoval již 

mnohem dříve. 

Pro své zvláštní rysy a žánrové charakteristiky nebyl intimní (pokusný) deník 

odpočátku vnímán jako dílo, které je třeba s někým sdílet, natož publikovat. Byl to záznam 

myšlenek, pocitů, snů, zážitků, denních poznámek v nijak zvlášť uspořádaném sledu. V prvé 

řadě podklad pro pozdější, především strukturované a formálně uspořádané dílo. Co totiž 

tento žánr přinesl, a bylo to také dobově podmíněno, byl prohloubený zájem o pocity, o citový 

život člověka se svými často i velmi bizarními odbočkami a zvláštnostmi, jeho projevy i 

změnami. Z konfesijní, sebezpytné literatury, jejímž velkým dílem už s plně rozvinutými 

moderními prvky jsou Vyznání Jeana-Jacquese Rousseau, se vytratil náboženský smysl, který 

ji od Augustina určoval. Deník se stal oporou člověku, jak upozorňuje Alain Girard, který se 

vzdaloval společnosti. 

Původ deníku může být přesně umístěn v čase. Je to období okolo roku 1800, ještě 

před nástupem romantismu. Jsou dvě hlavní oblasti citové a myšlenkové, které zapříčinily 

rozvoj deníku: 
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D’un côté l’exaltation du sentiment, et la vogue des confessions, dans le sillage de Rousseau, de 

l’autre ambition des idéologues de fonder la science de l’homme sur l’observation, en plaçant à 

l’origine de l’entendement la sensation, à la suite de Locke, Helvétius et Condillac.133

Pohnutkou, která se zakládala ve změněných společenských podmínkách, byla touha 

po nalezení či vytvoření jedinečné vlastní osobnosti. Jestliže osvícenství, rozvíjející se vědy, 

především medicína usilovaly o racionalizaci života, o hygienu, pak nastupující romantikové 

prozkoumávali oblast iracionality, citů a citových stavů a temnoty. Deník toto vše absorboval, 

zpočátku bez nároku na status publikovatelného díla. Od nynějška „en dépit du pouvoir qu’il 

se connaît, ce moi, unique et irremplaçable, est un moi plus souffrant que jamais. Par une 

sorte de revanche psychologique, il prête attention à ses moindres réactions. Sa sensibilité 

s’aiguise jusqu’à faire de lui un écorché. Il s’étudie, il se regarde, il s’écoute vivre. Il se 

réfugie dans le secret, il invente le journal intime“134. Tou vší proměnou roste v pisateli 

vědomí významu vlastní individuality, její neopakovatelné zvláštnosti. 

Lidské nitro pomalu nabývá na významu i ztrátou původních vazeb, které člověk ještě 

nedávno udržoval v pevné integraci s lidským společenstvím. Tyto bývalé vazby jsou 

transformovány ve vztahy, které člověk uskutečňuje jen ve svém vnitřním životě v mezích 

svého vlastního vědomí. S tematizací takového osamění se setkáme ještě dříve, opět v díle 

Rousseauově. Samota je prostředkem k prožívání osobní jedinečnosti, k pocitům, kterým by 

přítomnost druhého neumožnila vzniknout. 

Byl to také vliv ideologů, kupříkladu Tracyho, který přispěl v otázce strukturace i 

obsahu sebevědomí k přenesení hlavní role jeho podoby k pocitům, ztotožňoval sebe-vědomí 

se sebeprožíváním. Není to už racionální úvaha, myšlení jako tomu bylo u descartesovského 

cogito, ale pocit a vjem, zřejmě pod vlivem Johna Locka, který přináší lidské bytosti jistotu 

existence: 

Penser, comme vous voyez, c’est toujours sentir, et ce n’est rien que sentir. (…) Sentir est un 

phénomène de notre existence, c’est notre existence elle-même ; car un être qui ne sent rien peut bien 

exister pour les autres êtres, s’ils le sentent ; mais il n’existe pas pour lui-même, puisqu’il ne s’en 

                                               
133 Girard, Alain: Le journal intime et la notion de personne, Paris, Université de Paris, Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines 1963, str. 10.
134 Tamtéž, str. 12.
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aperçoit pas. Sentir, c’est s’apercevoir de son existence ; nous n’avons pas d’autre moyen de connaître 

que nous existons.135

Destutt de Tracy, který zdůrazňoval prožitky, pocity a citové stavy pro život člověka, 

se stal jedním z nejvýznamnějších inspirátorů Stendhalova životního postoje a světonázoru, a 

tak i jeho díla. 

Sebepoznání, prozkoumání a sledování svých citových reakcí, ale i znásobení prožitku 

vlastní jedinečnosti, to je tím, co zajímá literární intimisty nejvíce. Proto nemohou být 

odmyšleni od analýzy já, byli to ve značné míře oni, jejich díla, která posunula prožitek i 

průzkum lidské identity k větší jemnosti, rafinovanosti a přesnosti, kterou poznáváme v dílech 

moderních autorů 20. století. A jedním z nejvýznamnějších intimistů je Stendhal.

Já je tak na počátku 19. století zformováno. Nutno si povšimnout i opačného účinku 

deníkové literatury: deník ne vždy vedl k jeho ustálení. Urputná sebereflexe, probírání se 

svými reakcemi, titěrnými pocity vedly v mnoha případech k rozkladu stability a jednoty, 

kterou osobnost ještě před ustavením já měla. Ustavičná pozornost k sobě, rozbor, který měl 

ústit v nalezení jedinečnosti na jakémsi pomyslném „dně“ sebe sama, se přehoupl v destrukci, 

v rozklad. Tento objev však je mnohem ničivější než prožitek mnohosti vlastního a stálé 

proměnlivosti vlastního já, jak o tomto stavu psal Montaigne. On z ní dokázal vytvořit 

celistvý názor na „condition humaine“, stala se podmínkou přijetí člověka jako proměnlivé 

bytosti, podléhající citovým stavům, názorům, nekonzistentním hodnocením. Nepřinesla 

proto ani stín duševní nemoci, psychického vyšinutí, ale silněji člověka začleňovala do 

skutečnosti a okolního světa. I sebepoznání mělo směřovat k nalezení štěstí, k lepší integraci 

člověka do světa. Pozdější intimisté už považovali sebepoznání za hodnotu o sobě, jejich 

snažení mělo vrcholit v dokonalém poznání sebe a uvědomění si jedinečnosti. Odklon od 

světa a jeho účelovosti, uzavírání se do umělého světa umění, krach osobního života a 

rozdrobení iniciované právě neutuchající touhy po průzkumu vnitřního života, to už je 

romantický světonázor v plném rozvoji, a lze to ve velmi ilustrativním případě nalézt 

v Amielových denících. 

Neschopnost čelit šíři stále nových introspekcí, tak jako vývoji osobnosti v čase, která 

se tím pádem ve svých minulých projevech zdá odlišná od té přítomné, uvrhává intimistu do 
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1801, p. 102, cit. dle: Girard, Alain : Le journal intime et la notion de personne, Paris, Université de Paris, 
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stavu zmatení nad osobnostní jednotou, integritou vnitřního života, svého sjednocujícího já. 

To je problém, který působí paměť: 

Par un mécanisme second, cette remémoration peut être bienfaisante et préluder à un redressement, 

mais dans un premier moment est elle contraire à une démarche normale. Loin de s’y trouver, le moi 

se perd dans son passé, et ne trouve de lui-même qu’une image étrangère. Les sentiments ne cessent de 

se modifier selon les circonstances, le moi s’éprouve dans sa mobilité douloureuse et n’est jamais 

identique à lui-même. (…) Quand il relit son journal, pour savoir ce qu’il a été, l’intimiste ne se 

reconnaît plus. (…) A chaque repère, il se découvre un autre (…)136

Pocit diskontinuity, prožitek já, které nemá žádnou substanci, vědomí, které je jen 

sledem vjemů, nenalézá oporu ve vnímání ani myšlení, a nenalézá nic, co by zaručovalo 

vnitřní integritu, to je také stav, který z jiných vlivů pocítí autoři 20. století.  

V těsném vztahu s poznáním sebe sama se stupňuje druhý pohyb, který charakterizuje 

rozvoj lidského já, tím je tvořivost, kladení vlastních výtvorů, které jsou k poznání nezbytné. 

Tuto složku nejsoustavněji vyložili autoři, které řadíme mezi tzv. transcendentální idealisty. 

Jsou to autoři žijící a tvořící na přelomu 18. a 19. století v Jeně, v tehdejším Prusku.

I. IX. Německý idealismus podle Milana Sobotky

… pokrok je založen především ve stále hlubším vědění ducha o sobě samém, a to znamená, jak již 

víme, věděním o vlastní autonomní povaze.137

Snad nejsoustavněji a nejkomplexněji byla v evropských dějinách propracována 

otázka subjektivity, identity, lidského já a praxe, „činné stránky“ života v německém 

idealismu, tedy kolem roku 1800. Převratné názory, které tu nacházíme, byly od svého zrodu 

ovlivněny prostředím tehdejší Francie, Jean-Jacquesem Rousseauem, revolučními 

myšlenkami a s tím souvisejícím rozvojem nového vnímání člověka nikoli jako poddaného, 

ale už jako autonomního, svobodného občana.

Já se stalo jádrem celého filosofického systému, protože v logice tohoto výkladu, byl 

celý svět, souhrn veškerého bytí jen výtvorem jedinečného já. Byl tím řešen dlouhotrvající 

                                               
136 Girard, Alain : Le journal intime et la notion de personne, Paris, Université de Paris, Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines, 1963, str. 516.
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karteziánský dualismus ducha a hmoty; jestliže totiž svět zakládala duchovní substance, pak 

hmotný svět přestal být ontologickou překážkou, stal se pro duchovní bytost poznatelným. Na 

lidském subjektu tak ulpěl dějinný úkol, působit na okolní svět tak, aby se vědomí rozšířilo, 

aby se duch poznal. K tomuto poznání nevedl kontemplativní život, ale takový život, který 

umožnil sebepoznání ve vlastních výtvorech. Člověk tak byl nucen být aktivním, činným 

účastníkem vlastního života, pochopit morální závazek, který ho spojuje se světem, a 

pokračovat v epochálním duchovním sebepoznání. Ten byl odpočátku spojen s konfrontací 

s okolním světem, s přírodou a druhými bytostmi. Nastalá proměna ovlivní filosofii celého 

kontinentu na několik století dopředu. Mnohé se také odrazí v literární teorii, neboť 

idealističtí filosofové jsou nezřídka také romantickými básníky. 

Sebepoznání se tedy přímo odvíjí od tvoření. Lidské já vstupuje se světem do vztahu a 

tento vztah je během celé této idealistické epochy vykládán jako různě odstupňovaná a různě 

radikální „antinomie mezi vnějšími empirickými danostmi a nepodmíněností lidské osobnosti. 

V této svobodě je zároveň obsažen pud po vlastním vyjádření ve světě – po zvnějšnění, 

objektivaci sebe sama ve smyslové podobě.“138 Člověk je proto puzen k sebeuskutečnění, ale 

jak tento akt provede, čím projeví svou svobodu, to mu dáno není, v tom zůstává zcela 

svobodný. 

Vztah ke světu i k druhému a překonávání cizosti či hledání uznání sebe sama druhým 

člověkem je pak okamžikem vzniku sebevědomí samotného, zároveň také potvrzením 

homogenity světa a myšlení. Teprve jednáním vůči světu nalézá člověk svou svobodu a svět si 

přivlastňuje. To je ryze antropologický přístup, představa o poznávání se vlastní tvůrčí 

činností. 

Johann Gottlieb Fichte konečně obrátil pozornost k lidskému vědomí, které je 

„bezprostředním předmětem filosofie“, a kriticky dodává, že otázka po „bytí bez vztahu 

k vědomí nemá smysl“139, a že „ve filosofii nelze připustit jako jistotu nic kromě sebejistoty 

poznávajícího vědomí o sobě samém“140. Člověk je tak osvobozen od rodových závislostí, od 

svého společenského postavení a v poznání je odkázán na sebe, na svou práci. 

Zdrojem veškeré reality pro vědomí je vědomí samo. Vše je produktem subjektu a 

v „předmětné činnosti se potvrzuje, že svět není ničím absolutně cizím vůči já“141, vztah 

subjektu a objektu je vztahem já k sobě samému. Já navazuje se světem praktické biologické 
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vztahy, které se primárně podílejí na vzniku vztahu k vnějšímu světu (k mému já). Proto také 

platí, že „teprve Fichte uvádí výklad sebevědomí v souvislosti s praktickými vztahy k světu 

do samotného středu noetické problematiky, která ještě u Kanta zůstala nedotčena…“142. Já, 

které si touží vše přivlastnit, postupuje vůči světu, aniž by si bylo vědomé, že i toto je součástí 

jeho já, zakouší strach a odpor toho, co si přivlastnit „zdánlivě“ nemůže. „V touze a činnosti, 

ve kterou touha přechází, vytváří se v nevědomé dosud jáství reflex rozdílu ,nitra‘ a ,vnějšku‘ 

vlastního puzení a odporu vnější reality.“143

V takové souvislosti je pak koloběh potřeby a uspokojení reflexí uskutečnění sebe 

sama. Člověk jedná svobodně už tím, že o sobě ví, avšak to je svoboda pouze ve formálním 

smyslu, je nutno postupovat činně, zasahovat do světa svou aktivitou, realizovat sebevědomí 

„v přírodě; a je mravním závazkem pro lidskou bytost, aby svou povahu vyjevilo a 

zpředmětnilo.“144 Žádné poznání tak není myslitelné bez osobní aktivity a životní praxe. 

Fichtovo „jáství“ zaujímá k přírodě „panský“ poměr, „práce znamená pouze překonání 

původních přírodních určení, a nikoli také podřízení se přírodním určením. Proto není práce 

v pravém smyslu slova ,tvořením‘, nýbrž pouze překonáváním.“145 A toto překonávání má 

svůj obsah v „humanizaci přírody“. 

Když Fichte uvažuje o člověku, smrtelnosti a dějinné roli, pak tvrdí, že člověk je 

věčný svým úkolem humanizovat přírodu, uzpůsobovat ji, zanechat v ní svou stopu. 

Okouzlení duchem a jástvím však také vrcholí v názoru o potřebě zničit přírodu, zcela ji 

zduchovnit, přetvořit, aby se já poznalo. Neboť vždy platí, že „podstata jáství se musí vyjevit, 

smyslově znázornit, aby se ve zpětném odrazu z tohoto zvnějšnění mohlo já uvědomit.“146

Vyvstává tu samozřejmě otázka identity. Bytí absolutní, abstraktní neboli rozumové a 

bytí smyslové na sebe narážejí, ale člověk je veden pudem k jednotě se svým abstraktním, 

rozumovým bytím při veškeré závislosti na bytí empirickém: „Tuto identitu se sebou nelze 

dosáhnout bez působení na vlastní smyslovost, ale také ne bez působení do vnějšku. Naše 

empirické já podléhá působení vnějších věcí a dostává se do rozporu s formou čistého já, 

pokud nepřeměníme původní podobu věcí ve výraz čistého já. K tomu však nestačí jenom 

vůle, nýbrž je třeba i dovednosti.“147 Ke druhým lidem zachováváme vztah spolupráce, 

přičemž nejvyšším dějinným cílem je „jednomyslná jednota všech“ individuí. Toto snažení se 
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nazývá kultura, jejímž reprezentantem je vzdělanec, ten bdí nad lidstvem a směřuje ho 

správným směrem. 

Po prvotním nadšení z nalezení svrchovaného já, které se ve světě klade, čímž přetváří 

přírodu a poznává se, opět nabývá na významu smyslový svět. Podle Friedricha Schillera je 

cílem života osobnost neboli trvalý absolutní sklad bytí. Toto osobní bytí naráží na svět a 

stává se bytím smyslovým, které je pouze částí mohutné osobnosti. V té míře, jak podléhá 

světu, je zasazeno v čase, potřeba tvořit nesmí ani tehdy klesnout: přírodní látka musí získávat 

vyšší formu a osobnost musí být schopná vydávat a zprostředkovávat skutečnost, pak se 

teprve stává „zákonodárcem přírody“. Fichte i Kant chápali smyslovost jako vlastnost 

k překročení a překonání, naopak Schiller usiluje smířit osobnost (neměnnou) se stavem 

(smyslový, proměnlivý). Bytost je určována dvojím tlakem: formový pud (přetváření 

skutečnosti) a pud věcný (působení světa na osobnost). Sjednocení nachází v hravém pudu, 

což je činnost, kterou neprovádíme s nějakým dalším zájmem, ale principielně kvůli ní samé. 

Při hře jsou oba pudy stejně zapojeny: „Smyslem krásy je probudit v nás obě naše základní 

určení, a tím nás přivést k jejich volnému užívání: Krása uvolňuje a osvobozuje smyslového 

člověka od přílišného tlaku života a naopak člověka jednostranně ovládaného mravním 

zákonem a myšlením vrací životu a hmotnému světu.“148

Člověk je více člověkem, říká Schiller, když si hraje. I antropogeneze se odehrála 

prostřednictvím estetického postoje, jak dále dokazuje v Estetické výchově (1795). 

V okamžiku, kdy člověk osvobodil své smysly oko a ucho, přestává být čistou (užitečnou) 

receptivitou a postupně přechází do své vyšší formy, k mravnosti a myšlení. Je nuté si dále 

uvědomit, že praktické jednání vzniká jako požadavek svrchovaného já. To v překážkách 

konečně nahlíží svou objektivovanou touhu a jedině tak si ji může uvědomit. 

I pro Friedricha Schellinga platí, že „já může svou podstatu reflektovat pouze nepřímo, 

že já se uvědomí teprve prostřednictvím odrazu z předmětů, do nichž se vtělilo“. V tom duchu 

také důležitým způsobem přispívá k řešení problematiky uměleckého díla, tedy i literatury. 

Umělecké dílo stejně jako každý výtvor slouží k sebepoznání. Schelling propracovává 

přítomnost zdánlivě neznámých a nepodmíněných složek v díle, které však nutně pocházejí od 

svého tvůrce. Řešením je výklad o spojení vědomé a nevědomé složky já v uměleckém díle. 

Právě umělecké dílo, které působí, v sobě nese nekonečno, vlastní neomezenost já. 

Problematika sebepoznání by pak byla nikdy nezavršenou (tak se to ostatně ukazuje i na 

příkladech zhroucení sebezpytných děl některých literárních intimistů, nejvýraznějším 
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příkladem je švýcarský romantik Henri-Frédéric Amiel (1821–1881), autor obrovitého 

deníku). Schelling vychází z logického závěru, že „u uměleckého díla je si umělec vědom, že 

on sám je původcem toho, co v díle vykrystalizuje, že v díle má před sebou smyslový výraz 

sebe sama, svého já: jestliže je tedy v uměleckém díle obsaženo tajemným způsobem 

nekonečno, jestliže je umělecké dílo, ač konečný předmět, monogramem nekonečné 

produktivity, která je zde ve vnitřní harmonii s jeho vědomě zamýšlenou podobou, pak je to 

proto, že já samo je takové. Vzrušující krása uměleckého díla pochází odtud, že umělecké dílo 

je konečným výrazem nekonečného obsahu já, obsaženého v jeho produktivitě, že ve 

smyslovém náznaku vyjadřuje tento hlubší a jinak nezjevný obsah.“149

Hegelovo pojetí já je jiné než Descartovo, které mělo od 17. století na uvažování o 

lidské subjektivitě a poznání určující vliv. Hegel stejně jako ostatní němečtí idealisté podržel 

sice jeho autonomii, ale postavil jej proti smyslovému světu v té míře, že já a svět proti sobě 

stály jako „skutečný proti skutečnému“. To bylo pro Descartesa nemožné. Podle Hegela (ve 

Fenomenologii ducha, 1807) stejně jako pro Fichta je nejprve abstraktní jáství, pak přistupuje 

reálné sebevědomí, které se drží světa a drží s ním stejnou strukturu. Skutečné sebevědomí 

vzniká teprve tehdy, když se stane jistotou nejen pro já, ale i pro ostatní, musí dojít znázornění 

v druhých bytostech. Hegel v této souvislosti, kdy se já má stát poznatelné pro vědomí, mluví 

o rodu, který vystihuje obecný obsah života. Rod je také záporem všech jedinečností, dílčích 

charakteristik, které člověk jako jedinec má či bude rozvíjet: „Tato zápornost rodu vůči každé 

své občasné podobě i procesu je již jástvím (…), ovšem prázdným, nevyplněným a 

neosobním.“150

Osobní jáství, já sebevědomé, kterým se stává překonáním přináležitosti k rodu, to je 

spojeno s žádostivostí, s touhou po předmětu, jehož znicotněním získává jistotu sebe sama. 

Základní a neartikulovaná jistota vlastního bytí se rodí již v přírodě, a to jako duševní život, 

„nitro“, které se však neukazuje, „vnějškově se nemanifestuje“. Skutečná jistota, opravdové 

sebevědomé jáství se objevuje až v okamžiku, kdy je já manifestováno, zvnějšňováno. 

Nezbytnou úlohu tu sehraje druhý, coby druhé uznávající sebevědomí, každé „sebevědomí se 

musí zrcadlit v jiných sebevědomích, jiné živé bytosti se musí ke mně vztahovat ne jako 

k vnějšímu předmětu, nýbrž jako k životu, který má jistotu sebe sama“151 a dále pokračuje: 

„sebevědomí směřuje k tomu, aby bylo sebevědomím i pro druhého“152. Tím není proces 
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vzniku vědomí dovršen, uznání se musí stát abstraktním, vědomí musí být odtrženo od 

přirozeného bytí. 

Jak Hegel ujišťuje, uznání vlastního sebevědomí druhým vědomím je pro já závažnější 

než vlastní zánik. Vazbou ke světu a k druhým jsou tu dosavadní představy posunuty 

k zhodnocení přírody a okolí už ne jako prostředku k nezbytnému zničení, ale k dalšímu 

rozmýšlení významu lidské práce v procesu objektivace a sebevědomí. Prací se sebevědomí 

vyjevuje navenek a upevňuje se, je zároveň výrazem potlačení prosté přírodní žádosti, 

jednoduchého pudu. Teprve okamžikem, kdy se vědomí ukazuje sobě samému jako předmět, 

nalézá svou pravdu a úplnost. Otázkou pak zůstává, do jaké míry si může toto vědomí být 

jisté tím, že to, co vidí, je ono samo ve svých konkrétních projevech, a tedy obsazích. V rámci 

idealistické filosofie je to otázka nemístná, prvotnost já je tu nejpřednějším východiskem a co 

se já ukazuje, pochází vždy z něj samého. Jak se k tomu postaví intimistická deníková 

literatura, to bude otázkou v kapitole o Stendhalovi. 

Člověk je už napořád rozdvojen: mezi přírodu a své vědomí sebe i přírody. Práce i 

pojmenovávání je „fixací sebevědomí“, avšak usazováním z vnějšku, existuje také „vnitřní 

fixování sebevědomého postoje uvnitř vědomí samého – a to probíhá v myšlení.“153 „Ve 

vnímání je já ,určeno‘ zvnějšku, nikoli sebou samým, i když své určení specificky přijímá. 

Teprve v myšlení se já samo ,určuje‘. Myšlení spočívá ve zvláštním poznávacím aktu, 

k němuž se já pozvedá teprve díky svému sebevědomí. V myšlence, v živlu obecnosti, který 

není přímo dán ve smyslovém názoru, vytvořilo sebevědomí výraz své vyvázanosti z přímého 

zakotvení v přírodě.“154 Tato potřeba uzavření při myšlení, noc smyslů, je doménou abstrakce: 

„V myšlení se já vyprošťuje z proudu empirických dat a začíná se konstituovat jako 

samostatné centrum duchovní aktivity, které činí jsoucno svým předmětem. Čím více se 

vzdaluje smyslovému názoru, tím více se sebevědomí staví jako vlastní nitro proti 

bezprostřednímu smyslovému jsoucnu.“155 Já se stává plnohodnotným objektem vědomí a 

myšlením se jeho autonomie posiluje. 

Myšlením a abstrahováním se člověk světu předmětů opět vzdaluje, prací, kterou mění 

svět kolem sebe, je k němu však opět vztahován, a to svou vlastní činností, svým vlastním 

přispěním. Věci tím ztrácejí svou cizotu jako něco daného „a naučí sebevědomí, aby si bylo 

jisto sebou v jinakosti.“156
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Tělo v tomto poznání figuruje jako „mé nerozdělné jsoucno“. Je stejně jako jiné vnější 

předměty objektivací já, které ho stejně tak zpracovává. Je vlastnictvím a držbou já, je 

„ochotným nástrojem a oduševnělým prostředkem“. Nabízí „možnost primární objektivace 

svobody ve svém těle“.

K literárnímu romantismu, k jeho obecněji známé podobě s širokým zájmem o citový 

život, o sensualitu, o to, co v „člověku nefilosofuje“157, má blíže filosofie Ludwiga 

Feuerbacha. 

Ještě Hegelovi byl svět materializací ideje – rozumu, pro Feuerbacha už „má naopak 

rozum svůj základ v potřebě, puzení k existenci, z níž bytí prýští“158. Nejprve je puzení k bytí, 

rozum je láska k bytí, touha po bytí, atp. Člověk se vztahuje k rodu, ke svému obecnu, nikoli 

pouze k sobě, a pod vlivem křesťanství říká, že jen „všichni lidé dohromady mohou vyjádřit 

lidskou bytost“, nikoli člověk sám. Feuerbach toto říká v knize Podstata křesťanství, která je 

významná také tím, že pojmenovává lidskou potřebu pospolitosti a osobního štěstí. Člověk je 

sám sebou teprve ve styku s druhým, jeho podstatou je vztah já a ty, dále říká Feuerbach. V té 

souvislosti uvažuje o odcizení se křesťana světu, neboť ten všude vidí a ctí boha, nikoli 

přirozený svět, pozemský život a bližního. Člověk vyjadřuje v předmětu vlastní podstatu, je 

totiž podmíněn smyslovými předměty. Proto vztahy bytosti a předmětů, zrcadlení člověka 

v předmětech. Podstatou života je „životní projev“, to je velmi důležité, člověk je zde opět 

bytostí hluboce činnou, je bytostí potřebnou, a to hladem a žízní, které musí uspokojovat, 

potřebuje svět! Lidská bytost potřebuje předmět: „Dokonce i živočišná bolest hladu spočívá 

jen v tom, že v žaludku není nic předmětného, že žaludek je jakoby sám sobě subjektem, 

prázdné stěny se navzájem stravují, místo aby stravovaly nějakou látku.“159 Pro Hegela byl 

dialektický přístup k předmětnému světu řešením rozdílu vědomí a světa, kdežto Feuerbach 

neviděl myšlení jako nástroj tohoto překonání, naopak, svět je takovému vědomí, které nemá 

smyslový, vášnivý vztah, vždy vzdálené, teprve angažování ve světě umožňuje skutečnou a 

bezprostřední relaci. 

Tímto smyslovým přístupem, jeho zdůrazněním dospívá Feuerbach k závěru, že mé 

tělo je mé já a že realitu toto já poznává v pocitech: „Jen proto mi mohou existenčně 

významné pocity, které jsou indexem mého smyslového kontaktu s jinými smyslovými 
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věcmi, zjednat přímý přístup k tajemství bytí.“160 Výjimečné stavy, podnícené citovým 

vzrušením, nadšení a láska, které je zakoušeno v naprosté závislosti na vlastním těle, to velmi 

výrazně přibližuje tyto úvahy romantické tradici. Ještě jednou tím překonává karteziánskou 

představu, která vládla novověku, totiž, že já má vždy ke světu i k tělu vnějškový vztah, že si 

tělo může vždy odmyslet a nic se tím nezmění. 

Feuerbach v nastoupené orientaci pokračuje ještě dál a tvrdí, že je to až teprve vášnivý 

kontakt se světem provázený silnými emocemi, který je pro lidský život podstatný, a říká: 

„Jen tam, kde je tvé srdce, jsi i ty.“161

Osobní prožitek, je tu už definitivně zohledněn a utvrzuje člověka v jeho samostatnosti 

a jedinečnosti a je důležité, že „na této rovině se pak stává intenzivní citový prožitek 

měřítkem míry ,existence‘. ,A jen ten je něčím, kdo něco miluje a naopak.‘“162 Z toho zatím 

plyne a skutečně to předznamená mnohé z pozdějšího vývoje ve 20. století, že platí, že lidský 

život se teprve stává plně lidským, když člověk něco miluje, něco dělá, něčeho se účastní jako 

jedinec, a je schopen si mezi tím svobodně volit. Ztrácí se tak spekulativní a silně abstraktní 

osten Hegelovy filosofie, jedinec se přibližuje s pochopením pro sebe sama, pro svá duševní 

hnutí, ale i záliby: „,To…, co člověka ve dne ani v noci nenechává na pokoji, co mu nikdy 

nejde z hlavy a srdce, pro co se zapomíná pomodlit své večerní a ranní požehnání…, to, co ho 

celý život vodí za nos…, i kdyby to bylo jen sto dukátů nebo nová konjunkce v souhvězdí 

Entropius nebo vynález nového mazadla na boty nebo řádová stužka se slůvkem ,von‘ – jen 

to, a jinak ani o vlásek víc, je duše člověka.‘“163

To je velká proměna, skrze naskrz romantická, kterou německý idealismus přináší, 

navraceje se až k rousseauovským kořenům romantického životního postoje, k osobnímu 

patosu, stržení, k silným vášním a zaujetí. Feuerbachova filosofie tak předjímá mnohé, co 

bude určující pro pozdější existencialismus a 20. století.
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1969, str. 173.
161 Feuerbach, Ludwig cit. dle Sobotka, Milan: Člověk, práce a sebevědomí, Problém praxe v německé klasické 
filosofii, Praha, Svoboda 1969, str. 175.
162 Sobotka, Milan: Člověk, práce a sebevědomí, Problém praxe v německé klasické filosofii, Praha, Svoboda 
1969, str. 176.
163 Feuerbach, Ludwig cit dle Sobotka, Milan: Člověk, práce a sebevědomí, Problém praxe v německé klasické 
filosofii, Praha, Svoboda 1969, str. 177.
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II. STENDHAL

II. I. Egotismus

Psát něco jiného než rozbor lidského srdce mě nebaví.164

Stendhal si za úkol svého života stanoví hledání okamžiků „božského štěstí“. Jen 

zdánlivě je tím řečeno málo o metodě jeho spisovatelské práce a mnoho o jeho egoismu. Je 

třeba si uvědomit, že zájem o vlastní osobu, prožitek ryze vlastní citovosti a ohled na vlastní 

život je v kontextu ustupujícího klasicismu a rozvíjející se industriální společnosti něco 

skutečně nového a moderního. V předchozích kapitolách byl naznačen vývoj, jenž vycházel 

z křesťanské ideje lidské duše a z usilování o osobní spásu. Ten zůstal v evropské civilizaci 

stále přítomný, zároveň prošel obměnami, až se na počátku 19. století jeho působení 

ustanovilo v romantickém egotismu. 

Egotismus je životní postoj, který zaujímá člověk, jenž v otázkách společenských a 

mravních hledá jedinou oporu ve vlastním úsudku a vlastní osobnosti se svými citovými, 

volními a myšlenkovými pochody či projevy. Právě budování a rozvíjení této osobnosti se 

zároveň stává úkolem celoživotní práce. V době renesance a humanismu to byla všestranně 

rozvinutá bytost podle vzoru antického vzdělance, v pozdějším preromantismu 18. století, 

v době Stendhalův život bezprostředně předcházející, už to byla osobnost goethovská nebo 

schillerovská (v prvém případě neomezeně poznávající bytost zobrazená v postavě Fausta, 

člověk specializovaný zobrazený v postavě Viléma Meistera, v druhém případě se opět 

inspirující antickým světem, viz Estetická výchova), – člověk coby reprezentant celého lidství, 

vášnivý i uvážlivý, inženýr i umělec, správce, úředník a cestovatel, člověk široce rozvinutý a 

všestranně zdatný. Romantický člověk, žijící v době plné proměny feudální společnosti ve 

společnost průmyslovou, specializovanou a racionální, jak to Goethe předznamenal, hledal 

oporu už docela jinde. 

Především v jedinečném prožitku šíře vlastní neopakovatelné identity do té doby 

nemyslitelné a ani ještě plně neobjevené. Jeho jedinečnost spočívala v citovém životě, 

v ojedinělosti vlastních emocionálních prožitků a zvláštností, taková se stala jeho oporou. 

Aby jí mohla skutečně být, musel se takový člověk pustit za hledáním těchto osobních 

specifik. Jedinou radu, kterou mohl žádat – odpovědi na otázky nenacházel už v náboženství, 

                                               
164 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960, str. 393.
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ještě méně v životě soudobé společnosti – si mohl ze zkušenosti se sebou dát už jen sám, sám 

sobě určovat směr, kterým se jeho život bude ubírat. Stalo se, že „místo jednoty smyslu a 

účelu celistvého bytí vystoupila do popředí osobnost jako tvůrčí potenciál jednotlivce“165. 

K proměně byl člověk soudobou filosofií, především německými i anglickými romantiky, 

podstatně vybízen. Jeho vlastní osobitost, vlastní já se mu, jak to postulovali němečtí idealisté, 

stalo úkolem, předpokladem práce a nutností. Egotismus, za jehož otce je Stendhal 

považován, je určitým vrcholem tohoto zájmu o sebe, o „srdce a duši“, citovost, vlastní život 

a jeho spravování. 

Bude-li tato knížka nudná, za dva roky do ní bude kupec balit máslo; nebude-li nudit, lidé si všimnou, 

že egotismus, ovšem upřímný, je způsob, jak popsat lidské srdce, v jehož poznání jsme udělali obří 

kroky od roku 1721, od doby Perských listů toho velikána Montesquieua, o kterém jsem tolik 

přemýšlel.166

Francouzský literární vědec a editor Stendhalova díla V. del Litto zdůrazňuje význam 

odlišení egotismu od egoismu. Egotismus na rozdíl od egoismu, vnímaného pejorativně jako 

ustavičné sebeprosazování, popisuje takové vnímání skutečnosti a takový duševní a 

myšlenkový zvyk, který každou událost a projev druhých lidí vztahuje ke své osobě. A to tak, 

že úzkostlivě pozoruje reakce, které v něm svět a druzí vyvolávají. Pohled soustředěný na 

sebe, méně prosazování sama sebe a stavění se na odiv, jak to Stendhal odsuzuje u 

Chateaubrianda. Člověk tak spočívá v odstupu k sobě svým kritickým vědomím, je 

pozorovatelem a zaznamenavatelem s určitou kvazivědeckou ambicí167, jehož touhou je 

porozumění hnutím duševního života, svému já, charakteru, odlišnostem i zvláštnostem, které 

v sobě tuší a nalézá. Jde o projev osamostatnění analytického a hodnotícího vědomí od svých 

reakcí, které zasahují citový, volní i rozumový život.

Égotisme acquiert ainsi une dimension nouvelle : il ne désigne plus l’attitude de l’individu se 

représentant tel qu’il croit aveuglément être ou encore tel qu’il veut être, mais bien la disposition de 

l’individu à se scruter en vue de se connaître. La différence réside moins dans le miroir que dans l’œil 

du regardant.168

                                               
165 Procházka, Martin: Romantismus a osobnost, Subjektivita v anglické romantické poezii a estetice, Praha 
Univerzita Karlova 1996, str. 7–8.
166 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU, 1960, str. 367.
167 S podobnou ambicí poznat lidské já, doprovázenou skutečně vědeckým experimentováním a nezřídka pod 
lékařským dohledem vstoupí do literatury pak ještě ve 20. století např. Henri Michaux.
168 Del Litto, V.: Préface, in Stendhal : Œuvres intimes I, Paris, Gallimard 1981, str. 25.
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Do jaké míry je zrovna tento stav věcí dobově podmíněn společenskými proměnami, o 

nichž byla řeč, se postupně zdá mnohem jasnější a smysluplnější. Nutno ještě dodat, že je-li tu 

principiálně kriticko-analytický pohled obrácen k sobě, neméně pak k okolí: nesmírně přísný 

hodnotící pohled, který lidská bytost vrhá na svět svých současníků, ji vzdaluje a stejnou 

měrou posiluje v zájmu o sebe a utvrzuje ji ve směřování, aby se stala takovou, jakou chce 

být. Individuální ideál, utopie vlastního života se stále silněji přimyká pouze k vlastní osobě. 

Člověk se obrací k sobě samému, aby sám v sobě nalezl oporu pro vzdorování rozkladu dosud 

platných hodnot a čelil nastupující změně. Toto odlišení egotismu od sobectví a hrubého 

egoismu, přičemž egotismus v sobě odpočátku obsahuje údiv a snad přece poněkud oslabený 

narcistní obdiv, že nějaké já existuje, tak jako touhu je poznat, má svůj nesporný význam pro 

pozdější vývoj problematiky lidského já. 

Když jsem se v noci dosti unuděný vracel z večeře u velvyslance, řekl jsem si: „Měl bych popsat svůj 

život; možná že bych se konečně dověděl, až bych to za dva tři roky skončil, jaký jsem byl, zda veselý 

či smutný, chytrý nebo hloupý, statečný nebo bázlivý, zda celkem šťastný nebo nešťastný.

Nápad se mi líbil. Ano, ale ta strašlivá záplava „já“ a „mě“! To by přivedlo z míry i 

nejlaskavějšího čtenáře. /…/

Mohlo by se, pravda, psát ve třetí osobě, „udělal, řekl“. 

Ano, ale jak vyjádřit vnitřní hnutí mysli?169

Sebepoznání, k němuž egotista směřuje a po němž touží, nachází uspokojení v psaní 

osobních zápisků, v korespondenci a deníku, v žánrech, v nichž se já, citové stavy a osobní 

úvahy a rozjímání nad sebou a svými reakcemi, stává ústředním tématem. Sebepoznání se 

stává oporou, zdrojem protilátek proti odcizení, zdrojem materiálu pro výstavbu lidské 

individuality. Stendhalův vliv na pozdější literaturu je v egotistickém směřování natolik silný 

a natolik odlišuje dílo svého autora od mnoha jiných soudobých svéživotopisných textů 

(Chateaubriand), že je třeba považovat ho za jejího zakladatele.170

Stendhal namísto zveličování významu já pro průběh událostí svého okolí, jak je to 

v žánru autobiografie běžné, dává přednost důkladnému a velmi střízlivému poznání (což ho 

odlišuje kupř. od o generaci mladšího Henri-Frédérica Amiela). I to je fakt, jenž dělá z jeho 

knih i v rámci žánru tak odlišná a snadno rozpoznatelná díla: záznamy citových reakcí, nálad, 

vzruchů a dojmů, rozhořčení, opovržení, vášní, milostných vzplanutí a vlastních snění oproti 

                                               
169 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 12.
170 Del Litto, V.: Préface, in Stendhal: Œuvres intimes I, Paris, Gallimard 1981, str. 35.
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líčení dobrodružství, zásluh a vlastního významu. Sebepoznání nezůstává u samoúčelnosti, je 

součástí hledání osobitosti, které je specifickou součástí touhy po nalezení osobního štěstí, 

což není ve Stendhalově případě prázdná formule:

Nosce te ipsum. Jako Tracy a staří Římané věřím, že tohle je cesta ke štěstí. Mým prostředkem k tomu 

je deník. (10. srpna 1811)171

A i jinde je zájem o vlastní reakce znovu vysloven:

Ostatně zaznamenávám zvuk, jejž každá věc vyloudí svým úderem z mé duše. (11. září 1811)172

Tedy poznání a tvorba, obojí s ohledem k osobnosti a výlučně k ní. K jejímu poznání i 

k jejímu vzniku, a to dle potřeb a možností, které sama nárokuje a které nabízí. Osobnosti 

takové, která se bude znát a která se v kontaktu s okolím promění, aby dosáhla pocitu 

osobního štěstí. Takové, která bude schopná jak introspekce, sebeanalýzy a otevřenosti ke 

zkušenosti se sebou, tak i projekce, strukturace a sebe-tvorby. Jean-Pierre Richard o této 

rozkročenosti, tak příznačné pro chápání smyslu literatury od 19. století a zvláště pro 

Stendhala, hovoří v úvodu své knihy Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert:

…la création littéraire apparaît désormais comme une expérience, ou même comme une pratique de 

soi, comme un exercice d’appréhension et de genèse au cours duquel un écrivain tente d’à la fois se 

saisir et se construire.173

Kříží se tu dvě tendence: sebepoznání, které projevy a stavy osobnosti sleduje, 

odhaluje a snaží se porozumět jejich průběhu a příčinám, a sebe-konstrukce, která objevené 

používá a zpracovává v těch tendencích, které jsou jedinečné a dle poznání také přirozené 

právě a jenom jí. Obě odpovídají rozdílným duševním gestům: analýze a imaginaci, přičemž i 

poznání tu znamená potřebu směřující k sebe-tvorbě. Obě gesta jsou odlišná v práci s časem, 

analýza se obrací k minulosti, k prožitému, kdežto obraznost směřuje k budoucnosti. 

Stendhal, který říká, že „nic neumrtvuje naši fantazii tak jako spolupráce s naší pamětí“174, 

udržuje pečlivě takové odlišení a ono naznačuje výraznou linii, která také dvě oblasti 

                                               
171 Stendhal: Deník, Praha, SNKLHU 1976, str. 294.
172 Tamtéž, str. 310.
173 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954, str. 19.
174 Stendhal: O lásce, Praha Odeon, 1983, str. 47.
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duševního života liší. Se stejným zájmem a se stejnou pečlivostí zkoumá podněty, které i 

druhou složku duševních činností, především snění podporují. Reflexivní úvahový akt jako 

nutný zpětný pohled, analogicky se uplatňující také jako ohrožení, strach a stud, vytvářejí 

napětí, „které zajišťuje podporu fantazie, a tím dává život.“175 Tak se jednotlivé přístupy a 

gesta prostupují a vzájemně podporují. 

Stendhal pochopením napětí mezi gestem v modu obraznosti (představ) a reflexe na 

poli poznání i vzniku vlastní osobnosti otevírá a k prožitku sebe samo přímo vztahuje 

problematiku pojmenování. Nalezení správných slov, kterými má být prožitek minulý (ale i 

obraz) uchován a zůstat stále vzněcující, zpřístupňuje otázku, kde Stendhalův problém tvorby 

a specificky sebe-tvorby přesně spočívá. Uvědomuje si, že vstupem do oblasti citového života 

s nástrojem, kterým je lidská řeč, se prožitek a slovo přímo podmiňují. V tom duchu také 

přemýšlí, když říká, že „chvíle důvěrnosti je jako horký májový den, doba tak křehká pro 

krásné květy, chvíle, která jim může být osudná a v okamžiku zničit i ty nejrůžovější 

naděje.“176

A jinde:

Ještě roku 1806 jsem čekal na chvilky inspirace, abych mohl psát. Po celý život jsem nikdy nemluvil o 

věcech, které jsem miloval; sebemenší poznámka by mě velmi zranila. A tak jsem nemluvil ani o 

literatuře.177

Tato problematika pojmenování, poznání, kam postupně silněji zasahuje morální 

stanovisko potřeby osobní upřímnosti, hledání jedinečné osobitosti i štěstí se objevuje velmi 

výrazně ve Stendhalově knize, eseji o milostném životě, O lásce. Ta má z několika důvodů 

výjimečné postavení v celém díle. Především proto, že se do ní sbíhají úvahy, které postupně 

v průběhu celého života zaměstnávaly svého autora, tak i proto, že je to tato kniha, která nese 

poslední Stendhalův zápis. Její výjimečné postavení znásobuje fakt, že ji jako jedinou celý 

život přepracovával a rozšiřoval. Už žádnou jinou knihu nikdy neopravoval, nerevidoval,

nikdy se k žádné nevracel s tím, že by ji přepracoval a vylepšil. Často se hovoří o revizi 

Kartouzy parmské, ke které byl vyzván Balzacem178, ale i této opravy velmi brzy zanechal. 

                                               
175 Tamtéž, str. 67.
176 Tamtéž, str. 90.
177 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 130–131.
178 Honoré de Balzac uveřejnil 25. září 1840 v Revue Parisienne nadšenou sedmdesátistránkovou stať o Věznici 
parmské. Doporučil navzdory všem kladům román slohově upravit, vytýkal špatnou stavbu vět, nedbalost a 
nesprávnost. Stendhal se o revizi pokusil, snad také pro nemoc práce na ní zanechal po dvou kapitolách.
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Navzdory chladnému přijetí čtenáři, vyšla 17. srpna 1822, považoval O lásce za své 

nejlepší a nejdůsažnější dílo uvádějící ve zkratce celou oblast problematiky svého díla a 

života s exaktní přesností. Klade si v ní otázku, jak hranic, mezí a možností poznání druhého 

člověka, tak se zabývá rolí obraznosti, jejím významem a jejími projevy v milostném životě. 

Ten, jak víme, je jeho zájmem celoživotním. 

Důležitým faktem v těchto úvahách o milostném citu je přesvědčení, že láska je 

přirozeně citem nejhlubší intimity, jedinečného osobního prožitku, který spojuje vždy jen 

dvojici, tedy příznačně nepatrné společenství. Její význam pro společenský život (v pojetí 

křesťanském, kde je jí připsán význam světodějný) v jiném než osobním měřítku, tzn. ve 

významu společensky-strukturním, se tu objevuje také, ovšem v dosahu destruktivním. Láska 

je v širším výkladu totiž součástí lidské vášnivosti, která stupňuje ve Stendhalových očích 

velikost lidské osobnosti coby člověka upřímného, pravdivého a přirozeného, a vzdaluje se 

tím především poklidnému společenskému uspořádání, zaručeného, podle jeho slov, 

všeobecnou přetvářkou a falešností. 

Tématem rozsáhlého eseje179 je samozřejmě milostný cit v mnoha svých podobách. 

Přináší řadu úvah, pozorování a analýz, nicméně vždy s ohledem k prožitku intimity, 

hlubokého srozumění s druhým člověkem, s ochotou a otevřeností k její konstruktivní i 

destruktivní síle, zároveň s ohledem k jedinečně podněcovatelské roli obraznosti a snění. 

Láska je soubor citových stavů, prožitek, který prohlubuje život a dává mu potřebný horizont. 

Slovo „horizont“ zní poněkud všedně, ale ve Stendhalových úvahách o lásce i v širším 

rozměru, kdy pojem proniká do estetických a filosofujících úvah o podstatě a smyslu umění, 

jde fakticky o pojem, který objasňuje vztah reálného a imaginárního, sněného (fikčního). 

Tak jako láska těsně Stendhalovi souvisí s pojmem krystalizace, tak také horizont 

vysvětluje spojení obou světů, reálného i sněného. Znamená podnět i odkrytý prostor pro 

obraznost, která tento prostor otevírá a zároveň s ním úměrně expanduje. Horizont 

charakterizuje pohyb ducha zbaveného vůle, vlastně totéž co inspirace či v náboženském, 

křesťanském významu milost. Znamená schopnost způsobovat bezpočet nových vzruchů, 

otevřenou možnost směřovat duševní život v konkrétním směru, aniž by k tomu nutně muselo 

dojít. Právě proto je kniha O lásce důležitým textem pro pochopení složitosti stendhalovské 

tvorby. Odkrývá její estetickou a tvořivou potenci přesně v duchu romantické tradice, jejího 

zájmu o citový život, o vášně, velké, zdrcující a na dlouho určující okamžiky lidského života, 

o milostné poblouznění a extáze vrcholící „v záhubě a šílenství“180. 

                                               
179 Stendhal: O lásce, Praha, Odeon 1983, str. 20.
180 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 47.
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Jestliže je tématem láska a citový život – jeho průběh v životech příslušníků různých 

národností, teorie zamilovaní, výklad role obraznosti, zamyšlení nad rolí pohledu, nad 

výchovou a vzdělaností žen, nad různými vlastnostmi, které s láskou spojujeme (pýcha, 

odvaha, ješitnost, žárlivost, hašteřivost, atd.), aforismy neboli zlomky o lásce, osobní 

pozorování i doklady úvah z oblasti různých literatur a prostředí (i arabské a americké), 

ukázky textů, esej o významných postavách milostné literatury (o Wertherovi a Donu 

Juanovi) –, pak tato tematicko-motivická vrstva textu souvisí podle Jean-Pierra Richarda 

s dalšími pojmy, které v úhrnu mají blízko k měkkosti, dokonce k vlhkosti (humidité). Chce 

tím naznačit ženskost a především výraznou iracionální motivaci oproti druhé, a to úvahové, 

formální složce, kterou charakterizují slova duch, rozum, v úhrnu suchost (sécheresse). 

Rozlišení ne zvláště překvapivé, avšak jeho význam se objeví až záhy, ve světle souvislostí a 

směřování, ke kterým dává popud. 

Rozumová, analytická a také spekulativní složka nevystupuje jenom jako nějaký 

korektiv jinak iracionálního chování, ať už postav nebo jejich autora. F. X. Šalda v úvaze o 

Stendhalovi zvýrazňuje jedinečnou přítomnost výjimečné citovosti i racionality a pronikavé 

inteligence francouzského romantika. Tvrdí, že „se v něm setkaly a vyrovnaly protiklady, 

které se setkávají a zharmonizují tak za půl tisíciletí jednou: veliký intelekt s citlivostí a 

snivostí zcela romantickou, touha vidět jasně do sebe, a přece kult entusiasmu, schopnost 

obětovat rozum a logiku poesii, síla a drsnost vzbouřencova s něhou duše citlivé až do 

blouznivosti.“181

Racionální úvaha, preciznost metody má svou hloubku v celoživotní autorově vědecké

ambici, ve víře v přesnost lidského poznání, ve vědu, v matematiku, geometrii, v exaktnost, 

v metodu, ale i v přirozenost a pravdu. 

Od roku 1796 do roku 1799 jsem si všímal jen věci, která mi mohla pomoci dostat se z Grenoblu, tj. 

matematiky. Počítal jsem úzkostlivě, jak bych mohl každý den věnovat práci o půl hodiny více. A 

nadto jsem matematiku měl rád, a dosud mám rád pro ni samu, protože nepřipouští přetvářku a 

neurčitost, dvě věci, které jsem nenáviděl nejvíce.182

Její počáteční stopy se snadno postřehnou v raných Stendhalových úvahách o lidské 

řeči. Zaznívají ještě v touze po vytvoření nového slovníku, kde by s matematicky vypočtenou 

přesností odpovídal jediný pojem jedinému duševnímu, emocionálnímu stavu, který by tak 

                                               
181 Šalda, F. X.: Stendhal, Šaldův zápisník roč. 5, Praha, Československý spisovatel 1992, str. 174.
182 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 87.
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bylo možné odlišit od všech jemu podobných. S touhou po preciznosti a jistotě tu nelze 

přehlédnout Stendhalovu rezervovanost a právě nedůvěru v lidskou řeč tváří v tvář emocím a 

jedinečným osobním prožitkům. 

Le mot ne peut donc borner la vérité qu’à condition d’avoir été lui-même préalablement délimité. 

L’analyse s’occupera de fixer le langage afin de mieux pouvoir trier les sentiments ; l’abstrait précède 

ainsi le concret, et le jeune Stendhal, avant de se lancer dans le monde, entreprend de se fabriquer un 

vocabulaire. Une fois cette tâche accomplie, il n’aura plus à redouter aucune confusion : aucun flou ne 

pouvant plus se glisser entre le sentiment et l’expression, le réel viendra exactement remplir les cadres 

vides du langage, et la connaissance du monde deviendra exercice de style. C’est en effet sur la 

grammaire que s’achève et se couronne l’édifice idéologique.183

V celku Stendhalova díla a jeho zájmu o sebe, o svou osobnost a své já, musíme ji 

spatřovat jako všudypřítomnou v sebe-analytickém poznávacím procesu. Je to ten, který je 

zaměřen zpět, k rozkladu prožitého a zakoušeného.

Oblast první, charakteristická citem, důvěrou v život, vitalitou a odvahou, něhou a 

nadšením, přijímá za svůj základním duševním impuls, jak se s tím lze setkat v každém ze 

Stendhalových děl, ať svéživotopisném či románovém, milostný prožitek. Prvořadou roli tu 

sehrává obraznost. Kupředu zaměřený duševní proces je snění, ono obrací pohled 

k budoucnosti, domýšlí a dosnívá zlomky prožitého jako podněty. To dělá podle Richarda ze 

Stendhala a jeho postav „součastníky budoucnosti“ („contemporains de l’avenir“)184, lidi 

v zásadě svobodné a osvobozené od, podle slov Stendhalových, svazující nostalgie, ale i 

velmi konkrétně od „myšlenky na pytel peněz“185. 

Analýza a projekce, snění a poznání, ale i autor a fikční svět se tu velmi příznačně 

potkávají, spojují a doplňují. Poznání vstupuje do fikčního světa, prověřuje průběhy 

obraznosti, která mu dala vznik, a předkládá snění své objevy v podobě fragmentů jako 

podněty, které nachází u počátků už prožitých vzrušení. Poznání je proto ve službách touhy 

po vytvoření horizontu, je stejně tak zdrojem v žitém světě aplikovatelných postupů, 

vedoucích subjekt k úspěchu. Smyslem tu zůstává „božské štěstí“, které je podmíněno 

poznáním, které se znovu a znovu rozněcuje, aby znalo, odhalovalo a vykládalo, aby obstaralo 

nástroje a metody. 

                                               
183 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954, str. 62–63.
184 Tamtéž, str. 79.
185 Stendhal: O lásce, Praha, Odeon 1983, str. 12.
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A za který ze svých pocitů nevděčíme lásce? Po hrách náhody v mladém věku se srdce uzavírá všem 

sympatiím. Smrt nebo odloučení nás vzdaluje od druhů mládí a jsme odsouzeni projít životem po boku 

chladných společníků a s metrem v ruce stále poměřovat jejich ziskuchtivost a marnivost. Poznenáhlu 

celá něžná a šlechetná část duše zplaní, protože není dostatečně pěstována, a člověku ještě není třicet 

let a už se uzavírá před jemnými a něžnými city. Uprostřed této vyprahlé pouště dává láska 

vytrysknout prameni citů, který je bohatší a svěžejší, než byl pramen mládí.186

Kniha O lásce proto shrnuje vše, co Stendhal v životě napíše a co promyslí. Posouvá 

význam deníků, dopisů, úvah, osobních zápisků, tedy veškeré texty, které řadíme pod 

intimistickou literaturu, ve směru hledání a touhy po sebepoznání, tak i dává nahlédnout 

podněty, které daly vznik románovému dílu, a napovídá teoretický rámec, jaký pro ně jejich 

autor promyslil. A v tom získává kniha O lásce ještě jeden význam. 

Stendhal navzdory představám o nespojitosti citového života, o obtížích předpokládat 

a předpovídat, jakým směrem se citové stavy rozvíjejí a v co ústí, pokouší se osvojit si určitou 

strategii. Navzdory vší nepravděpodobnosti, o níž přináší důkazy, pokouší se v citovém životě 

odhalit zákonitosti, aby – a to pro jejich strhující a excesivní průběh – zvolil taktiku, jak 

nadšení a štěstí dosáhnout. V tom smyslu, uvážíme-li, do jaké míry Stendhalovi splývá 

milostné snění a umělecká tvorba, je kniha O lásce na mnoha místech autorskou filosofií a 

částečně směřuje k výkladu osobní a jedinečné poetiky. Odtud se následně odvíjí i to, co bylo 

nazváno projekcí, smysl lásky spočívá ve zcela konkrétním reálném štěstí, v procítěném 

šťastném blouznění, v povznesení, v nadšení, odvaze, zkrátka v čilosti, živosti a veselí –

allégresse, která je „tout à fait congénial à moi“ (Stendhal), stavy, která láska přináší, 

podněcuje a udržuje. Láska je proto zárukou nalezení osobního štěstí, intimity. Má stejně tak 

svůj praktický, viditelný a vnější dosah do společenského života, zaměstnává člověka, 

v příhodnou chvíli strhává pozornost v určitém směru, působí příjemné zaneprázdnění, stejně 

tak ho nutí k přetvářce, nasazuje mu masku a vyzývá ke změně identity. Tyto společensky-

praktické významy milostného citu, které umožňují ukrýt pravou tvář, nebýt na očích, a 

znamenají pragmatický přístup, procházejí každým Stendhalovým dílem. Zde se objevují 

v radě, a to skutečně velmi praktické, ryze společenské, kterou adresuje milovaný strýc 

Gagnon mladému Henri Beylovi:

„Kamaráde, považuješ se za chytrého, jsi nesnesitelně pyšný, protože jsi měl ve škole úspěch 

v matematice, ale to všecko nic neznamená. Ve společnosti člověk něčím je pouze s pomocí žen. A ty 

                                               
186 Tamtéž, str. 87.
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jsi ošklivý, ale nikdy ti ošklivost nebudou vyčítat, poněvadž máš slušný výraz. Přihodí se ti, že tě 

milenka opustí, proto si zapamatuj, že ve chvíli, kdy muži uteče milenka, stane se snadno směšným. A 

potom je takový muž podle soudu ostatních krásek k ničemu. Do čtyřiadvaceti hodin potom, kdy ti 

uteče milenka, vyznej ženě lásku; nebude-li po ruce nic lepšího, třeba komorné.“187

A. POZNÁNÍ

II. II. Kdo je Henri Beyle, proč a jak se poznává 

Jestliže je obrat k egotismu a vlastní osobitosti vykládán jako projev vypořádávání se

se situací ve společnosti a může mít příčiny obecnější, pak Stendhal tento příklon k sobě 

chápe už zcela v rámci nejintimnějších osobních vztahů. Problematiku hledání osobnosti, 

kterou nastupující romantismus postuloval, umísťuje přímo do okruhu vlastního rodinného 

života. Odpovídá to také výkladu egotismu, kolize i nejširšího společenského rozměru a 

dosahu je vždy problémem konkrétně osobním. 

Stendhal s hledáním toho, co tvoří jeho vlastní osobnost, začíná velmi záhy. 18. dubna 

1801, kdy je mu teprve 17 let, si poznamenává: „Psát něco jiného než je rozbor lidského srdce 

mě nebaví.“188 Nástrojem tohoto rozboru mu byl od počátku deník. První dopis, který se od 

něj dochoval, je adresovaný sestře Pauline Beylové a pochází z 9. března 1800. Deník a 

osobní dopis ho budou s přestávkami provázet po celý život, přestávky budou vynuceny 

pracemi na jiných knihách. 

Deníkové zápisky jsou zpočátku obvyklými denními záznamy událostí, setkání, 

osobních výdajů, soupisem navštívených míst, obsahují poznámky a drobné úvahy, zápisy o 

zdravotním stavu, soupis osobního majetku, šatů, nábytku, popisy představení atd. Až 

z odstupu deseti let si přesněji pojmenuje, jaké pohnutky ho k psaní přivedly:

Jestliže nějaký nediskrétní člověk bude číst tento deník, chci ho připravit o radost z posměchu, a proto 

poznamenávám, že toto má být matematický a neúprosný protokol o tom, jaký jsem, nelichotící ani 

nepomlouvající, ale prostě a stroze vypovídající o tom, co se podle mého soudu událo. Má za úkol 

                                               
187 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKHLU 1960, str. 398.
188 Tamtéž, str. 393.
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vyléčit mě z mých směšných vlastností, až ho budu znovu číst v roce 1820. Je to psaná část mého 

důvěrného vědomí, to, co je na něm nejcennějšího. /7. června 1810/189

Z důležitého hlediska osvětluje jeho založení také text psaný o třicet pět let později, 

Život Henryho Brularda (psáno 1835–36), který líčí Stendhalovo grenobelské dětství. Tento 

text zpřítomňuje romantické dobové představy zasazené do konkrétního života, dodatečně a 

právě že také jistě stylizovaně podané, a odhaluje pohnutky obratu k vlastní osobitosti. Co 

byly jeho příčiny, jaký byl úzce rodinný i společenský národní (francouzský) kontext jeho 

rozhodnutí hledání jen a jen své osobitosti, vlastního já a vlastního temperamentu a 

charakterových vlastností?  

Deník a korespondence představují jiný žánr než Život Henryho Brularda a 

Egotistické vzpomínky. Postulují úplně jiný přístup ke skutečnosti i času, i když jsou texty 

svéživotpisnými a intimistickými. Oba si kladou stejnou otázku po poznání lidské osobnosti i 

zvláštní osobitosti, jedinečnosti člověka jménem Henri Beyle. Vztah k této problematice má 

ale každý Stendhalův text, ryze osobní tón, který neopustí v žádné ze svých knih, je výrazem 

zájmu o jedinečnost svého autora.  

Každá Stendhalova kniha, i ta, která si osobuje vědeckou metodu, vyniká osobním 

autorským tónem, který takový text zabarvuje a začleňuje do žánru esejistiky. I tam s osobním 

tónem vstupuje specifikum autorského subjektu, který si hledá svou jedinečnou podobu a 

svou osobnost. Avšak deník toto sebepoznání naplňuje odlišně od knih sebe-vzpomínkových. 

Metoda poznání uplatněná v deníku a ve svéživotopisných výrazně, vzpomínkových knihách 

je jiná v ohledu k času. 

Deníkem Stendhalovo spisovatelství začíná, otázky kým jsem? tudíž nepracují se 

vzpomínkou, jak se autorský subjekt zachoval, jak jednal, co pocítil, ale s představou, jak by 

se zachovat měl a co udělá, až se mu naskytne podobná příležitost. Deník je především 

cvičením. V deníku a korespondenci tak dochází k domýšlení, k psaní, které neuchovává, ale 

umožňuje se připravit, napravit či naplánovat strategii příběhu, který bude ověřen v praxi. 

Poznání a reflexe tu jsou, ale porozumění textu jako strategickému cvičnému poli 

s jedinečným významem pro praktické uplatnění svého autora, bude ten akt, který od počátku 

zakládá specificky pojatou užitečnost psaní a bude určitým způsobem sebepoznání 

ovlivňovat. V deníku zjišťuje, že je mnohem citlivější než ostatní, později se k tomu vrací a 

říká:

                                               
189 Stendhal: Deník, Praha, Odeon 1986, str. 263.
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Lékaři mě vždycky, když jsem byl nemocný, ošetřovali rádi jako zvláštnost pro neobyčejnou citlivost 

nervů.190

A ještě o něco později, v Životě Henryho Brularda:

Mám příliš jemnou ženskou kůži (když jsem později držel hodinu šavli, měl jsem puchýře), odírám si 

pro nic za nic prsty, mám je velmi jemné, zkrátka povrch mého těla je ženský.191

Jinde říká: 

V mládí jsme měl sklon příliš se obdivovat. Jakmile se má představivost někoho zmocnila, zůstal jsem 

před ním hloupě stát – zbožňoval jsem jeho chyby.192

O své povaze:

Uvědomuji si roku 1832 – obyčejně se řídím názory, jaké mám v den, kdy píši, ale roku 1821 jsem 

k tomu měl hodně daleko – uvědomuji si tedy, že jsem býval jakési mezzo-termine mezi energickou 

hrubostí generála Grosse, hraběte Regnaulta de Saint-Jean-d’Angély a mezi trochu liliputánskými, 

omezenými jemnůstkami hraběte de Ségur nebo pana Petita, majitele Bruselského hotelu, a ostatních.

Jen bídáctví mi bylo cizí, tím jsem se vzdaloval do krajních mezí, jaké si ukládám. Poněvadž 

jsem nebyl obratný, podnikavý, jak mi říkal, pokud šlo o mé knihy a členství v Institutu pan D. z Les 

Débats (p. Delécluze), uniklo mi asi pět nebo šest příležitostí k vrcholnému politickému, finančnímu 

nebo literárnímu úspěchu. Náhodou to všechno postupně klepalo u mne na dveře.193

Jak vypadal a jak se choval během přijetí u pana de Tracy:

Býval tehdy rázný a prostý, což se mu nemohlo líbit. Nosil jsem obrovské černé licousy, jež mi paní 

Dolignyová rozmluvila až po roce. Hlava italského řezníka se asi těžko mohla líbit bývalému 

plukovníku z dob vlády Ludvíka XVI.194

                                               
190 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960, str. 367.
191 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 116.
192 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960, str. 332.
193 Tamtéž, str. 333–334.
194 Tamtéž, str. 334.
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Svou „přímou upřímnou prostotu“195 dává zaznít i v líčení milostného nezdaru u 

nevěstky Alexandrine. K příběhu se ještě několikrát vrací a nikdy se nepokouší svůj neúspěch 

zastírat:

V podstatě jsem udivoval nebo pohoršoval všecky své známé. Byl jsem buď netvor, nebo bůh. Ještě 

dnes celá společnost slečny Clarkové pevně věří, že jsem netvor, hlavně nemravný netvor. Čtenář ví, 

co si o tom má myslet – šel jsem za nevěstkami jednou – a snad si vzpomene na můj úspěch u toho 

nebesky krásného děvčete, u Alexandriny.196

II. III. Nenávist k rodišti: proč citový život, Život Henryho Brularda a Egotistické

vzpomínky

Tato „neobyčejná citlivost nervů“ předurčuje Stendhala k různým slabostem, 

k náchylnostem k nemocem, ale především k citovému životu, k emocím a silným vášním. 

Zároveň k upřímnosti, ztřeštěnosti a „všem možným neuváženostem“, jak se později zamýšlí. 

V Životě Henryho Brularda dodává, že to byly vlastnosti, které ho odlišovaly od všech 

ostatních členů rodiny, až na dědečka Henriho Gagnona, nedlouho po narození (1790) 

zemřelou matku Henriettu Gagnonovou a strýce, jejího bratra Romaina. Všichni ostatní jsou 

líčeni jako lidé pokrytečtí, spekulanti, neupřímní a zlí. Je příznačné, že se k líčení hrůz svého 

grenobelského dětství rozhoduje až jako více než padesátiletý, určující roli tu začne hrát 

výrazná romantická stylizace, jak upozorňuje Michel Crouzet. Nenávist ke všemu falešnému, 

protože také nevlastnímu Stendhalově povaze neschopné přetvářky, posiluje z této druhé 

strany zájem o citový život, Stendhal je k němu fakticky fyziologicky předurčen a z nenávisti 

ke svým falešným a zlým příbuzným přinucen. 

Není to obrat náhodný a nijak zvlášť vzdálený dobové atmosféře. Zájem o citový 

život, ohled k afektům se zakládá v dobové filosofii tzv. ideologů Antoina L. C. Destutta de 

Tracyho a Pierra J. G. Cabanise, vliv obou lze u Stendhala spolehlivě nalézt, sám autor se tím 

nikdy netajil. 

                                               
195 Tamtéž, str. 332.
196 Tamtéž, str. 349.



83

Cabanisův filosofický výklad pociťování, smyslové citlivosti a původnosti emočního 

života, rozvinutý v knize Vztah hmotného k duševnímu, „která bývala v šestnácti letech má 

bible“197 je jedním ze zdrojů Stendhalova celoživotního zájmu o „rozbor lidského srdce“198. 

Cabanis postavil za základ své nauky o vztahu hmoty a ducha formuli o prvotnosti 

citlivosti. Ve zdůrazňování jejího významu dospěl k závěru, že typické projevy lze spatřovat i 

v neživé přírodě, vepsané v přírodních zákonech všeobecné gravitace a zemské přitažlivosti. 

Na úrovni přírodního zákona se citlivost objevuje v tendencích po shlukování, spojování a 

slučování fenoménů. Tak se tyto zpočátku velmi specifické úvahy týkající se úzce vymezené 

oblasti lidského citu, dostaly do blízkosti teorie poznání, až podnítily závěr o nepoznatelnosti 

původních podstat a esencí. Co je člověku jedině přístupné, jsou složené fenomény. Tím se 

Cabanisův zájem obrátil zpět k člověku, k lidské citlivosti a vnímavosti, k experimentu a 

zkušenosti. Zájem o sledování principů a zákonitostí ho přivádí k analýze „lidských tendencí: 

k duchovním potřebám, nárokům srdce, nepotlačitelné duchovní snaze překonat hranice 

zkušenosti, navzdory neexistenci důkazů, které by cokoli popíraly či potvrzovaly.“ A tyto 

objevy vykládá jako dostatečné k nastolení existence Nejvyššího Bytí, které je v kosmu totéž, 

co mozek lidské bytosti. „A tento prvek je přítomen v nezničitelném životním principu –

já“199. 

Spojení zájmu o citový život, o vztah věku, pohlaví, duševních schopností, myšlenek a 

prožitků k citlivosti, sledování specifik a charakterů lidí, to poutalo Stendhalův zájem i 

k Destuttu de Tracymu.

Tento senzualista a ideolog měl snad na Stendhala ještě razantnější vliv než Cabanis. 

S mnohými z jeho názorů se lze setkat ve Stendhalových raných literárních zájmech, ať to 

byla pozornost ke gramatice, či pozornost, s jakou se zaměřoval na studium logiky. Obě vědní 

disciplíny Destutt de Tracy pojednává ve svém pětisvazkovém spisu Základy ideologie

(vydáváno mezi lety 1801–1815). Podobně jako Cabanis promýšlí význam citlivosti. Tu 

považuje za jednu ze čtyř postupů, kterých používá lidský rozum v tvorbě idejí. Citlivostí 

rozumí velmi široce schopnost umožňující přijímat rozdílné počitky i být si jich vědom jako 

sobě vlastních procesů. Tak citlivost umožňuje pociťování a vnímání reality, sebe sama a 

zpřístupnění (sdílení) je druhým ve sdělitelných, i když nedokonalých pojmech.

Člověk je pak takovou bytostí, která vkládá a uspořádává rozpoznané znaky v řečovou 

promluvu. To vede de Tracyho k zájmu o gramatiku a promýšlí předpoklad, že každá řečová 

                                               
197 Tamtéž, str. 344.
198 Tamtéž, str. 393.
199 Huisman, Denis: Cabanis, in: Dictionnaire des philosophes, Paris, PUF 1984, str. 433.
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promluva vyjadřuje dvě skutečnosti, které odpovídají dvěma základním procesům: pociťování 

a posuzování (rozvažování o vztazích mezi jednoduchými a složenými vjemy). Zamyšlení nad 

nepřiléhavostí řeči a nad nemožností dát vzniknout dokonalému jazyku, „který předává ideje 

způsobem, že není možné je zkreslit“ dovádí filosofa k problematice hledání pravdy, 

v Základech ideologie nese tato část titul Logika. Tehdy se filosofovi nabízí jako hlavní 

ideologická metoda důkladná kritická analýza. Nejprve se ukazuje jako pozorování, a jelikož 

jsou objekty v nás přítomny skrze naše intelektuální dispozice, stává se analýza introspekcí. 

To vede k rozkladu idejí a k pohybu směrem k vjemům, následně jsou tyto hypotetické vjemy 

opět skládány v komplexní ideje. Tento průběh má být zjištěn a popsán. Pravda se ukazuje 

jako analogická k této konstrukci, kterou během analýzy sledovala introspekce od ideje 

k vjemu a zpět. Tak se de Tracymu ukazuje, že inteligence může být stejné povahy jako 

příroda. 

Vyplývá z toho důležitý závěr, který osvětluje fakt, v jaké míře Stendhal introspekci 

doceňuje. Platí totiž, že introspekce, kterou člověk provádí, je sama přirozeným průběhem, 

kterým se ubírá, jen v opačném směru, lidský duch v dějinách. Tak se nalezená hypotetická 

kombinace „stane pravou reprezentací reality“200. Věda ovšem musí být podle Destutta de 

Tracyho praktická a lze-li uvažovat o složitých ideách jako kombinaci jednodušších, a to i 

v čase, pak se morálka jeví jako výraz jak vývoje biologického, tak také jako vynikající 

zpodobení stupně lidských sklonů a pocitů. Filosof v sobě je schopen spojit znalost vývoje a 

být si vědom souvislostí s morálkou. Může pak přijmout roli pedagoga, neboť vidí přirozený 

(neboli přírodní) vývoj a rozumí morálnímu stavu společnosti, zatímco si může dovolit 

odmítat veškerou pověrčivost a předsudky.

Oba filosofové autorovi pojmenovali proměnu, k níž v soudobé filosofii ve Francii 

došlo. Obrátili pozornost k citu, zdůraznili svrchovanost člověka jako jedince (občana) a 

naznačili význam lidského já.

Vedle teoretického klimatu, které v té době panovalo, tu jistě byla dispozice ryze 

osobní, skutečnost podmíněná – i když, jak upozorňuje Michel Crouzet, výrazně stylizovaná 

(viz makabrózní dekorace Života Henryho Brularda) – opovržením, které Stendhal choval ke 

svým grenobelským příbuzným a v jejichž povahách nacházel vše, jen ne pravdivost, 

přirozenost, upřímnost a ušlechtilost ducha. Tedy vše, jen ne emoce, vášnivost, energičnost a 

statečnost, co s takovou „autenticitou“ nalézal u sebe a co prosazovali oba filosofové. 

Vzpomíná-li po třiceti letech na Grenoble, pociťuje jen „ohavné bolení žaludku“, mluví-li o 

                                               
200 Huisman, Denis: Destutt de Tracy, in Dictionnaire des philosophes, Paris, PUF 1984, str. 731.
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sobě, pak jako o „galejníku, který je nucen nazývat radovánkami soustavu řetězů trochu méně 

tíživých než jiné“201. Již tam se rodí nenávist k pokrytectví a lži. Cit, nespekulativní povaha, 

jednání podle okamžitých nálad, pýcha, čest, vášnivost a její původ ve španělské povaze, to 

jsou charakteristiky Stendhalovy osobnosti. 

Stendhal, aby odlišil své chování od chování svých příbuzných, staví svůj charakter na 

docela jiných základech. Později to bude Itálie, její obyvatelé coby vášniví a nespoutaní lidé, 

nyní mu za základ slouží povaha španělská, jejíž vliv k němu pronikal od tety Alžběty, sestry 

dědečka Gagnona:

Když jsem právem žádal otce o peníze, například proto, že mi je slíbil, bručel, zlobil se a místo 

slíbených šesti franků mi dal tři. To mě uráželo. Cože, nedodržet slib?

Španělské cítění, přejaté od tety Alžběty, mě vynášelo do oblak, myslil jsem jen na čest, na 

hrdinství. Nedovedl jsem být ani trochu obratný, nepoužil jsem ani jediné vytáčky, nebylo ve mně ani 

trochu nasládlého (nebo jesuitského) pokrytectví.

Tato vada odolala zkušenostem, úvahám i rozmrzelosti po nekonečné řadě léček, do nichž 

jsem ze španělskosti upadl.202

Tuto „španělskost“ pak dost nesoustavně popisuje, zároveň k ní odkazuje mnohé své 

neúspěchy u příbuzných, protože jednou z vlastností, která ze španělskosti pochází, je 

vyhraněný smysl pro čest. A to byla další vlastnost, kterou nikdo jiný v nejbližší rodině 

neměl. Výrazně tak staví do protikladu sebe a své blízké. Co je velmi příznačné pro Život 

Henryho Brularda, je prudkost, s jakou Stendhal dešifruje ve své povaze stopy grenobelské 

výchovy, s jakou živelností trvá na protikladnosti svých zálib a představ svých příbuzných. 

Představitelem nepochopení mu byl především otec:

Když mi bylo deset let, otec, posedlý všemi předsudky aristokracie a církve, násilím zabránil, abych 

studoval hudbu.203

A vedle něj domácí učitel abbé Raillane:

Ve vzpomínkách na abbé Raillana není nic potěšujícího, jen ošklivost a špína, a tak se pětadvacet let 

vyhýbám hrůze vzpomínek na to strašné období. Ten člověk ze mne mohl udělat ničemu.204

                                               
201 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU, 1960, str. 71.
202 Tamtéž, str. 140.
203 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960, str. 373.
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Otcovým a vychovatelovým přičiněním se dětství, které, jak si Stendhal uvědomuje, 

bývá nejšťastnějším, nejbezstarostnějším obdobím života, stává „strašným vězením“. Dobou, 

kdy malý Henri Beyle musel neustále čelit útokům příbuzných a především žít stranou 

dětských radovánek. Otec Cherubín Beyle a vychovatel abbé Raillane mu každou chvíli 

„otrávili v plném smyslu slova otrávit“:

Nejvíce náš vábilo jít k ostrovu v Iseře; byl odtud hezký pohled na hory a můj otec i abbé Raillane si 

četbou navykli přehánět obdiv nad krásou přírody (jejich jemné duše to asi málo pociťovaly, myslili 

jen na vydělávání peněz). /…/ Ale břeh u ostrova nás přitahoval z docela jiného důvodu. My ubozí 

vězňové jsme tam viděli chlapce, kteří žili na svobodě, chodili sami, koupali se v Iseře a v potoce 

Biolu, který tam vtékal do řeky. A to bylo ohromné štěstí, o němž jsme nemohli snít ani pro dalekou 

budoucnost.205

Přirozené sklony dětské povahy, potřeba setkávat se se svými vrstevníky, hravost a už 

také určitá svoboda, to je v malém Beylovi systematicky potlačováno. Líčení následků, které 

taková výchova má, je často přepjaté, expresivní a stylizované.

Z doby Raillanovy tyranie si nepamatuji žádné datum; zatrpkl jsem a nenáviděl jsem všechny lidi. (…) 

Byl jsem zasmušilý, potměšilý, nespokojený (…)206

Aby byl protiklad pokrytectví a pravdy jasnější, svěřuje Stendhal i nejostřejší odsudky, 

zde kupř. biblických postav. Zdůrazňuje tím nebojácnost a upřímnost, vlastnosti, které si 

podle svých slov uchová celý život:

Dědeček hovořil poeticky o chaldejských pastýřích a Abrahamovi. Začal jsem si Abrahama vážit a 

řekl jsem Reytiersovi: „To není takový ničema jako ty ostatní postavy v bibli.“207

Stendhal se svěřuje o trápeních, která mu působilo nepochopení příbuzných a život 

v maloměstském prostředí Grenoblu. Ta formovala jeho charakter. Určitou obranou mu začala 

být lež, stejná přetvářka, jakou volili jeho příbuzní a se kterou vystupovali ve společnosti:

                                                                                                                                                  
204 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 64.
205 Tamtéž, str. 66.
206 Tamtéž, str. 64.
207 Tamtéž, str. 69.
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Když jsem dříve slýchal vyprávět o prostých radostech mládí, o dětské ztřeštěnosti, o štěstí dětských 

let, bolelo mě u srdce. Nepoznal jsem nic takového, a ještě k tomu bylo moje mládí obdobím 

neustálého neštěstí, nenávisti, bezmocné touhy po pomstě. /…/ V době tak veselé pro jiné děti jsem 

byl zlý, zasmušilý, nerozumný, jedním slovem otrok v nejhorším slova smyslu /…/. Jen lží jsem si 

mohl opatřit alespoň trochu radosti.208

Při matčině smrti jsem nikdy nemohl plakat. Začal jsem plakat až o rok později, když jsem spal sám, 

v noci. Když Serafie viděla, že pláči pro Lamberta, začala mi nadávat. Odešel jsem do kuchyně a 

cestou jsem potichu, abych se pomstil, opakoval: „Mrcho! Mrcho!“209

Stendhal si z dětství v Grenoblu odnáší na prvním místě zkušenost se lží, s kamufláží, 

přetvářkou. Objevují se dvě východiska, jak jim uniknout, tím prvním je útěk. A malý Beyle 

se rozhoduje co nejdříve z rodičovského města zmizet. Pokouší se falešným dopisem nechat 

se naverbovat do republikánského vojska, ale pokus končí nezdarem, i ostatní pokusy 

prozatím selhávají. K nalezení druhého možného řešení, ke kterému ho přivede náhodný 

objev, je četba. Ta v něm okamžitě podněcuje a roznítí snění, ke kterému vyciťuje povahovou 

předurčenost. Procházky, které podniká, urputná snaha zapomenout na své „trýznitele“, a 

spočinutí ve snění podníceném četbou, oddávání se emocím a příjemným náladám, to je klad, 

který si dospívající Stendhal z dětství odnáší. Má-li být možné štěstí zakoušet, je třeba jej 

vytvářet, imaginovat ho, uvádět se do stavů vzrušeného snění bez vyrušení. 

Život Henryho Brularda je vedle uvedení geneze příklonu k citu, vášni a upřímnosti 

důležitým textem z pohledu stylizace a rétoriky. Michel Crouzet210 upozorňuje, že vstupní 

kapitola líčící Stendhalův záměr pustit se do psaní pamětí, aby si ujasnil, „jaký jsem byl, zda 

veselý či smutný, chytrý nebo hloupý, statečný nebo bázlivý, zda celkem šťastný nebo 

nešťastný“211, je faktickým uvedením do rétorické situace, je vstoupením do stavu já – Henry 

Brulard. Tím se navazuje na konkrétní literární tradici. Crouzet hovoří o antice, o latinském 

historikovi Titu Liviovi a upozorňuje, že během pozorování z pahorku Janikulu se Stendhal 

svěřuje, že „všechny vzpomínky z Tita Livia mi najednou přišly na mysl“212.  

Kontemplace římských památek, vzpomínka na hrdiny, na umělce a vojevůdce, jejichž 

životy souvisejí s Římem, je dle něj možným vstupem do hrdinské role a odstupem od sebe 

sama. Pozorování pamětihodností se několikrát vystřídá se vzpomínkou na prožitý život, na 

                                               
208 Tamtéž, str. 77.
209 Tamtéž, str. 110.
210 Crouzet, Michel: Stendhal ou Monsieur moi-même, Paris, Champion 1990.
211 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 12.
212 Tamtéž, str. 9.
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milenky, na zažitá utrpení, a to se opět mísí s úvahami o vlivu náhody v životě, o vlastní vůli, 

o charakteru a povaze. Je tu totiž od počátku deklarována problematika stylu neboli, jak psát o 

sobě, dobrat se své charakterových rysů povahy a být čten. Stendhal vychází z poučky, že 

život, ať je sebenudnější, může se stát zajímavým, je-li „dobře vyprávěn“. 

Po těchto několika úvodních stranách psaných dle datace 1832, ale ve skutečnosti až o 

tři roky později, následuje hyperbolicky pozměněný a velmi stylizovaný popisu prvních 

sedmnácti let grenobelského dospívání. Deklarovaný smysl je zjistit, „jaký jsem byl“, neméně 

významné je pak vygradovat svou zásadní odlišnost od příbuzných. Stendhal tak vytváří 

nesmírně efektní hru kontrastů: já/rodina, stáří/mládí, autoritářství/veselost. Tato opozice, jak 

upozorňuje Crouzet, kumulování kontrastů a zásadní a udržovaná protikladnost je dle něj 

poetikou díla. Malému Beylovi, v knize autorskému subjekt jménem Henry Brulard, se 

přiznává role dítěte-mučedníka. Příbuzní vystupují jako suroví trýznitelé s otřesnými obličeji, 

na návštěvu přicházejí groteskní, fyzicky nějak poznamenaní lidé, jedním z nich je „hrbáček 

Tourte, opravdový toadeater, polykač ropuch, který se jako příživník vloudil do domu“213.

Kontrast zobrazených světů a jejich odlišných hrdinů je podtržen střídáním dvou 

barev, u Stendhala postup nezřídka uplatněný. Čerň je rezervována záporné hyperbole popisů 

rodinného zázemí a dítě, toužící po světle, se tu formuje v negaci k temnému prostředí jako 

bytost bílá. Přítomnost smrti a její degradace, otevírá vstup do fantastického prostoru. Mládí, 

které se dere k životu, oproti stáří, které se od života odvrací:

Le retrait de la vie (c’est le règne des vieux, du vieux), l’intensification de la laideur (toujours 

synonymes de méchanceté), la rigidité glacée des figures et de la loi, la déchéance des objets (c’est le 

thème du froid, de l’humide, du fermé, du pourri), la confiscation de la vitalité par la régularité 

impavide des morts-vivants, se conjuguent avec l’impression persistante de terreur, l’entreprise de 

perversion dont l’enfant est l’objet, l’intervention d’une terminologie satanique, l’impression plus 

infernale encore d’un univers triste et désespérant, victime d’une déréliction si totale que tout est parti 

à la fois ; il ne reste qu’un monde-débris, sale, pourrissant, inerte, associé à des réactions malpropres 

du corps, à des nausées absolues.214

Tato autorská stylizace, patrný důraz na působivost, na stržení, příklon k fantastice, 

která obklopuje vzpomínky, jistě překvapuje, povážíme-li, že se mělo jednat o vzpomínkový 

svéživotopisný text, usilující čtenáři zprostředkovat jen pravdivá tvrzení a dopracovat se až 

k pravdivosti povahy životopisce. Avšak tento zřetel nebyl v žádném případě opuštěn. Jistým 
                                               
213 Tamtéž, str. 94.
214 Crouzet, Michel: Stendhal ou Monsieur moi-même, Paris, Champion 1990, str. 88.
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orientačním vodítkem tu může být proklamovaná špatná paměť a snaha popsat skutečnost jen 

podle dojmů, které v něm zanechala. „Nepokouším se líčit věci samy, ale jen jejich působení 

na mne,“215 opakuje mnohokrát. Skládá-li autor své dílo s ohledem k záměru působit a sdělit 

jen to, co působilo na něj samotného, pak se objevují otázky jak po využití a uplatnění jistých 

témat a motivů, tak je tu stejně položena otázka po formě. Spisovatel je konfrontován 

s literární tradicí, s rétorikou a nucen zvolit takové výrazové prostředky a uplatnit takové 

formální postupy, které mají působivou sílu. 

Konkrétní kulisy a dekorace, vystupující postavy Života Henryho Brularda pocházejí 

dle Crouzeta z tradice „černého (i libertinského) románu“, autorů Clauda Prospera Crébillona, 

Laclose, „kterému jsem se dvořil pro jeho Nebezpečné známosti“216, markýze de Sade a 

dalších. Život Henryho Brularda je součástí tradice literatury „naprosté upřímnosti“, ale také 

„stržení a působení“, jak deklaruje Stendhal v eseji Racine a Shakespeare (1823 a 1825), tak 

příznačně i náleží do rodu fantastiky Shakespearovy. Od prvních setkání s italskou kulturou je 

pod vlivem opery buffy, pod dojmem operní a divadelní estetiky. Fantastická dobrodružnost, 

operetní úprava je dle Paula Valéryho vliv povídek a románů Voltairových.217

C’est « un roman sombre et atroce où le rôle du traître était réservé au père ».218

Jednoznačné autorovo uvědomění si vlivu tradice, líčení fantastického, ďábelského, 

otráveného a hrozného světa grenobelského dospívání napovídá ještě jiný záměr. 

Proklamovaná hrůznost souvisí se Stendhalovou nenávistí k původu, ke kořenům, které si 

nezvolil, které ho determinují jinak, než by chtěl. A Crouzet velmi přesně analyzuje 

stendhalovskou touhu po vlastní originalitě, po já, které je svým původcem a svým počátkem. 

Dětství není v jeho pojetí skutečným dětstvím, je to hrdinský zápas, který tu dítě vede a 

dětskému světu pramálo odpovídá. Touha po sebe-konstrukci, po sebe-tvorbě, odmítání 

skutečností, které by nebylo možné uchopit, mu ponechává právo řezat: „il se donne un 

pouvoir de trancher“219. Schopnost zapomínat, zbavovat se toho, co překonal, ztratit 

z dohledu rodinu a vzpomínky na Grenoble, k tomu je opět zvlášť disponován „špatnou 

pamětí“, schopností oddávat se dojmům a citům. Zároveň vše, co prožil, je schopen chválit 

s jistými ohledy jako vlastní osud. Avšak tento osud nepůsobí jako fátum, ale podléhá řízení 

                                               
215 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 108.
216 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960, str. 398.
217 Valéry, Paul: Stendhal, Literární rozmanitosti, Praha, Odeon 1990, str. 118.
218 Arbelet, P.: La jeunesse de Stendhal, cit. dle Crouzet, Michel: Stendhal ou Monsieur moi-même, Paris, 
Champion 1990, str. 87.
219 Crouzet, Michel: Stendhal ou Monsieur moi-même, Paris, Champion 1990, str. 89.
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náhody, dovedl Stendhala k citlivosti, k mnoha neúspěchům, které mu však neubraly nic ze 

schopnosti snít a těšit se ze života:

Lehký, sotva citelný vánek scirocco unášel několik obláčků nad pahorkem Albano, vzduch byl 

příjemně teplý, a já byl šťasten, že žiji.220

II. IV. Nenávist k Francii, vášniví lidé jsou v Itálii

Nenávist, kterou Stendhal pociťuje ke svému grenobelskému rodišti, k nejbližším 

v rodině, nenalezneme v prvních textech. V dopisech, které posílá své sestře Pavlíně, se 

objevují nadávky určené otci, který posílá málo peněz, skutečnou nenávist a opovržení 

objevíme až v knihách vzpomínkových, tedy ze třicátých let. Příznačné je, že tato nenávist je 

už ovlivněna zpětným pohledem a životní zkušeností. 

Velmi záhy, především po cestách do Itálie, rozšíří se opovržení zpočátku zasahující 

jen grenobelské příbuzenstvo na celou francouzskou společnost a její mentalitu. Ve vztahu 

k poznání, které učinil, se toto pohrdání vztáhne k vlastnostem, které potlačují přirozenost 

člověka. Stendhal tak označí neupřímnost, zveličování falešných zásluh, nabubřelost, ješitnost 

často skryté za elegantní vystupování za první francouzské vlastnosti:

Zdvořilost, elegance a pozornost toho pana Petita, jeho naprosté odhození všech citů, odpor ke 

každému hlubšímu hnutí duše, živé vzpomínky na všechna ukojení ješitnosti, stará i třicet let, naprostá 

počestnost v peněžních záležitostech z něho dělaly vzor někdejších Francouzů.221

Jako soupis příběhů, kde vystupují lidé s těmito vlastnostmi – Stendhal nad jejich 

chováním vynáší morální soudy, aby nakonec v kontrastu popsal sám sebe – vzniká kniha 

Egotistické vzpomínky. Na pozadí těchto hodnocení odvíjí se příběh autora, který se 

asociativně dostává k úvahám o sobě, svých vlastnostech a svém charakteru. Největší prostor 

dostává líčení vlastních chyb, které jsou však podávány jako charakterové vlastnosti 

zapřičiňující Stendhalovo špatné přijetí ve francouzské společnosti. Neúspěch, prožitek 

outsiderství, který zakusil už jako dítě v rodném Grenoblu, v něm podněcuje jeho přirozené 

snění. Prožívání intimity se sebou samým, podnícené neúspěchy, ho posiluje v obracení 

                                               
220 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 9.
221 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960, str. 316.
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pozornosti k sobě a ke svým vlastnostem a reakcím. Vlastnosti, které ho vyčleňují, které však 

on sám nevnímá jako nevhodné, jsou různé odnože vášnivosti, tedy prudkost, prchlivost, 

vznětlivost, sklon k nadšení a obdivu, které hodnotí jako projevy upřímnosti. Společenské 

neúspěchy jsou způsobeny apriorní jinakostí, kterou si Stendhal vždy uvědomoval, vždyť ona 

byla jeho oporou. Ilustrativní je v tomto ohledu záznam dojmu z návštěvy, kterou u něho 

vykonal Destutt de Tracy:

Strávil se mnou hodinu. Obdivoval jsem se mu tolik, že jsem pravděpodobně utrpěl fiasko z přehnané 

náklonnosti. Ani dost málo mě nenapadlo být duchaplný a příjemný.222

Odpor k Francouzům se nemůže vyhnout jejich hlavnímu městu, k Paříži, která 

reprezentuje určitou krajnost národní mentality: „Vždycky jsem z hloubi srdce opovrhoval 

Paříží.“223 Později už ho Paříž láká a přiznává: „Dnes už si Paříže vážím.“224 Jinde kritizuje 

přímo životy mladých Pařížanů:

Mladí lidé, kteří se narodili v Paříži otcům venkovského původu, plným mužné energie, jež jim 

pomohla k zbohatnutí, mi připadají jako nedochůdčata, hledící si jen vzhledu svých obleků, vkusnosti 

svých šedých klobouků, módních kravat – takový je Féburier, Violet-le-Duc a jiní.225

Následně si sestaví celou škálu charakterových vad Francouzů „žijících v tom století 

komediantství, ve společnosti, kde tři čtvrtiny herců jsou tak drzí šarlatánové jako Magendie 

nebo hrabě Regnault de Saint-Jean-d’Angély a baron Gérard!“226 Nejinak je tomu u 

vzpomínky na pana Philippa de Ségur, ješitného člověka a salónního mluvku:

Vím dobře, že slovo bídák není správné, ale nízkost povahy Philippa de Ségur mě dráždila. Stokrát víc 

si vážím a mám rád prostého galejníka, prostého vraha, který měl slabou chvilku a ostatně obyčejně 

umíral hlady.227

Opovrhování Francií a její mentalitou je jen rozšířením nenávisti a původního 

opovržení, které Stendhal chová ke svým příbuzným a grenobelskému maloměstskému 

                                               
222 Tamtéž, str. 328–9.
223 Tamtéž, str. 332.
224 Tamtéž, str. 333.
225 Tamtéž, str. 333.
226 Tamtéž, str. 347.
227 Tamtéž, str. 330.
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prostředí. Tyto silné emoce mu napomáhají k posílení sledování svého okolí i ke 

kritičnosti morálních soudů, které vynáší. Zároveň ho nutí být pozorný k sobě, odhadovat 

vlastní reakce, definitivně posouvat vzdálenost niterného života a okolí, vnějšku, který ho 

zasahuje a obklopuje. Když nalézá v současnících ješitnost a přetvářku, jeho odlišnost, neboť 

sám sebe vidí na úplně opačné straně a obrací se k současníkům italským, systematicky 

posiluje osobní volbu, rozhodnutí být právě takovým, jako jsou – ve Stendhalově případě –

Italové. Volba je už součástí konstrukce vlastní identity, výsledkem sebevědomé práce na ní a 

vůle po jejím utvoření. Být především podle své vůle, to by se mohlo zdát, ale takový 

voluntarismus není Stendhalovi vlastní. Mnohokrát zdůrazní, jak je ke svému společenskému 

postavení odsouzen, a to právě tolika odlišnými charakterovými vlastnostmi a 

temperamentem. Není-li tedy jako soudobí Francouzi, jaký opravdu je?

Od své první cesty do Itálie v roce 1811 odjíždí 29. srpna a vrací se 27. listopadu, další 

cestu podniká o dva roky později, další pak znamená dlouhodobý pobyt, a to od roku 1814 

přerušený několika cestami do Paříže, Grenoblu nebo Londýna, až do pozdního jara 1821, 

kdy odjíždí na devět let do Paříže a propadá jejímu kouzlu. Stendhal tvůrce se probouzí až po 

této cestě, dosud je autorem deníku a velké korespondence. Je to až návrat do Paříže 27. 

listopadu 1811, kdy se pouští do práce na Historii italského malířství. 

Už v této knize se objevuje příznačná Stendhalova osobitost morálního soudu. 

Hodnocení a také pozornost k národním charakterům Italů, Angličanů, Němců a jejich 

porovnávání s charakterem Francouzů tu jsou ihned rozpoznatelné. Množství odboček, 

zabývajících se v prvé řadě mravností, líčení prožitých událostí, v nichž Stendhal objevil 

typický rys příslušné národní povahy, buduje rámec, jenž pozdější umělecké eseje o hudbě 

rozvíjejí.

Příznačně tu je pozornost upřena na citový život. Výrazný posun zájmu – i ve vztahu 

k oslavě italské vášnivosti – přinášejí dva texty, dobou vzniku vzdálené deset let: Řím, Neapol 

a Florencie (psáno 1817) a Římské procházky (psáno 1827–1828). V ohledu k problematice 

francouzské a italské mentality ze stanoviska francouzské umírněnosti a strojenosti 

v protikladu s italskou vášnivostí se tu okázale dává přednost líčení příběhů excentrických 

Italů, výjevům ze života přemrštěných, vášnivých i krutých postav, „které neznají strojenost“. 

Stendhala tu charakterizuje pochopení pro zločince, kteří naslouchají svým „hrubým, 

gigantickým vášním“228, těm, kteří svými životy vyjadřují „bezmezné opovrhování spekulací 

a prospěchářskou rozvahou“. To jsou vlastnosti, které ho vzdalují od Francie, od lidí, kteří 

                                               
228 Stendhal: Řím, Neapol a Florencie, Praha, SNKLHU 1964, str. 39.
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upřednostnili řády, společenské pochvaly, přímo do náručí „šťastné provincie, kde je legátem 

energický lump! Má tisíce vrtochů, krade a nelegálně se mstí svým nepřátelům /…/“229. 

Nejdále v tomto obdivu a zveličení své náklonnosti k „horoucím duším“ v knize Řím, Neapol 

a Florencie dospívá autor uvedením pikareskního příběhu Vitelleschinova:

Vypráví se o něm pěkná příhoda, jak se jednou usadil v komíně krbu a strávil tam čtrnáct dní, aby 

špehoval svou milenku, o jejíž věrnosti se tak ke své nevýslovné radosti přesvědčil. Zvala si k sobě 

velmi bohatého mladíka, který byl do ní zamilován, aby ho oženila se svou dcerou. Vitelleschi, již 

dokonale přesvědčen o věrnosti své krasavice, vyskočil náhle z komína do ohniště a se smíchem řekl 

užaslému mladíkovi: „Měl jsi namále! Alespoň vidíš, co to znamená mít co činit s počestným 

člověkem! Na mém místě by tě kdokoli jiný zabil dřív, než by se přesvědčil!“230

Francouzská rezervovanost, umírněnost a strojenost se nepředstavují jako vlastnosti 

hodné k následování. Jsou předstupněm duchaplnosti, vlastnosti, kterou Stendhal u sebe 

objevil až ve stáří a která mu znamenala ztrátu původní přirozenosti. Přirozenost je vlastnost 

první důležitosti, v životě svého nositele byla příčinou „jedinečných neúspěchů“. 

K duchaplnosti se dospívá přetvářkou a studiem, je naučená, kdežto vášnivost, jak mnohokrát 

zdůrazní, brání přetvářce, činí člověka neovladatelným jeho vlastní rozvaze, a tak ho vzdaluje 

falešnosti a lži. Nelze se jí naučit, lze ji obtížně předstírat a především nemá nic společného se 

vzděláním. I ona má své stupně a odstíny, ani odlišné italské regiony necharakterizuje totožná 

vášnivost:

Benátský duch je příliš lehký, příliš oproštěný od vášní; Bologna skýtá právě směs onoho stupně 

vášnivosti a plodné obrazotvornosti, jaký je po mém soudu nutný k dosažení duchovní dokonalosti. –

Jsem však pravděpodobně špatný soudce, příliš pohrdám duchaplností naučenou nazpaměť.231

Nevzdělanost mladých Italů, později vtělená do energické mladickosti, panenské 

čistoty i nerozvážnosti Stendhalových románových postav, ho natolik udivuje, že se jí v knize 

opakovaně zabývá, často se k ní vrací a srovnává ji s podobně starými Francouzi. Není to 

vzdělání, které je povyšuje nad ostatní a které jim dodává příznačnou bezstarostnost, vzdělání 

nepůsobí živost a zápal, ale naopak ji podněcuje vášnivost, upřímnost, otevřenost a 

přístupnost lásce.

                                               
229 Tamtéž, str. 70.
230 Tamtéž, str. 38–39.
231 Tamtéž, str. 70.
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Mladý bohatý Ital, když v pětadvaceti letech ztratí všechnu nesmělost, stane se otrokem 

bezprostředních dojmů; je jimi přeplněn. Vše, co není nenáviděný nepřítel nebo milovaná žena, 

přestává pro něho existovat.232

Opět v protikladu k současníkům francouzským:

Ten prokletý Francouz, kterého bych nejraději viděl za horami, znovu za mnou přišel v kavárně 

Academia naproti Scale. /…/ Patřilo mi to, že ten hlupák takto pošpinil všechny mé myšlenky; udělal 

jsem hloupost, že jsem s ním mluvil upřímně.

Jak trpce jsem si vyčítal, že jsem se s panem Mal. dal do řeči! Přiznám se, že i kdyby mě měla 

národní čest zatratit, že Francouz v Itálii je schopen zničit mé štěstí v jediném okamžiku. /…/ To se mi 

stalo dnes večer, oslovení krajana je pro mě zhoubné!233

Nalezení citu, citového života, „lidského srdce“ v opozici ke vší spekulaci, 

rozumářství a duchaplnosti nutí Stendhala ke dvěma rozhodnutím. 

1. výlučný zájem o lidské srdce. Emoce a jejich rozbor se stanou hlavním tématem 

jeho intimistických i románových knih.

2. zájem o cit a – v opozici ke spekulaci – nahodilost. Jejich specifika i v ohledu na 

kontinuitu a práci s časem ovlivní skladbu, formální výstavbu jeho intimistických i 

románových děl. Nahodilost se postaví do protikladu ke klasické a klasicistní osudovosti. 

Specifika emočního života člověka tak nakonec ovlivní fragmentární charakter Stendhalových

knih. Ať sem řadíme časovou diskontinuitu, působenou tzv. afektivní pamětí (Jean-Pierre 

Richard), porušení chronologie, skoky v líčení postav, ale i takové projevy jako je ztráta 

autorova zájmu o určitý text kvůli časové podmíněnosti jeho vzniku, ztráta nadšení a zápalu, i 

neochota k jeho dokončení nebo přepracování. To společně do té míry, že byl ještě na počátku 

20. století považován za autora, který nezvládá svůj mateřský jazyk.

                                               
232 Tamtéž, str. 37.
233 Tamtéž, str. 24.
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II. V. Průběh emoce, neočekávanost afektů, vpád vášně: fragment

Jistě jsou pravdivé jen mé pocity.234

Byl jsem tedy bytost neustále dojatá a nikdy, kromě vzácných chvil, kdy jsem se zlobil, jsem 

nepřemýšlel, jak bych naší bytné zabránil okrást mě o tři pětníky na kole dříví. /…/ byl jsem básník.235

Mezi knihy sebe-poznávacího okruhu patří: Deník, dopisy, Život Henryho Brularda,

Egotistické vzpomínky, Řím, Neapol a Florencie, Římské procházky, tak i částečně knihy esejů 

o hudbě a malířství: Život Rossiniho, Život Haydnův, Mozartův a Metastasiův, Dějiny 

italského malířství i kniha O lásce. Je specifikem Stendhalova chápání uměnovědného eseje, 

že i tyto texty jsou přímo použitelné pro analýzu citového života svého autora. Mnoho je 

řečeno v části teoretické, výkladové, ale stejně pozoruhodné je také přímé autorské uplatnění 

v částech vzpomínkových a vyprávěcích a jejich spojování s částmi analytickými. Tyto úseky 

jsou neodmyslitelné od každé Stendhalovy knihy a představují celkovou fragmentární a na 

mnoha místech výrazně nesouvislou formu. Ještě výrazněji je uplatněn v textech 

memoárových a svéživotopisných, má to svá zdůvodnění a svá východiska, která Stendhal 

během psaní promýšlel a předkládal čtenáři. Odkazují nejprve k osobnosti a suverénní 

autoritě, zároveň znamenají proměnu v uvažování i ve stylizaci, a to v přiblížení k citovému, 

niternému prožívání, originalitě a pravdivosti. 

Taková vzpomínka je pouhý román, vytvořený dodatečně. /…/ Neříkám víc, protože se bojím, že bych 

psal román.236

Významným textem stendhalovské memoárové literatury, který je psán už v úplně jiné 

náladě a také o jiném období života, avšak se stejnou touhou se poznat, jsou Egotistické 

vzpomínky (psáno ještě před Životem Henryho Brularda, tedy 1832, i když se jedná o období 

pozdější). Uspořádání je opět velmi volné, není respektována časová následnost, spojovacími 

články textu jsou motivy a příbuzné nálady, především tomuto tématu bude věnována tato 

kapitola. 

Stendhal, který se opět ocitá v cizí zemi, v úvodních odstavcích oznamuje, že látkou 

vzpomínkové knihy bude devítiletý pařížský pobyt 1821–1830. Do Itálie se vrací poprvé od 

                                               
234 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 224.
235 Tamtéž str. 241.
236 Tamtéž, str. 302 a 303.
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doby, co tam zanechal svou lásku Metildu Dembowskou (umírá 1. května 1825), inspirátorku 

knihy O lásce. 

Byl-li deník textem každodenního zápisku, pak vzpomínky, jejichž dějová složka je 

oslabena ve prospěch analýzy charakterů, jsou psány „jako dopis, třicet stránek najednou“, 

„jakoby to byl dopis příteli“, psaný s nadějí dopátrat se něčeho, „co se bude podobat 

skutečnosti“237. Poznání vlastního charakteru a svých vlastností, které je smyslem 

spisovatelské analýzy, se formálně odvíjí od evokací životních epizod nejrůznějších přátel, 

vzpomínek na náhodná setkání, na lidi blízké, na intimní přátele, i když tady je Stendhal 

příznačně zdrženlivý, i na ty, které znal anebo o nichž jen slyšel. Morální rozbor jejich 

osobností, hodnotové soudy vznesené nad jejich charaktery, posuzování vlastností, zamýšlení 

se nad jejich osobními motivacemi, to podmiňuje Stendhala k úvaze nad vlastním chováním 

v podobné, ale třeba i jen asociativně navozené situaci. Součástí sebepoznání jsou hodnotící 

soudy samotné, v konfrontaci s nimi si Stendhal činí představu o sobě a charakteru svém. 

Při psaní se nechává vést vzpomínkou na člověka, kolem něhož hromadí události, 

které povahu dotyčného vykreslují a dokládají. To je případ pana Lussingea, de Tracyho, de 

Ségur, bratrance Colomba, generála La Fayette, strýce Gagnona, Eduarda Edwardse, paní de 

Tracy, vzácné nejsou ani připomínky Napoleona. 

Vedle těchto osob jsou také líčeny některé události, ke kterým se pozornost neupírá 

asociativně, ale pro svůj vliv na proměnu Stendhalovy nálady. Tím je cesta do Anglie. Avšak 

i ta je podnětem k novému rozboru charakterů, tentokráte anglických, což opět autora přivádí 

k jejich porovnávání s povahou svou.

Sám Stendhal přes tyto druhé, jejichž chování a vystupování líčí někdy jen v krátkých 

anekdotách, dospívá ke svým vlastnostem, které buď staví zcela volně, jako náhlou úvahu nad 

sebou, nebo v opozici k řečenému. 

Jsem ohnivý, vášnivý, přemrštěně upřímný v přátelství i lásce – až do prvního ochlazení. To 

z bláhovosti šestnáctiletého chlapce v mžiku přejdu do machiavelismu padesátníka a po týdnu už je 

jen roztálý led, naprostý chlad.238

Důležité je, že tato závislost na druhých, na určitých konkrétních podmínkách zasazuje 

svého autora do situace, do světa obývaného konkrétními bytostmi a že sebepoznávací text 

vzniká s nimi a v závislosti na nich. K poznání tak Stendhal nevyvolává jakoukoli 

                                               
237 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960, str. 347.
238 Tamtéž, str. 373.
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mimosmyslovou zkušenost, ptá se vždy zcela konkrétně, podle konkrétních potřeb. Tento jeho 

memoárový spis je proto souborem útržků situací, volně k sobě řazených, kde se v mnohem 

větší míře objevuje Stendhal nepřímo, a to v morálních soudech, které vynáší. 

Fragmentární forma textu Egotistické vzpomínky pochází z jeho zvláštního předmětu, 

kterým je osoba svého autora a její poznání. Vztah poznávacího textu a osobnosti, ovšem 

osobnosti už specificky pojaté, tedy jako bytosti na prvním místě cítící, citové, vášnivé tu 

vyžaduje fragmentární formu.

Motivace takové formy je dána odmítnutím spekulace a rozumářství, v nejširším 

rozsahu vlastně neupřímnosti, která, jak bylo řečeno, je pro Stendhala nepřípustná. Souvisí 

s pokrytectvím a „jesuitismem“, připomínala dětství v Grenoblu a francouzskou mentalitu. Je 

zároveň podnícena filozoficky, Cabanisem a de Tracym. Být fragmentární znamená vyhnout 

se lži, přiklonit se k pravdě a vlastní osobitosti, a to nyní přístupné výhradně prostřednictvím 

citového rozpoložení určitého minulého okamžiku. Touží-li píšící zachovat pravdivost 

v textu, zároveň také je k tomu přinucen – cit má svou logiku, pak se psaní musí inspirovat 

průběhy citového života a jen jim odpovídat. Tak uvažuje Stendhal. 

Tím vzniká docela nová situace, autor, který vychází z logiky citu a z jeho nenadálosti, 

usiluje psát bez záměru. Nechává se vést svými představami, nepokouší se je zvláště 

upravovat a především ve svém rozvíjení omezovat. Příkladů, kdy si Stendhal stýská nad 

větami, které píše, nad nesmyslností jejich zařazení, je v obou vzpomínkových textech 

nepočítaně. 

Ale, velký bože! Kdo jen to bude číst? Takovou motanici?239

Sám tyto vlastní sebekomentující vsuvky nikdy neodstraní, a i ony, tyto vlastní tvorbu 

reflektující úseky, mají pro fragmentární tvorbu svůj význam. Prozatím je důležité 

zdůvodnění těchto „nesmyslných“ pasáží, které spočívá v přesvědčení, že k pravdě, a to i o 

sobě samém, o svém charakteru, se nedospívá úsilím, postihuje se jen mimoděk, kdy rozum 

mlčí: 

City zamilovaných vyjadřují jen slova pronesená mimoděk: právě to jsou výkřiky srdce.240

                                               
239 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 300.
240 Stendhal: O lásce, Praha, Odeon 1983, str. 64.
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Samotné city nepřicházejí, alespoň se nezdají být vědomí takto přístupné, 

v soudržných celcích, nerozvíjejí se tak jako se postupně rozvíjí myšlenka, od obecného ke 

konkrétnímu či naopak, nemají pokračování a vývoj, ale přicházejí náhle, jako „šok či křeč“:

Toute la vie du cœur est soumise à la loi de ce passé simple : rien ne peut relier ces états les uns aux 

autres, et l’être s’y trouve enfermé dans un présent saccadé et successif.241

Jean-Pierre Richard hovořící především o díle románovém a povídkovém, avšak pro 

Stendhala se tento „zákon“ hodí na celé psané dílo, tu příhodně zavádí pojem elasticita duše

(„élasticité d’âme“) a vnitřní ohebnost („souplesse intérieure“). Přemýšlí o rytmu242 vnitřního 

života, o bleskové proměně, o stakatovém objevování se nových citových stavů. O střídání 

vzmachu a uklidnění, činnosti a odpočinku, které se objevuje u všech stendhalovských postav, 

je ale, jak zmíněno, stejně příznačné pro text svéživotopisný. Diskontinuita a inkoherence 

stavů a také chaos, který tak vzniká, to je prvořadý objev a průvodní jev stendhalovských 

svéživotopisných děl. Stendhal není schopen zapřáhnout paměť, aby ho zásobila 

vzpomínkami, aby podle nich rekonstruoval svůj dosavadní život a zjistil, kým byl a je. 

Nemohu si vzpomenout, jak to všechno vypadalo, mám jen dětské vzpomínky. Vidím obrazy, 

vzpomínám si, jak události působily na mé srdce, ale příčiny a tvar zmizely. Je to vždy jako fresky 

z Campa Santa v Pise, kde vidíme jasně ruku, a kousek vedle, kde byla namalována hlava, spadl. 

Vidím řadu velmi jasných obrazů, ale pamatuji si jen ty rysy, které se mě týkaly. A tyto rysy si ještě 

k tomu pamatuji jen pro dojem, který ve mně zůstal.243

Stendhal zjišťuje, že paměť není pro nesouvislost duševního života schopná podat 

jednoznačnou a definitivní charakteristiku určitého člověka, neproměnnou podobu nějakého 

já. Objevuje jen diskontinuitu, „opadanou fresku“, často navíc podněcovanou setkáním 

                                               
241 Richard, Jean-Pierre : Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954, str. 40–41.
242 Nad významem rytmu ve Stendhalových románech se zamýšlí i např. Ilja Erenburg. Upozorňuje tak na 
blízkost Stendhala literatuře XX. století: „Stendhalův styl se ostře liší od stylu romanopisců jeho doby. Svou 
lapidárností, nepravidelným rytmem, snahou o přesnost se blíží úsilí dneška.“ „Stendhal připisoval velký 
význam rytmu – jak v odvíjení příběhu, tak v dialogu: ,Když lidé mluví, je třeba rytmem vyjádřit různost 
charakterů, najít rytmus pro rozličné city.‘ /…/ Ani na okamžik nezapomíná Stendhal na rytmus vyprávění.
Dovede uvést do románu řadu lidí, vylíčit je podrobně nebo docela zběžně, a zapomenout na ně právě v tu chvíli, 
kdy se čtenáři zdá, že se dostávají do popředí.“ Dále také Erenburg uvádí, do jaké míry byl kvůli těmto 
specifikům Stendhal považován V. Hugem, E. Zolou či svým přítelem P. Mériméem, za ne zrovna schopného a 
především za nedůsledného spisovatele. Považovali ho mnohem více, jak dokazují i reakce současníků, v lepším 
případě za vtipného diletanta. Erenburg, Ilja: Poučení ze Stendhala, in Francouzské sešity, Praha, 
Československý spisovatel 1959, str. 36 a 37.
243 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 126.
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s druhým člověkem. Logická rozumová paměť, která spojuje fakta a události, nestačí, proto se 

pouští do vytvoření kontinuity pomocí shromáždění pocitů, v jejichž podobnosti či stejnosti 

nalézá svou kontinuitu, svou jednotu. Tato jednota, která spojuje události jen v ohledu na 

jejich působivost, což Stendhal mnohokrát zdůrazňuje: „Upozorňuji znovu, že se nepokouším 

líčit věci samy, ale jen jejich působení na mne;“244 nebyla jinak možná, chronologicky nebylo 

možno postupovat, jednotou tu byl cit, afektivní paměť.

L’auteur évite de représenter le passé comme un bloc monolithique, ce qui jusque-là avait été la règle. 

Pour la première fois, le mystérieux cheminement de la mémoire devient sensible.245

S takovou nestálostí citových hnutí, nálad, vzruchů, reakcí a stavů se samozřejmě pojí 

proměna. Stendhalův člověk nepřemýšlí o nositeli proměněné nálady jako o jiné bytosti, svou 

jednotu neproblematizuje a jestliže ano, spíš v hravosti, spontaneitě a „z rozmaru“, nikoli v té 

tragické a znepokojivé míře jako kupř. Henri Michaux. Proměna se na úrovni citového 

prožitku ukazuje reflexivnímu člověku jako něco pro něj typického. Stendhal sledováním 

citového života, který si vybírá za oblast, ve které chce setrvávat, ke které je ale stejně tak 

„odsouzen“ chápe proměnu jako nutnost, ale i pro svou dispozici, také jako zdroj rozkoše, 

neboť si uvědomuje, že „způsob života vášnivého muže se mění desetkrát denně“.246 Jak bude 

tuto rozkoš ze změny rozvíjet, to je předmětem kapitoly zabývající se psychologickou 

projekcí a sněním.

II. V. I. Vzpomínání na sebe formou „dopisu příteli“

S proměnou „způsobu života“, která se děje „desetkát denně“, souvisí i Stendhalovo 

přiznání, že píše svou knihu jako „dopis příteli“. Vliv tu totiž má imaginární přítomnost 

adresáta, osoby, ke které se v samotě píšící obrací a s níž je v určitém, i když třeba jen 

sněném, a konkrétním vztahu. Tato skutečnost má několikerý efekt. 

Bytost píšícího je zdvojena, udržuje od sebe pozorovatelský kritický odstup, ale 

zároveň vzniká intimita dialogického souznění dvou lidí. Adresát, kterým je nezřídka 

„neznámý čtenář“ (Michaux), je pro Stendhala člověkem budoucím, tím kupř. „z roku 1935“. 

Tím, který bude rozumět, neboť urazí další cestu ve vývoji poznání „lidského srdce“ a 

                                               
244 Tamtéž, str. 108.
245 Del Litto, V.: Préface, in Stendhal: Œuvres intimes I, Paris, Gallimard 1981, str. 33.
246 Stendhal: O lásce, Praha, Odeon, 1983, str. 29.
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kterému nebude třeba leccos vysvětlovat. Zároveň tím nalézá zdůvodnění své práce, psát 

někomu, obracet se k posluchači vždy obsahuje fatickou funkci: zájem, právě figuru obrácení 

se k druhému. Sdělování citů, změna či opuštění započaté dějové linie není pociťována jako 

nepatřičná, intimní korespondence spočívá především ve sdělování prožitků i na určité 

nesystematičnosti. Platí totiž, že ta vždy působí dojem blízkosti a citového zaujetí, je tak 

naopak žádoucí, je součástí důležitého dojmu otevřenosti, spříznění a důvěrnosti, jakéhosi 

„nahlédnutí do nitra“. Fragmentarita tu není nikdy nepatřičná a dokonce nebývá ani vnímána. 

Od deníku, který je zlomkový kvůli časové perspektivě, zápisky se pořizují každý den, liší se 

tato fragmentárnost právě proklamovanou nespojitostí citového života. 

Prosím čtenáře, jestliže nějaký bude, aby nezapomínal, že si dělám nároky na pravdivost, jen když píši 

o svých citech, události jsem si vždy málo pamatoval.247

Nedokončovat a nedoříkávat konečně souvisí ještě s jedním rysem Stendhalovy 

„povahy romantika bez myšlenky na smrt“248. Tím je přemíra entuziasmu, imaginace příliš 

živá, příliš rozběhlá, nadšení, které nelze ovládnout. Text proto musí zůstat fragmentem, 

protože má být schopen „vylíčit přebytek štěstí plynoucí ze všeho“, i když „to je pro mne 

nemožné“249. Stendhal tu vysvětluje, jak je důležité vyhýbat se vzpomínání na skutečnosti, na 

fakta, a neopomíjet dojmy, které jako jediné zůstávají pravdivé i s časovým odstupem.

Fakta, události počitatelné a vnější, říká, budují román, kdežto pravda spisovatele je 

jako pravda malíře, „který se neodvažuje namalovat jeden koutek svého obrazu. Aby nezkazil 

ostatek, načrtne si, jak nejlépe umí, co nemůže namalovat.“250 A dodává, že přílišným 

vypisováním, domýšlením a falešným vzpomínáním „pokazíme jemné city, jestliže o nich 

podrobně vyprávíme“.251

Průběh citového stavu, kterému se Stendhal snaží v psaní dostát, nepřerušit „pravdu 

okamžiku“, dopátrat se pravdy „výkřiků srdce“, ukrytých ve slovech „pronesených mimoděk“ 

(Stendhal), vede k tvorbě nesourodé, někdy rozvláčné, a je pozoruhodné, že stejná touha po 

pravdivosti zrodí úsečné a krátké maximy, aforismy tu a tam rozeseté po autorových knihách, 

jindy soustředěné na jedno místo, jako je tomu v případě knihy O lásce. 

                                               
247 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 89.
248 Šalda, F. X.: Stendhal, Šaldův zápisník roč. 5, Praha, Československý spisovatel 1992, str. 177.
249 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 307.
250 Tamtéž.
251 Tamtéž, str. 308.
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Michel Crouzet uvažuje o upřednostnění fragmentu z hlediska Stendhalova odporu k 

„vágním vyjádřením, k oslabujícím syntézám“252, které jsou příznačné pro kompaktní literární 

promluvu. Jediná snaha směřuje ke vzniku forem velmi odlišných a nutno vzít v potaz, že 

rozdílné formy nevznikaly vždy jen v určitém období, k té které formě se Stendhal nerozhodl 

v jediný okamžik svého života. Maxima, o níž stejně jako o aforismu Crouzet mluví, je forma 

existující jako soud bez potřeby argumentů, její působivost tkví v proklamované jistotě o 

pravdivosti svého obsahu. Objeví-li se v souvislém textu, tříští jej, jak přemýšlí Michel 

Crouzet, vnáší představu jiného kontextu, jiné a dávno promyšlené úvahy, jejíž postup není 

zachycen. Oduševnělost, „duchaplnost“ takových úsečných vyjádření však nemá být dle 

Crouzeta výrazem přemýšlení, ale odporu ke „zbytečným slovům“. 

Zkratkovitost deníku, jeho zápisků bez jednoznačné souvislosti, je pak něco odlišného. 

Na přelomu 18. a 19. století platilo, že deník není veřejným dílem, je specifickým druhem 

osobních záznamů, které si autor pořizuje výhradně pro svou potřebu. Často jako přípravu a 

rozvrh pro veřejné dílo. Nezřídka přítomná strohost předpokládá autorské povědomí, které 

čtenář přirozeně nemá. Deník se však postupně stal inspirátorem nové fragmentarizované 

formy pozdějších textů beletristických, vnesl do textu totéž, co jej charakterizuje jako žánr, 

přímý odkaz k osobě svého tvůrce, k jeho osobitosti a svrchovanosti. V jisté míře se tentýž 

efekt projevil ve způsobu vyprávění, v přítomnosti tzv. vševědoucího vypravěče. Ona totiž 

stejnou měrou odkazovala k tvůrci jako jedinečnému stvořiteli fikčního zobrazeného světa, 

jeho vševědoucnost zesilovala tento dojem. 

Co však spojuje krátkou maximu a úsečný aforismus, alespoň ve Stendhalově pojetí, je 

jejich nenadálá a „energická“ přítomnost v textu, Jean-Pierre Richard hovoří o změně rytmu, 

mluví dokonce o šoku, „který probouzí vědomí“253. Přístupnost tomuto „šoku“, otevřenost 

náhodě, to jsou skutečnosti, které spolu v celém Stendhalově díle i životě těsně souvisejí. 

Projevují se velmi výrazně – a právě mnohé pochází z objevů učiněných v díle intimistickém 

– v románové tvorbě, v jednání fikčních postav. Zasahují mnohem širší pole, a to tím, že jsou 

výrazem odmítnutí osudovosti, v klasicismu tak proklamované, a příklonem k rozmaru a 

náhodě:

Ale já neměl dost rozumu, abych si zavedl systematický život. Mé vztahy vždy řídila náhoda.254

                                               
252 Crouzet, Michel: Stendhal ou Monsieur moi-même, Paris, Champion 1990, str. 155.
253 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954, str. 40 – 41.
254 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960, str. 369.
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B. TVORBA

Nebýt mořské nemoci s chutí bych odcestoval do Ameriky. Bude mi to někdo věřit? S chutí bych také 

nosil masku, změnit jméno by byla rozkoš. Tisíc a jedna noc, jež zbožňuji, zabírají víc než čtvrtinu 

mého mozku. Myslívám často na kouzelný prsten; vrcholná radost, změnit se v dlouhovlasého Němce 

a tak se procházet Paříží.255

II. VI. Jak se fikční a reálné prostupuje: Stendhal 

Příznačné pro Stendhalovu tvorbu je, že poznatky a objevy, které popsal v deníku a 

svéživotopisných a vzpomínkových knihách, uvedl v románovém, fikčním díle. Všichni 

stendhalovští badatelé se shodují na faktu, že románové dílo tvoří s dílem intimistickým „une 

œuvre unique“ a že

plus que toute autre, l’œuvre stendhalienne fait littéralement corps avec son auteur. Y compris l’œuvre 

romanesque. La plupart des héros se ses romans sont des projections de la sensibilité et du 

comportement du romancier. De même, la plupart des épisodes fourmillent d’allusions à des épisodes 

réels. Non que l’invention soit refusée à Stendhal, mais elle est conditionnée par la présence constante 

de son moi.256

Jako jeden z velmi citovaných důkazů relevance bývá uváděn Stendhalův popis 

zážitku „dokonalého štěstí“. Bývá uváděn také proto, že ono štěstí je náplní celoživotního 

autorova tak často proklamovaného hledání, je mu životním smyslem. Scéna se objeví buď 

v téměř doslovném přepisu, tak je tomu ve Věznici parmské nebo v obměnách v textech 

jiných. Je to skutečnost pro Stendhalovo dílo příznačná, upozorňuje na fakt výrazného spojení 

dvojího gesta – imaginace a introspekce. Ve vztahu k nesmírně vážně míněnému poznání sebe 

sama a působení na žitou skutečnost jde o fakt zcela zásadní. To naznačuje, jak stylizace, 

přijatá role, ovlivňuje pravdu prožívání světa, jak fakticky „existence předchází esenci“ (Jean-

Paul Sartre). Stendhalův význam je právě v tom, jak zachycuje stav, kdy si člověk-umělec, 

                                               
255 Tamtéž, str. 334.
256 Del Litto, V. : Préface, in Stendhal : Œuvres intimes I, Paris, Gallimard 1981, str. 9–10.
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tvůrčí člověk začíná novou skutečnost pozvolna uvědomovat a svou „legendu“ akceptovat a 

rozvíjet jako svou pravdivost.

Najednou jsem uslyšel vyzvánění mohutného zvonu v kostele na kopci, vzdáleném asi čtvrt míle od 

Rollu nebo Nyonu. Vystoupil jsem nahoru. Uviděl jsem krásné jezero, zvuk zvonů byl jako kouzelná 

hudba doprovázející a zušlechťující mé myšlenky.

Tam jsem se snad nejtěsněji přiblížil dokonalému štěstí.

Pro takový okamžik stojí za to žít.

Později budu mluvit o podobných okamžicích, v nichž podklad štěstí snad byl skutečnější; byl 

však pocit tak živý? Byl vzlet štěstí zase tak dokonalý?

Co říct o takové chvíli, nemám-li lhát, nemám-li začít psát román?257

Stromy v lesích, kterými cesta každou chvilku procházela, kreslily černé obrysy svých listů na 

hvězdné, ale lehkou mlhou potažené obloze. Voda i blízkost oblohy byly hluboce klidné a Fabrizziova 

duše nemohla odolat té vznešené kráse; /…/ Seděl tam na osamělé skále, nemusil se už střežit před 

policejními agenty, chránila ho noc a širé ticho, a jak mu vytryskly slzy a lehce přišel k šťastným 

okamžikům, jaké už dávno nezažil.258

Věznice parmská je jedno z děl, jenž dospělo velmi daleko v naplnění představ, které 

si Stendhal o možnostech i úkolech literatury udělal a které jsme také my učinili předmětem 

úvah o lidské identitě, její konstrukci a jejím poznání. Tak především celoživotní touha, jak ji 

rekonstruujeme dle intimistického svéživotopisného díla, směřovala ke zmíněnému prožitku 

„božského štěstí“259. Samota uprostřed grandiózní přírody, jistá podoba neviditelnosti či 

rozplynutí, kterou noční scenérie poskytuje, okamžik, kdy člověk není rušen a harmonicky 

splývá s velkolepým okolím, to je jistě jeden z tradičních romantických motivů. Stendhal 

stejným způsobem rozpracoval prožitek intenzivní harmonie v intimní blízkosti dvou lidských 

bytostí. Pod tím si představoval zakušení absolutní upřímnosti mezi milenci, kteří se setkávají 

jako dvě neopakovatelné a jedinečné osobnosti; právě v tom rozměru, jak jedinečnost chápal 

romantický světonázor. 

Stendhalovští badatelé zdůrazňují neobyčejně těsný vztah, často totožnost autorových 

tužeb, snů a zážitků s tužbami, sny a zážitky vlastních smyšlených postav. Beletristické dílo a 

dílo intimistické si proto na tematické rovině a v oblasti motivů často úplně odpovídají. 

Postavy a nejvýrazněji hrdinové ústřední, ať je to Julien Sorel v Červeném a černém, 

                                               
257 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 289.
258 Stendhal: Věznice parmská, Praha, Mladá fronta 1973, str. 120.
259 Tamtéž, str. 375.
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Fabrizzio del Dongo ve Věznici parmské, Lucien Leuwen ze stejnojmenného nedokončeného 

románu, nebo třeba ženská hrdinka Lamiela ze stejnojmenného a také nedokončeného díla 

mají ty charakterové vlastnosti, které autor deníku i rozsáhlé korespondence, Života Henryho 

Brularda a Egotistických vzpomínek připisuje sám sobě. Míra ztotožnění je nesmírně vysoká a 

okamžitě patrná. Objevujeme-li v deníku a textech vzpomínkových a sebepoznávacích otázky 

kým jsem, otázky po možnostech nalezení osobního štěstí, lásky, okouzlení a upřímnosti, pak 

životy vystupujících postav jsou určovány právě tímto hledáním. 

Stendhal je oproti ostatním spisovatelům výjimečný v této neskrývané příbuznosti a 

nabízí badateli jedinečný pohled na pochopení vztahu stylizace a jejího uskutečnění. Zní to 

poněkud jednoduše, ale Georges Poulet i Jean Starobinski či Jean-Pierre Richard shodně 

hovoří o Stendhalově románovém díle jako o sebe-projekci, o naplnění a realizací přání, které 

se autorovi v životě uskutečnit podařilo jen částečně anebo vůbec. Důležité je, že to vše se 

týká výhradně – a z ní také vychází – lidské identity, osobnosti a lidského já. Že je toto 

snažení zaměřeno výhradně na sebe, nikoli na konstrukci prostředí a kulis, ale na osobu, na 

její jedinečnost. Je-li tu proto nějaká utopie, pak je to utopie osobnosti, nikoli místa. 

Stendhalovo dílo je soustředěno kolem vytvoření a pochopení lidské osobnosti v její 

jedinečnosti a pro osobní potřebu. 

Když se Stendhal svěřuje v deníku, že jeho text má být „psanou částí důvěrného 

vědomí“260 a že mu má sloužit k dosažení úspěchu a schopnosti „udělat dobrý dojem“261, pak 

je tím po několikáté znovu řečeno, že psaní sleduje jistý konkrétní účel, který se nevybíjí 

sepsáním textu, ale tento text má dále působit v žitém světě. Fikční text má působit na 

skutečnost, má působit na společnost, tak jako deník a intimistické dílo má být cvikem, 

nástrojem proti nudě, kterou autor prožívá ve společnosti, v níž se pohybuje.

Je tvou starostí žít, nebo popisovat svůj život? Musíš si psát deník, jedině pokud ti to může dopomoci 

k tomu, abys žil da grande. /23. září 1813/262

To, že má psaní tuto moc, která je srovnatelná s maskou, s něčím bytostně vnějším, 

pak stvrzuje, když říká:

Když jsem nucen tvářit se mrzutě, zmocní se mě špatná nálada. U mě vítězí zevnějšek nad nitrem.263

                                               
260 Stendhal: Deník, Praha, Odeon 1976, str. 263.
261 Tamtéž, str. 290.
262 Tamtéž, str. 364.
263 Tamtéž, str. 263.
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Je-li Stendhalova snaha směřována sem a je-li umělecká tvorba chápána jako toto 

možné vnější působení na vnitřek (na citový život), pak o některých postavách, kupříkladu 

konkrétně o Fabrizziovi del Dongo, je nutno uvažovat jako třebaže „naivním“ (Šalda), přesto 

specificky možném naplněním vlastní existence. Dalším náznakem faktické blízkosti fikčního 

světa a světa žitého je vzájemná podobnost všech Stendhalových hlavních hrdinů. Je to 

umanutý zájem o vytvoření odvážné, šťastné a suverénní povahy, morálně převyšující své 

okolí, bytosti triumfující, ale nezávislé a svrchované v naprosté upřímnosti k sobě a ve své 

jedinečnosti. Realizace snu o této velké postavě je předmětem Stendhalovy literární tvorby. 

Triumfální kazatelský výkon hlavní postavy Věznice parmské, Fabrizzia, v posledních 

kapitolách knihy má právě ze znalosti Stendhalova intimistického díla – takovému výkladu 

napomáhá i přemrštěné, a tak i čitelné, a romantické ironicko-humorné líčení průběhu – rysy 

splněného snu: 

Jednou mu dokonce v očích zahlédli slzy a v okamžiku se ve shromáždění ozvalo všeobecné a tak 

hlučné vzlykání, že to až nadobro přerušilo kázání.

Po tom prvním přerušení přišlo deset jiných. Ozývaly se výkřiky obdivu, jinde se znovu 

rozplakávali, všude bylo slyšet volání: „Ó Matko Boží! Ó Panebože!“ Dojetí bylo tak všeobecné a 

nepřemožitelné u vybraného posluchačstva, že se nikdo nestyděl sténat, a lidé v tom vytržení 

nepřipadali svým sousedům směšní.“264

Bombastické líčení úspěchu má svou působivost a mohlo by svému autorovi stačit. 

Spočívá tu ještě jiný, o nic méně významný a přímo z autorovy estetiky plynoucí fakt: diváci, 

kteří přicházejí, jsou ti, kteří opustili operu. Ze Stendhalových esejů o životech slavných 

hudebníků víme, že opera byla autorovi uměna, které nebylo možné konkurovat, byla to pro 

dokonalé spojení hudby a slova, pro okamžité vyjádření odstínu citového rozpoložení265

nenapodobitelná královna múz. Stendhal stejně jako Rousseau uvažoval i o nadřazenosti 

zpěvu běžně mluvené řeči. Proto je významné, že Fabrizzio se svým kázáním „vítězí i nad 

nejlepším tenorem Itálie!“266

To jsou jen některé příklady, patrné ve svém excesivním a karikaturním rázu na první

pohled. Indicií o blízkosti fikčního a reálného světa je mnohem více, analýza některých nadto 

pojmenuje určité významné složky Stendhalovy estetiky. Ta se pohybuje stále kolem 

požadavku upřímnosti, možno říci autenticity, která znovu odkazuje k fragmentu, jak o něm 

                                               
264 Stendhal: Věznice parmská, Praha, Mladá fronta 1973, str. 365–366.
265 Více o tom Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954.
266 Stendhal: Věznice parmská, Praha, Mladá fronta 1973, str. 365.
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byla již řeč. Morální čistota, bezpředsudečnost, význam četby či obdiv k aktivním a 

odvážným či zločineckým postavám, jsou témata, která čtenář poznal na stránkách 

Stendhalových svéživotopisných či esejistických knih, a právě ty vysvětlují i jeho estetiku 

uplatněnou v románech.

II. VI. I. Sen o původní panenskosti, postavy založené v existenci

Jean-Pierre Richard267 rozvíjí úvahy o blízkosti postav a jejich autora už v konkrétním 

směru, který posiluje význam fikční skutečnosti, roli fenoménů žitého světa na utváření 

charakteru vystupujících postav v románovém světě. Tyto postavy přicházejí na svět bez 

předsudků, všem je společná prostota a naivita. O Fabrizziovi se dovídáme, že „v té prosté 

pevné duši ještě nebylo místo pro napodobování jiných“268. O padesátiletém autorovi jsme se 

zase ze Života Henryho Brularda dověděli, že „já jsem ve všem, co se týká žen, naštěstí 

naivní jako v pětadvaceti letech“269. Této naivitě je nutno správně rozumět, je to jednak 

bezpředsudečnost, určitá původní prostota, jednak dispozice nechat na sebe působit okolní 

prostředí, otevřenost zkušenosti, to, co Stendhala oslovilo ve filosofii Cabanisově a de 

Tracyho. Přesně takový je Fabrizzio, ale takový byl také autor sám, jak se svěřuje v Životě 

Henryho Brularda a Egotistických vzpomínkách.

Z bezpředsudečnosti a otevřenosti, z prostoty, která se ihned projeví ve vystupování a 

jednání, plyne upřímnost, která postavám sice působí nemalé potíže, je také ale příčinou jejich 

šarmu. Nejsou-li si toho vědomé, přichází v jejich životech okamžik, kdy tuto prostotu opět, a 

to vždy vlivem lásky, naleznout. Tak kupříkladu hrabě Mosca, energický, jednající muž, 

během pozorování vévodkyně Sanseverinové, která je vzorem upřímnosti a podlehnutí 

okamžiku – „jejími rty promlouvá sama upřímnost“270 v sobě ucítí „dřívější hnutí“, které 

pociťoval v době, kdy ještě nebyl zkažený „maškarádou“ společnosti.271 To je zároveň odlesk 

okamžiku onoho „božského štěstí“, jehož hledání je smyslem životů postav. 

Tento způsob jejich psychického a charakterového založení tedy v úhrnu podporuje 

význam situovanosti jinak, Stendhalovým slovníkem řečeno, náhody, která podmiňuje 

jednání. 

                                               
267 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954.
268 Stendhal: Věznice parmská, Praha, Mladá fronta 1973, str. 75.
269 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 398.
270 Stendhal: Věznice parmská, Praha, Mladá fronta 1973, str. 190.
271 Tamtéž, str. 82.
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Dovedl jsem si dobře vybrat z náhod, do nichž mě přivedla jedna všemohoucnost Napoleonova 

(kterého jsem vždycky zbožňoval), jednak pád do bahna, který jsem zažil roku 1814, i naše úsilí 

pozvednout se roku 1830? Bojím se, že ne, protože jsem jednal podle nálady, náhodně.272

Ale já neměl dost rozumu, abych si zavedl systematický život. Mé vztahy vždycky řídila náhoda.273

Vždycky jsem žil a ještě žiji tak tak ze dne na den a nikdy nemyslím na to, co budu dělat zítra. Běh 

času pro mě vyznačují jen neděle, kdy se obyčejně nudím a všecko mě zlobí.274

Ve Věznici parmské pak na mnoha místech čteme popis charakteru vévodkyně 

Sanseverinové, která se snadno nechává strhnout situací a bývá posuzována jako velmi blízká 

Stendhalovu vlastnímu charakteru a temperamentu275, a to i přesto, že o ní autor na jiném 

místě říká, že to byla žena „tak málo rozumná, tak otrocky poslušná prvního dojmu“276:

Jednala náhodně a pro potěšení z toho okamžiku /…/ – to byla její povaha, které vděčila za to, že ještě 

v šestatřiceti letech byla nejkrásnější žena dvora.277

Slovo „otrocká“ vedlo jiného badatele, Georgese Pouleta, k tomu, aby Stendhalovy 

postavy promyslel na podkladě jejich vztahu okamžiku a chvilkových inspirací k jejich 

aktivitě, ke schopnosti sledoval určitý cíl. 

Esencí těchto postav, jejich morálkou, lze-li to tak říci, je upřímnost, zvláštní 

disponibilita k hnutím a inspiracím, odpor k chování, gestům, která tuto ochotu falšují, 

Stendhalovými slovy k napodobování toho, co už bylo. Povaha vévodkyně Sanseverinové 

stojí v osamění, je výrazně odlišena od ostatních i poznámkou o její neobyčejné důvěřivosti 

k „nevšedním“ lidem, dokonce k těm, kteří stojí mimo zákon a jsou společensky 

pronásledováni. Tak si například bere „za důvěrného rádce člověka, který je považován za 

blázna, který je odsouzen k smrti“278, podivína Ferranta Pallu. Zosobněním příbuzného 

chování, avšak netotožného je opět mladý Fabrizzio, v jehož „prosté pevné duši ještě nebylo 

místo pro napodobování“279. 

                                               
272 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960, str. 312.
273 Tamtéž, str. 369.
274 Tamtéž, str. 321.
275 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954.
276 Stendhal: Věznice parmská, Praha, Mladá fronta 1973, str. 212.
277 Tamtéž, str. 192.
278 Tamtéž, str. 284.
279 Tamtéž, str. 75.



108

Citová labilita, určitá hravost, ale i maskování, pseudonym a přetvářka motivované 

energií, která je z rodu této upřímnosti, je pak jinou přetvářkou, než je ta, která vzniká 

spekulací pro promyšlený a spekulativní prospěch či cílevědomost. Bezstarostnost, která žene 

stendhalovské hrdiny k proměně, je proto v opozici k jakékoli spekulaci, a tak přetvářce, i 

když se mohou navenek projevovat stejně. 

I proto tolik Richard trvá na skutečnosti, že se hlavní hrdinové do světa rodí bez 

předsudků, přístupni skutečnosti a zkušenostem, které s ní přicházejí. Jsou ochotni a schopni 

přijímat lásku a neschopni zabývat se čímkoliv jiným, co ke štěstí, „které láska působí“, 

nevede. Jejich osobnosti se tvoří v kontaktu a střetu se svým okolím, jejich ctnost spočívá 

v jejich aktivitě, ve faktu, že se do života vrhají bez plánu, z prostého nadšení, a jdou mu 

vstříc. Vidí tu ve Stendhalových hrdinech dědice Voltairových figur:

Le héros stendhalien se dresse en face de l’univers aussi démuni, aussi libre de préjugés que le premier 

homme au matin de la création. Stendhal reçoit en effet du XVIIIe siècle l’image d’un héros vierge et 

nu que sa seule expérience instruira peu à peu. Julien au séminaire, Fabrice à Waterloo sont eux aussi 

des ingénus ; dignes fils du Huron de Voltaire ou du Persan de Montesquieu, ils se forment par leurs 

sensations, se laissent amener par elles à la connaissance des choses et à la conscience d’eux-mêmes. 

Mais, et ceci les distingue profondément de leurs aînés, ils ne se contentent pas d’attendre passivement 

la venue de l’expérience : ils vont au-devant d’elle, au besoin même ils la provoquent.280

Je to proto činnost, úsilí, a nikoli kontemplace, účast na životě, která je charakterizuje:

Stendhal a appris les vertus de l’effort et de l’activité. Et devant ses héros la vie s’étend comme une 

brousse sensuelle au travers de laquelle il s’agira de se tailler le plus savoureux chemin. Le bonheur 

pour eux ne s’attend pas, comme dans l’ancien épicurisme : il se chasse et se force. La sensation est 

une proie, à la fois le cadeau d’un hasard et la récompense d’un courage. La chasse au bonheur peut 

alors aboutir à la réussite de quelques instants parfaits, dont le contenu sensible suffit à résumer et 

justifier une vie.281

Tato aktivita, otevřenost světu, účast na něm je nesmírně důležitá. Svědčí o určité 

„pozornosti k životu“, můžeme-li si tu vypůjčit termín Bergsonův, byť specificky 

modifikované, vynáší na světlo potřebu být do světa zapojen a aktivně ho, tak jako sebe sama, 

přetvářet a uzpůsobovat. Tuto tvůrčí a na světě účastnou aktivitu asociuje Richard s úkolem 

                                               
280 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954, str. 20.
281 Tamtéž, str. 20.
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básníka postulovaným v Dopisech vidoucího. Vzhledem k zaměření naší práce směrem 

k umělecké moderně počátku 20. století není tato poznámka bez významu:

Pourquoi même écrire si ce n’est, comme disait Rimbaud, pour changer la vie, pour découvrir un 

monde où nous soyons vraiment au monde?282

Richard zároveň varuje před tím, abychom si představovali Stendhalovy hrdiny jako 

postavy bez vnitřku, jen jako slupky, které nemají jiný vnitřní obsah než ten, který si na nich 

vynucuje okamžik. Postavy, které nemají žádný vnitřek, jsou groteskní a komické. 

La puissance isolante du comique va se manifester avec le plus d’éclat dans cette forme absurde et 

excessive d’art qu’est la caricature. Seuls y comptent désormais le contour, l’enveloppe. L’intérieur 

n’existe plus, et l’homme s’y réduit à sa parade, ou bien à sa grimace.283

Jak je lišen stupeň vystupování a podléhání okamžité náladě a situaci, tak je stejný 

stupeň v reakcích, které vznikají z hlubší, za běžné situace nepřístupné vlastnosti charakteru, 

od vlastností, které vznikají jako resentiment, tedy jen záporně; z osobní křivdy, ješitnosti, 

ctižádosti. Stendhal tu vedle sebe řadí ješitnost, zbabělost, cílevědomost, strach, zádumčivost, 

touhu po penězích a dává je do protikladu k vášnivosti, odvaze, ochotě nechat se řídit 

náhodou, prostotě, mládí a třeba i veselosti. Působivost, o které přemýšlí a která ho zajímá, 

není nikdy vlastní tomu, kdo není ochoten bez obav a bezmezně přistoupit na svou proměnu, 

kdo není přístupný zážitku, který rozvrátí dosavadní způsob života, proto například nemůže 

být Fabrizziovi či Juliánovi postaven na roveň pletichářský doktor Sansfin z románu Lamiela. 

Pro naznačení proměny hlavní postavy, spolu s mnoha charakteristikami, jež Stendhal 

jako vědomě své vlastní vtělil do posledního románového hrdiny, kterého vytvořil, je dobré, 

podívat se detailněji na torzo románu Lamiela. Ztotožnění s ženskou figurou, hlavní hrdinkou, 

není bez odkazu k autorovu životu, Stendhal o sobě totiž jako o ženě uvažoval: 

Mám příliš jemnou ženskou kůži (když jsem později držel hodinu šavli, měl jsem puchýře), odírám si 

pro nic za nic prsty, mám je velmi jemné, zkrátka povrch mého těla je ženský.284

                                               
282 Tamtéž, str. 14.
283 Tamtéž, str. 46.
284 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 116.
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Avšak není to ženskost, která je tu nejpozoruhodnější, ale především obrovské 

množství společných rysů, které hrdinka má se svým autorem. Jedním z prvních je prostý 

původ: Lamiela je dítě z nalezince, své skutečné rodiče nezná, Stendhal by zase na své pravé 

rodiče nejraději zapomněl, jak dokazuje některá z analýz knihy Život Henryho Brularda nebo 

konstatování, že teprve svým odjezdem do Paříže 10. listopadu v roce 1799 se autor Života 

Henryho Brularda narodí. 

Lamiela do románu vstupuje jako energické, nespoutané dítě, toužící po svobodě. 

Vyrůstá ve volné normandské přírodě, kudy se neprochází, ale snad z přemíry energie raději 

utíká:

Chalupa, kterou obec poskytla učiteli panu Hautemarovi, stála u silnice, skorem naproti hřbitovu, a 

odtamtud bylo vidět promenádu pod lipami a slyšet housle vyhrávající k tanci.

Lamiela se rozběhla po staré cestě, která vedla od nádrže k pařížské silnici kolem Carvillu.

Cesta ji dovedla k lípám, viděla, jak jejich husté vrcholky čnějí nad domy, a při tom pohledu 

na ně se jí rozbušilo srdce. „Uvidím zblízka ty krásné stromy,“ říkala si. Ty pověstné lípy ji v neděli 

vždycky rozplakaly a vzpomínala na ně pak celý týden.285

Vedle bezstarostnosti a přirozené touhy po volnosti a svobodě – Stendhal mnohokrát 

zdůrazňoval, jak coby dítě vyrůstající v Grenoblu po takové volnosti toužil, k tomu některá 

z předešlých kapitol – je tu důležitý motiv lípy. V Životě Henryho Brularda čteme popis 

prvních dní v Paříži, kde je volný pohyb a motiv lípy spojen:

Na konci zahrady byly ubohé sestříhané lípy, za něž jsme chodili močit. První moji přátelé v Paříži! 

Jejich osud mě rozlítostnil: být tak sestřižen! Srovnával jsem je s krásnými lipami v Claixu, které 

naštěstí žily v horách. 

Chtěl bych se však vrátit do hor?

Ano, myslím; kdyby tam nebyl otec, a já mohl žít s dědečkem, proč ne, ale musil bych mít svobodu.

/…/

Na lipách se objevily pupence, konečně vyrostly listy; dojímalo mě to, měl jsem tedy v Paříži přátelé.

Kdykoli jsem šel za lípy na konec zahrady, jako by se mi duše osvěžila pohledem na tyto 

přátelé. Mám je rád dosud, i když jsem je šestatřicet let neviděl.

Stojí tam však ti dobří přátelé dosud?286

                                               
285 Stendhal: Lamiela, Praha, SNKLHU 1961, str. 195–196.
286 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 264 a 265.
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Na svobodně žijící Lamielu, pohybující se „s obratností v lese“ a ve volné přírodě, má 

obrovský vliv četba dobrodružné literatury. Stendhal psal úplně stejně o sobě, o významu, 

jaký měl v jeho životě, ale především v dětském věku tráveném v „nudném“ a „úžasně 

smutném“ Grenoblu mezi svými nejbližšími, objev Cervantesova Dona Quijota:

Uvažte, jak působil Don Quijote v tak úžasně smutném prostředí. Objev té knihy je snad největší 

událostí mého života. Čítal jsem ji pod druhou lipou v aleji vedle záhonu, tam jsem sedával.287

V Lamiele čteme pak dále o postavách loupežníků, o „horoucích duších“, jak to 

Stendhal pojmenuje v knize Řím, Neapol a Florencie. Lamiela po četbě „důležitých knih“ o 

náčelnících lupičských tlup uvažuje takto:

Za chvíli Lamiela myslela jen na Mandrina, na Cartouche a na ostatní hrdiny, s kterými ji tyto knížky 

seznámily. Jejich konec, který se odehrává vždy na vyvýšeném místě a za přítomnosti četných diváků, 

zdál se jí vznešený; vždyť se přece v knize zdůrazňovala jejich odvaha a statečnost! Jednou při večeři 

se Lamiela neprozřetelně zmínila o těch velkých mužích strýci; s hrůzou se pokřižoval.288

Lamiela, která se z venkovské předčítatelky Quotidiennu na panství vévodkyně de 

Miossens vypracuje a vyspěje v dívku „obdivovanou nejzámožnějšími pařížskými mladými 

muži“, vděčí od počátku za svůj půvab a dojem, který dělá na své okolí, právě oné 

rozpustilosti, nevázanosti a upřímnosti, kterou si po celý život nese jako člověk, jehož „rozum 

svedl z cesty, ale srdce je čisté“289. 

Lamiela byla příliš živá a rázná, aby mohla chodit pomalu se sklopenýma očima nebo aspoň do sebe 

pohrouženýma, tak aby se jen letmým pohledem dotkla nádherného koberce ve vévodkynině salónu. 

/…/ Jakmile ji nehlídaly zblízka přísné pohledy některé ze starých komorných, proběhla skotačivě 

řadou pokojů, aby se dostala do pokoje vévodkyně. Urozená paní, která se o tom dověděla od 

komorných, dala si v salónu postavit velké zrcadlo, aby mohla ze své lenošky pozorovat tu 

rozpustilost. I když Lamiela byla lehounká jako pírko, v celém rozlehlém zámku panoval takový klid, 

že chvění při jejich skocích bylo všude slyšet; všichni tím byli pohoršeni, a to uspíšilo štěstí 

venkovského děvčete. Když se vévodkyně přesvědčila, že si nevzala k sobě dívku, která se chce tvářit 

jako slečna, bláznivě se oddala své prudké náklonnosti k ní.290

                                               
287 Tamtéž, str. 71.
288 Stendhal: Lamiela, Praha, SNKLHU 1961, str. 198.
289 Tamtéž, str. 311.
290 Tamtéž, str. 205–206.
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Tyto vlastnosti především vnášejí prostou živost, nové nápady a strhující nálady do 

prostředí vysoké šlechty, které Stendhal charakterizuje, jak v románech, tak i 

ve svéživotopisných knihách a esejích, trvalým prožitkem nekonečné a neutuchající nudy. 

Na Lamielu má prostředí zámku zhoubný vliv, uzavřené a pokrytecké prostředí jí 

nesvědčí, a ani ne více než po roce „už Lamiela neměla ani špetku mladistvé veselosti“291. 

Lamielino zrání záhy ovlivňuje intrikánský lékař Sansfin. Způsobí na jejím charakteru 

velkou proměnu, Lamiela si stále silněji začíná uvědomovat místo, které v jejím životě 

zaujímá nuda, a to je dáno prostředím, kde žije, i založením života, které se nezmění, 

nepozná-li lásku. 

Postava venkovského lékaře Sansfina zosobňuje ctižádostivost motivovanou tělesným 

znetvořením. Toto znetvoření působí v jeho povaze touhu ovládat a stanout společensky nad 

svým okolím, vytváří životní cíl a rozvrhuje plán, podle kterého je třeba se řídit. Totožný 

charakter se objeví v knize znovu, a to v postavě hraběte d’Aubigné. S ním se hrdinka 

seznamuje v pařížském hotelu v ulici de Rivoli, kam uniká po tom, co opustila bývalého 

milence vévodu Fedora de Miossens. 

Hrabě d’Aubigné je jen dalším odstínem vlastností, které Stendhal stopoval, 

pronásledoval a nalezl je u mnoha svých současníků. Na stránkách vzpomínkových knih Život 

Henryho Brularda a Egotistických vzpomínek na ně nalezneme bezpočet odkazů. Tou 

vlastností je přetvářka, neschopnost „naslouchat svému srdci“ a být originální podle své 

přirozenosti a plně ve své upřímnosti, hodnota, která je Stendhalovi tou nejdůležitější. Proto 

probuzení, které Lamiela ve svém okolí svou přirozeností vyvolá, se rovná inspiraci či 

hlubokému prozření, tak hovoří s markýzem de la Vernaye, na něhož také takto zapůsobí a 

vyvolá proměnu:

„Buďte milý a prostý, dejte mi zapomenout na povýšenost mého pána a velitele, hraběte de Nerwinde, 

chcete-li si zasloužit, abych ve vás našla zalíbení.“

Při tom slově la Vernaye zapomněl celou svou zásobu poklon z dobré společnosti; už si nic 

nepamatoval, našel svůj vlastní bohatý fond a říkal, co si právě myslel, nedbaje příliš, jsou-li jeho 

improvizace stylisticky dokonalé.

Její první nevěra nepřinesla Lamiele žádné štěstí a skoro žádnou rozkoš. Jakmile se la Vernaye 

vzpamatoval, upadl zas do vyjadřování à la paní de Sévigné; Lamiela říkala: bolí mě vaše srdce.292

                                               
291 Tamtéž, str. 208.
292 Tamtéž, str. 308.
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Její povaha je od počátku poznamenána nedostatkem ctižádosti, ješitnosti a jakéhokoli 

cíle či plánu. To, co ji pohání vpřed, je láska, kterou touží prožít. Upřímnost nejen ke druhým, 

ale především k sobě tolik přítomná v celém Stendhalově díle se v Lamiele stává tématem 

knihy. A Lamiela následuje svého autora i v touze po činu, když v načrtnutém plánu, který si 

Stendhal navzdory svým zvyklostem učinil, čteme, že podléhá „horoucí duši“, loupežníku 

Valbayrovi, který je dopaden a odsouzen. Lamiela, žena, „která přikládá jen nepatrný význam 

tomu, co je tak důležité pro všechny ženy, které z neřesti nebo z lakoty dělají to, co ona si 

dovoluje z lehkomyslnosti své zvláštní povahy“293, mstí svého milence tím, že zapálí Justiční 

palác v Paříži a sama uhoří.

II. VI. II. Touha po činu a působení

Problematika upřímnosti a přetvářky, divadelní či operní prostředí, motiv masky, 

pseudonymu, převleku, vězení, provazového žebříku, paklíčů, tajných dveří, schůzek 

v podzemí, cest „hlavní stokou kanálu, kde bych měl vodu až po bradu, ale prošel bych“294, 

utajených setkání, šplhání po laně, žebříku, zdi, útěků, palných i chladných zbraní, nočních 

schůzek, postavy vrahů, tajných agentů, poslů, spiklenců, kompliců, „nevšedních“ jedinců, 

jsou žánrové prvky, které Lamielu, ale i především Věznici parmskou (La Chartreuse de 

Parme, 1839) i Červeného a černého spolu s dramatickým průběhem zápletky charakterizují a 

které je pro svou frekvenci řadí do těsné blízkosti textů dobrodružné literatury295. Z ostatních 

svéživotopisných a esejistických textů víme, do jaké míry a proč Stendhal obdivoval 

energické a zločinecké figury. Blízkost k žánru pikareskního románu, jehož šíře však 

nedosahuje, je navozena odkazem k jeho příkladným dílům. Tím je například román Alaina-

René Le Sage Gil Blas, který Lamiela nadšeně čte „ve dne v lese, v noci ve věži“296. Scény

z Červeného a černého však nemají ke světu odvážných pikarů daleko. Zde je líčen Juliánův 

návrat do Verrières za milovanou paní de Rênal: 

Slezl, postavil žebřík k jedné z okenic, vylezl opět nahoru a prostrčil ruku srdčitým otvorem. Měl 

štěstí, že našel dosti rychle drát připevněný k závoře, kterou se okenice zavírala. Zatáhl za drát; 

                                               
293 Tamtéž, str. 311.
294 Stendhal: Věznice parmská, Praha, Mladá fronta 1973, str. 193.
295 Stendhal si léta dopisoval s dlouholetým vězněm, italským karbonárem Silviem Pellicou, autorem knihy Mes 
prisons (1832). 
296 Stendhal: Lamiela, Praha, SNKLHU 1961, str. 257.
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s nevýslovnou radostí poznal, že okenice není zastrčena a že povoluje jeho úsilí. „Musím ji otvírat 

pomalu a promluvit, aby poznala můj hlas.“ Otevřel okenici tak, aby jí mohl prostrčit hlavu, a zavolal 

několikrát tiše: „Tady přítel.“

/…/

„Jak krásně by mě mohl někdo postřelit!“ Přemýšlel chvíli…

/…/297

A později jeho útěk po noci strávené ve Verrières:

„Zachraň Stanislavovu matku,“ řekl a pohlédl na ni velitelsky. „Seskočím do dvora oknem z kabinetu 

a uprchnu zahradou, psi mě poznali. Sbal mi šaty do uzlíku a hoď je do zahrady co možná nejdříve.“ 

/…/

V běhu slyšel hvízdnout kulku a hned nato výstřel z pušky. 

/…/

Slyšel hlasy, které na sebe volaly, a uviděl zřetelně svého nepřítele, sluhu, střílet z pušky; z druhé 

strany zahrady začal střílet ještě nájemce dvora, ale Julián už doběhl k břehu Doubsu a oblékl se.298

Dobrodružnost děje Stendhalových knih, dramatické zápletky a stejně dramatická 

rozuzlení, aktivita jeho postav není v opozici ke kontemplaci. Uvažování a promýšlení je 

aktivitou mnohem významnější, čin je totiž něco přirozeného, které z rozvahy podpořené 

samozřejmou odvahou postav pochází. Ovšem, má-li tato rozvaha svůj význam, pak ne proto, 

aby stvrzovala skutečnost, aby ukázala, že postavy spekulují, stále rozebírají své jednání, ale 

především proto, aby představila, jak je vědomá upřímnost – neboli aplikované a k účasti na 

žitém světě obrácené činné sebepoznání – reálným a nejvyššího zájmu hodným a závažným 

problémem. I proto je možné vidět příbuznost díla Stendhalova, tohoto „autora vědomí“, 

s dílem Montaigneovým, Rousseauovým, jak to napovídá Starobinského, Pouletův i 

Richardův zájem. A zároveň se toto sebepoznání, což také kupříkladu Rousseauově Nové 

Héloise odpovídá, může odehrávat ve fikčním světě vytvořeném jako dobrodružný svět, 

neboť čin a aktivita znamenají jeho naplnění. Jak upozorňuje Richard, svět velkých vášní, 

který Stendhal z četby a částečně ze zkušenosti poznal, tyto zápletky přirozeně vytvářel a 

potřeboval. Šlo především představit jedince svrchované, nebojácné a aktivní:

                                               
297 Stendhal: Červený a černý, Praha, Mladá fronta 1966, str. 200.
298 Tamtéž, str. 200 a 210.
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Stendhal rêve aux belles époques d’autrefois où chaque âme énergique prenait en main son propre 

sort.299

Právě tak uvažuje také Georges Poulet, když promýšlí význam aktivity, spontaneity a 

kontemplace Stendhalových postav. Georges Poulet upřesňuje a podle našeho názoru správně 

liší u Stendhalových hrdinů stupně citové lability, na níž staví to, co promýšlí jako nestálost a 

proměnlivost a co také nasvědčuje fragmentárnímu založení jejich osobností rozvíjejících se 

ve fikčním světě. Proto být přirozený, jak o to usiluje, jak sám autor, tak i Lucien Leuwen či 

Fabrizzio, 

c’est alors s’abandonner au changement, se livrer au choc, à la surprise et à l’oubli, ne pas vouloir se 

ressembler toujours ni toujours se prévoir. Le héros stendhalien n’a pas un caractère ; il n’est pas 

constamment tendu vers sa définition ou son essence, mais il vit au jour le jour, selon la couleur de 

l’heure et le hasard de la rencontre. Libre et souple, il glisse, comme le roman qui relate ses aventures, 

dans un perpétuel présent.300

Vydávání se náhodě, podléhání chvilkovým proměnám citového života, to dle 

Pouletových slov Stendhal pečlivě odlišuje a nevnímá proměnlivost bez výhrad jako klad, 

který je třeba následovat. Protože podléhat okamžiku pro pocit, nebýt schopen se ovládnout, 

to znamená být „otrokem“ něčeho, co nemá svůj základ v já, ale je mu vnější:

L’être véritablement passionné n’est pas simplement « l’esclave de sa sensation » ; celle-ci est 

l’expression d’une émotion qu’il est impossible de distinguer de celui qui l’éprouve.301

Jinde ovšem také říká:

Cependant Stendhal se rend parfaitement compte du caractère exagéré de sa thèse. Présenter une 

morale, suivant laquelle l’être doit s’abandonner sans réflexion aux sentiments les plus intenses dans 

l’instant même où il les éprouve, c’est pousser le culte de l’énergie jusqu’à l’absurde, jusqu’à la 

catastrophe.302

                                               
299 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954, str. 28.
300 Tamtéž, str. 41.
301 Poulet, Georges: Stendhal, Etudes sur le temps humain 4, Paris, Plon 1964, str. 239.
302 Tamtéž, str. 241.
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Náhlá změna se týká, jak víme z intimistických a vzpomínkových textů, autora, ale 

také postav. I jich se zmocňují citové stavy bez příprav, docela náhle a stejně tak mizejí. Do té 

míry, že na sebe hrdinové pohlížejí, jakoby šlo o někoho druhého, ve svých projevech se 

s časovým odstupem nepoznávají. Jejich vnitřní život je ustrojen jako proměnlivá změť 

nadšení a vznětu, předsevzetí, plánů a rozhodnutí, který však je stále přístupný náhlému 

zhroucení a novému počátku. Jejich výjimečnost však tkví ještě jinde, totiž ve stále 

pozorném a bedlivém vědomí. „Tvá síla bude v tvém vědomí,“ říká abbé Blanes mladému 

Fabrizziovi, když mu předpovídá uvěznění a těžký osud. Ukazuje se tak mnohem jasněji, že 

tedy jedinečnost těchto stendhalovských postav spočívá především v uvědomované 

nehotovosti a zároveň potřebě se stále prozkoumávat a vymýšlet. Jejich roztříštěnost, stále 

napravovaná nehotovost, střídání reflexe a akce, pohledu na vnějšek a pohled do nitra.

Formálně je pro zachycení střetu činu a rozvahy, upřímnosti a přetvářky využito ve 

Věznici parmské, Červeném a černém, Lucienu Leuwenovi, Lamiele vnitřního monologu. 

Postavy a nejsilněji v posledním Stendhalově románu, v Lamiele, jsou seskupeny kolem 

svých promluv, které v duchu pronášejí. Zde rozhovor a vnitřní monolog vévody Fedora de 

Miossens, který hovoří s lékařem Sansfinem, po něm následuje monolog lékařův: 

„Je to na mou duši šeredný hrbáč,“ řekl si Fedor. „Ale říká se, že na tom odporném hrbáči a na té 

zvláštní dívce závisí vůle mé matky. Snažme se jim zalichotit, mohou mi pomoci u matky, aby mě 

pustili zpátky do Paříže.“ Po tomto rozhodnutí se dal mladý vévoda s venkovským lékařem do živého 

rozhovoru /…/ 

„Nebyli to právě tihle lidé,! říkal si Sansfin, „kteří navždy pojmenovali lůzou tu třídu, z níž 

pocházím? Vše, co má ducha, je jim podezřelé; proto bude-li mít vznik povstání vážné následky, 

budou-li ti směšní Pařížané mít odvahu k odvaze, pak je možné, že Karel X. se bude muset vzdát trůnu 

a třída lůzy, k níž patřím, učiní krok kupředu. Staneme se váženou buržoasií a dvůr bude nucen 

ucházet se o naši přízeň.“303

Dílčí význam knihy pak tkví v možnosti srovnání vnitřku – spekulací, úvah, pocitů, 

předsevzetí s jejich projevy v chování, jednání, tedy navenek. Postavy, takto utopicky 

sledované suverénním vědomím, nabízejí nahlédnutí do rozporu mezi vystupováním a 

chováním a jeho soulad či rozpor s vnitřním životem. Pomyslný objem pestrosti vnějších 

projevů je zcela srovnatelný se stejně pomyslným objemem života vnitřního, všech citových 

prožitků, stavů, pocitů, hnutí vůle a myšlení. Takové zachycení složitosti vnitřního života, 

                                               
303 Stendhal: Lamiela, Praha, SNKLHU 1961, str. 245–246.
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rozlehlého a rozmanitého, podaného ve velkém rozsahu a s velkou pečlivostí, nemělo před 

Stendhalovým dílem v literatuře obdoby. Georges Poulet vidí v tomto detailním průzkumu a 

záznamu naprostou jedinečnost, s jistotou uvádí, že taková stenografická schopnost 

minuciózního zachycení přichází do literatury až se Stendhalem.304

II. VII. Pseudonym, maska a osobnost na míru, stud a útěk

O třetí hodině ranní jsem se vykradl z Karlových Varů, protože by mě jinak nebyli pustili. Společnost, 

která oslavila osmadvacátého srpna velmi přátelsky mé narozeniny, získala si nepochybně právo mne 

zadržet; nemohl jsem tu však již déle otálet.305

Stendhalovu pseudonymní existenci lze analyzovat ve dvou oblastech. V žitém, 

reálném světě anebo v oblasti literární fikce, což jsou specificky vyložené románové postavy, 

které se těsně přimykají ke svému autorovi. O tom, co lze nazvat jako osobnost/postavu na 

míru, již byla řeč. Nyní je třeba tuto stejnou otázku promyslet v souvislosti s používáním 

pseudonymu. Henri Beyle jich použil, a to převážnou většinou v osobní korespondenci, jinak 

také v deníku či smyšlené jméno uvedl pro publikace svých děl nebo pod nimi veřejně 

vystupoval306 více než 130krát. Jsou to mezi jinými: Méquillet, Poverino, Champagne, 

Cotonet, Gaillard, Charrin, Roger Durand, Justin Louart, George Simple, Horace Smith, 

A. L. Capello, P. F. Piouf, L. C. G. Myrtin, Horace de Cluny, Choppier des Ilets, Choppin 

d’Ornouville, Van Eude de Molkirk atd. Ke jménům si přidává tituly hraběcí, knížecí, 

rytířské. Použití pseudonymu, této řečové masky, a ochota pod ním vystupovat naznačuje, do 

jaké míry Stendhal vnášel a vpustil do svého života fikci a využíval jejího působení v hledání 

prožitku „božského štěstí“ a dosažení úspěchu v empirickém světě. 

Občanská identita člověka spočívá v jeho jméně, je to vztah určitých rysů, 

charakteristik a popisu s jejich označujícími. Vzdát se svého skutečného, civilního jména 

znamená změnit před očima svého okolí vlastní původ. Ve Stendhalově případě jde v počátku, 

později bude změna jména motivována jinak, o snahu vytvořit si původ vlastní, být tím, kdo 

sám sebe tvoří a také řídí. 

                                               
304 Poulet, Georges: Stendhal, Etudes sur le temps humain 4, Paris, Plon 1964, str. 244.
305 Goethe, Johann Wolfgang: Italská cesta, Praha, Odeon 1982, str. 11.
306 Starobinski, Jean: Stendhal pseudonyme, L’œil vivant, Paris, Gallimard 2006.
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Le nom nous apparaîtrait alternativement comme un plein et comme un vide, tantôt chargé d’une très 

haute densité d’existence, tantôt réduit à une superficielle et vaine convention verbale. /…/ Et nous ne 

savons plus devant qui nous nous trouvons. C’est ce qu’attendait l’égotiste.307

Jména, tedy řeč, se stanou nástroji různorodé metamorfózy, kterou Stendhal pojme 

jako realizaci toužené možnosti stát se někým jiným: vystupovat pod jinou identitou, a tak 

v jeho interpretaci – s jinou tváří, jiným tělem, jiným původem. Metamorfóza, jíž je 

pseudonym nástrojem, v sobě spojuje zkušenost s proměnlivostí citového života s touhou a 

vůli po změně, „která je velikým zdrojem rozkoše, člověk ji musí vyhledávat (10. srpna 

1811)“308, a jde ruku v ruce s důvěrou ve slovo, které spolu se sněním vytvoří a bude udržovat 

schopnost proměňovat se.

II. VII. I. Snění: pohyb vpřed

…l’essentiel du plaisir, pour Stendhal, n’est pas dans la fausse noblesse qu’il se donne, il est dans le 

mouvement lui-même.309

Pseudonym patří k projekci, v širším měřítku naší práce k části tvořivé, činné a 

praktické, která patří do oblasti představivosti, tedy imaginace. Zpočátku se představivost, 

tolik zmiňovaná ve Stendhalových knihách, ztotožňuje s nadšením, to především mladých 

románových hrdinů. Je jen jakýmsi prostým životním elánem, kterým tyto postavy překypují 

a stávají se v očích svého okolí, tak ale i autorových tak obdivovanými. Nejtypičtějším a 

nejvýrazněji propracovaným představitelem tohoto typu je Julián z Čerevného a černého. 

Jean-Pierre Richard o něm uvažuje takto:

Ce grand stratège a des plans, mais point de projets. Son imagination ne se fixe aucun but ; elle est un 

mouvement pur. Dans l’aigle qui symbolise pour lui le destin napoléonien, Julien admire l’aisance et 

la gratuité du vol, non pas la direction ni la puissance. Bref il se perd dans la jouissance des milles 

figures vagues que suscitent en lui l’ardeur de la jeunesse et l’appel ambigu de l’avenir.310

Představivost a snění proto stojí v opozici k analytickému rozvažování, ke gestu, které 

mělo zaručit poznání a odpovědět na otázku kým jsem. Snění a představivost jsou určitým 

                                               
307 Tamtéž, str. 237.
308 Stendhal: Deník, Praha, Odeon 1973, str. 263.
309 Starobinski, Jean: Stendhal pseudonyme, L’œil vivant, Paris, Gallimard 2006, str. 240.
310 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954, str. 49.
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vrcholem, vystupňováním souhrnného zaměření lidské bytosti, jsou-li totiž člověku vlastní 

jako mladistvá a ještě nekultivovaná energie a elán, jsou součástí jeho charakteristiky a ve 

svých prostých projevech výrazem neopakovatelné jedinečnosti konkrétního já. Vnímat tento 

prvotní a mladistvý elán Stendhalovi znamená být přístupný proměně, metamorfóza a 

pseudonym spočívají svým založením zde.

Věříme-li Stendhalovu zjištění, že vzpomínání zabíjí obraznost, pak snění musí být 

tvůrcem skutečnosti úplně nové. Podnětem, impulsem k rozběhnutí obrazotvorného procesu 

se může stát cokoli, nejlépe však to, co je nehotové. Stendhalovy turistické cesty, především 

dlouhé italské pobyty, se uskutečňovaly v této náladě; aby sám domýšlel viděné, a jde-li o 

Itálii, aby domýšlel zlomky a zbytky skutečnosti nyní již v ruinách, rozhodoval se k dlouhým 

procházkám. Stendhal nezřídka a velmi exaltovaně (a shodně s Jakubem Demlem) vyslovuje 

své nadšení pro poškozené renesanční fresky, také pro skici, které jsou ruiny svého druhu. 

Jsou totiž v prvé řadě výzvou ke snění a k domýšlení. Nostalgie, která se jako určující pocit 

s ruinou spojuje, je tu spíše vystřídána vznícením vpřed směřujícího domýšlení zlomku a 

snění:

Stendhal avoue cependant rêver assez peu au passé historique : son imagination aime mieux se porter 

vers un en-avant qui permet toutes les folies, que se retourner vers un en-arrière dépassé et épuisé. /…/ 

L’imagination qui, dans la méditation historique, s’appliquait à seulement reconstituer les contours 

perdus, s’y trouve ici absolument libre de créer à son gré : aucune nostalgie ne vient plus guider ni 

asservir la fantaisie de son invention.311

Nehotovost či zlomkovost je možné chápat také jako tajemství, jako nepřístupný ideál 

i nemožnost úplného poznání. Podobným způsobem se představuje ve společenském životě 

lidská bytost. Starobinski tak uvažuje o vztahu jména a bytosti, jejího nositele, když říká, že 

„un homme n’est jamais tout à fait dans son nom, ni tout à fait derrière son nom, de même 

qu’il n’est jamais tout à fait dans son visage, ni au-delà de son visage“312. Tím je řečeno, že je 

tu ve hře nevyčerpatelnost lidské nepoznatelnosti. Tak se také otevírá prostor pro určitou hru 

na sebe sama skrývajícího se a odhalujícího se před svým okolím. V takovém kontextu se rodí 

Stendhalův projekt vlastní proměnlivosti. Spojuje-li se totiž v jeho charakteru touha po 

sebepoznání a sebevyslovení, působení na své společenské okolí a „neodvolatelný sklon ke 

snění“, potom není lepší látky, než nabízí práce s vlastní osobou a svou identitou. Pak lze lépe 

                                               
311 Tamtéž, str. 50, 51.
312 Starobinski, Jean: Stendhal pseudonyme, L’œil vivant, Paris, Gallimard 2006, str. 237.
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pochopit přítomnost pseudonymů, které se objevují především v dopisech.313 Jsou svědectvím 

o faktu, jak Stendhal tuto proměnlivost a převleky, změněnou identitu využívá v reálném, 

žitém světě. 

V tomto romantickému výkladu osobnosti, který spojuje dvojí touhu, být jedinečně 

sám sebou, tak jako nechat svou jedinečnost rozplynout v něčem, co lidskou osobnost 

přesahuje, nechat toto „něco“ skrze sebe promlouvat, spočívá už zárodek velké Demlovy 

konstrukce složeného působícího já. V takto komplexním a jistě protikladném snažení proto 

netkví jen zárodek snahy pozorovateli podobně jako Proteus uniknout, jak se to ukazuje 

v romantických postavách tuláků, outsiderů, podivínů, neznámých cizinců, ale v prvé řadě 

využít své jedinečnosti, která může být proměnlivá, a to také z povahy její šíře a 

nevyčerpatelnosti, k působení, pomocí převleku, masky a pseudonymu, přímo v nitru 

mezilidských vztahů kombinací skrývání a odhalení, útěku i útoku. 

La pseudonymie de Stendhal n’est pas une fuite dans l’anonymat. C’est un art de paraître, c’est une 

altération volontaire des relations humaines.314

Stendhal tak uvažuje o člověku, který se proměňuje situačně, není obětí druhého, není 

v jeho zajetí, ale využívá daností skutečnosti, kterou mu konkrétní situace nabízí, aby se 

ukázal v takovém světle, vzal na sebe tu identitu, která mu umožní dosáhnout společenského 

úspěchu. Tím úspěchem je také zážitek „božského štěstí“, okamžik dokonalého srozumění či 

jedinečného pohybu obraznosti, kterou situace spolu s aktivním zásahem přítomného autora, 

tedy Stendhala, podnítí. 

Vědomá a záměrná metamorfóza uskutečňovaná v žitém světě je akt, kterým se 

identita uchopuje jako celistvá, tedy hotová a uvědomovaná, jako už něco, co skutečně reálně 

existuje, a je-li vědomá a znají-li se její základy, pak také je možné ji měnit. 

                                               
313 Viz Stendhal: Correspondance I 180 –1821, II 1821–1834, III 1835–1842, Paris, Gallimard 1962, 1967, 
1968.
314 Starobinski, Jean: Stendhal pseudonyme, L’œil vivant, Paris, Gallimard 2006, str. 234.
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II. VII. II. Stud a strach

Il faut souligner, chez Stendhal, le thème de la claustration. Un nom, un corps, une condition sociale 

sont des prisons. Mais leurs portes ne sont pas si verrouillées qu’on ne puis songer à s’évader.315

Pseudonym je jen jedním z projevů, a na tom se shoduje Richard i Starobinski, studu a 

strachu. Obě dvě emoce vstupují jak do díla intimního, tak i do děl románových. Jak uvádí 

Richard, Stendhalovi současníci, stejně jako jeho pozdější čtenáři, byli vždy vystaveni složité 

hře na schovávanou, ve které bylo těžké zahlédnout skutečného Henriho Beyla. Tento strach 

však není obavou před smrtí, jak by k tomu mohly málem pikareskní fabule stendhalovských 

románů zavdávat příčinu, není to strach o život, ale strach plynoucí z prostého faktu být viděn. 

V úvodu jsme o tom hovořili, o vztahu pohledu a psaní, o pokračování pohledu v psaném. Zde 

se zkoumavý a potenciálně nepřátelský pohled druhého stává hrozbou, která omezí svobodu 

postav do té míry, že nezřídka jsou samy sebou a zcela svobodné pouze v přítmí anebo 

v úplně tmě. Vězení, konkrétně Špilberk, nejfrekventovanější vězeňský motiv Věznice 

parmské, je paradoxně svobodnějším prostředím, je prostředím méně nebezpečným, než jím 

je fakt být viděn neboli být poznán a především odhalen. 

„Každý mě tu zná, kdyby mě viděli, dostanu se rázem od Comského jezera na Špilberk, kde mi na

každou nohu dají stodesetiliberní řetěz; to by vévodkyni rmoutilo!“316

„Byl byste na Špilberku, drahý synovečku, a celý můj vliv by stačil stěží na to, že bych tak tak dosáhl, 

aby se zmenšilo o třicet liber závaží na vaší každé noze.“317

...ten den ve vězení zvonice snad patřil k nejšťastnějším v jeho životě.318

V radosti, kterou Stendhalovy postavy zažívají ve vězení, spočívá několikerá 

motivace. Jednak v tom zaznívá Stendhalova slabost pro „horoucí duše“, které vzývá v knize 

Řím, Neapol a Florencie, postavy dobrodruhů, podivínů, bláznů a vrahů, pak také tam tkví 

výsměch touze po společenském úspěchu, který si Stendhal sice předsevzal, ale nedosáhl ho 

tak, jak si představoval. Je to zároveň projev jeho nesouhlasu s obvyklou představou o 

životním naplnění a nalezení skutečného štěstí. Nejvýznamnější se však zdá motivace 
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pocházející z představ o vězeňském nerušeném snění, o volném času, kdy je snící zcela sám a 

není nikým viděn, a tak není poněkud paradoxně zranitelný: 

Je známo, že draví ptáci se při pití ukrývají, protože jsou nuceni ponořit hlavu do vody a v tom 

okamžiku jsou bezbranní. Na základě úvah o tom, co se děje na Tahiti, jsem dospěl k závěru, že to je 

jediný přirozený základ studu.319

V románových příbězích tento typ pozorování a vidění zosobňují postavy špiónů, 

tajných policistů, zasnění hrdinové nalézají svobodu jen v okamžiku ukrytí: „[Fabrizzio] se 

běžel schovat do dutiny velikého kaštanu“320, jen za zavřenými dveřmi, se zavřenými 

okenicemi. V tichu a ve tmě. Starobinski nalézá stejnou touhu nebýt viděn také v textech 

Rousseauových (Vyznání, Sny samotářského chodce), kde se touha přímo spojuje s představou 

„minimálního vědomí“ (Starobinski), které snící chodec Rousseau ztotožňuje se stavem 

naprosté blaženosti. 

Tato blaženost není totožná se Stendhalovou, ten – a to shodně se svými románovámi 

postavami – netouží po pasivní kontemplaci, jak je tomu v případě Jean-Jacquesa Rousseaua. 

Stendhal vyniká vitalitou, kontemplace se probouzí ve chvílích odpočinku, v poklesnutém 

tempu a rytmu vnitřního života, jak o tom přemýšlí také Richard. Stendhal a jeho postavy 

citové vzrušení hledají, jejich ctnost spočívá v odvaze a otevřenosti životu, v hledání silných 

senzací a dojmů. Ty se jim stávají potřebnými impulsy a podněty ke snění. Avšak snílek, 

který si dobře uvědomuje, že sní, nechce, aby vychutnal veškerou jeho strhující sílu, být 

rušen, nechce být vracen k sobě, ke svému tělu. Sledování, pronásledování a scény s tajnou 

policií Stendhalových románů projevující se podezřívavostí, jsou plodem těchto žádostí. Být

špehován, to znamená být usazován, omezován a vracen k sobě, bránit v prožitku svrchované 

a ničím neomezené svobody. 

Je-li snící, který se neomezeně oddává své pravdě, viděn, musí, ze strachu před 

odhalením, ihned vstoupit do role a hrát ji. Musí tvořit, a to svou vlastní tvář a svůj výraz. 

Dojem nutného skrývání v okamžicích upřímnosti, kterým je právě snění, se zesiluje faktem, 

že každá z hlavních postav má své tajemství. Není nijak vzácné, že jejich tajemstvím je jejich 

láska, ale také kupříkladu jejich původ. Tak např. Julien Sorel vždy v okamžicích úplné 

jistoty, že není viděn, souká z prostoru pod matrací Napoleonův portrét. Stendhal za toto 

tajemství, které je nutno chránit před pohledem druhého, považoval vlastní citový život, jak 
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upozorňuje Jean Starobinski.321 Představa, že nad sebou ztratí kontrolu v projevech svých 

skutečných citových roznícení v přítomnosti člověka, který tyto okamžiky zesměšní a který se 

je nezasluhuje, mu byla představou hroznou.

Ať je podněcovatelem snění a přeměny lidské identity útok na druhého a vyvolání 

dojmu či útěk do masky před jeho zraky, vždy tu spočívá, píše Starobinski, prostá radost 

z proměny, z metamorfózy, kterou podněcují překážky a osobní touhy:

Il faut qu’un moi très éveillé soit présent pour goûter cette sensation d’activité réussie qui est une 

forme du plaisir. Car le goût de la métamorphose, chez Stendhal, se lie directement au goût de l’action 

et de l’énergie.322

II. VIII. Závěr ke Stendhalovi. Praxe

Úsilí o působení a „poznání lidského srdce“ má ve Stendhalově díle tu zvláštnost, že 

v jádru veškerého zájmu spočívá jedinečná lidská bytost, člověk se svou neopakovatelnou 

identitou, kterou je Henri Beyle sám. Jakékoli poznání nesměřuje k odhalení druhého, ale 

vždy sebe sama, svých zvláštností, svých potřeb, snů, tužeb, reakcí, celého souboru 

psychického života, zkrátka toho, o čem bude později Jakub Deml uvažovat jako o „lidské 

duši“. Takový text řadíme k literárnímu egotismu. Starobinski to pojmenovává, když 

srovnává Stendhala s Balzacem, který naopak toužil odhalit „le secret de la vie des autres“323. 

Stendhal o takové poznání druhého neusiloval, toužil-li po něm, pak vždy jen proto, 

aby v reakcích druhého viděl svůj úspěch, stržení, ke kterému druhého sám dovedl svým 

dílem, vystupováním, hovorem, oblečením, gesty, mimikou. Zahlédl-li v reakcích druhého 

toto hluboké spříznění, hovořil o zakušení okamžiku „božského štěstí“, o stavu blízkém 

zmizení, rozplynutí se v extázi jedinečné chvíle. Ve stejném duchu byl rozhodnut použít 

maškarádu, přetvářku, pseudonym, převlek i své literární dílo – románové, svéživotopisné a 

esejistické – jako možný nástroj jeho dosažení. 

Řekli jsme mnohokrát, že tu šlo především o působení, a to na sebe samého i na 

druhého člověka. A nemělo by zůstat stranou, že toto působení podnítila v prvé řadě touha, 

které zaciluje na úspěch sociální, k dosažení dobrého postavení na společenském žebříčku: 
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…il lui reste un moyen de conquérir le monde, tout en rêvant ses métamorphoses. C’est la littérature, 

voie détournée qu’il entend d’abord utiliser en vue du succès. Il faut bien voir qu’il a joué sur le 

tableau social avant de jouer sur le tableau littéraire ; au moment même où il entreprend d’écrire, il a 

pour but surtout de gagner du prestige, et non de produire une œuvre.324

Toto počáteční působení, patří sem i působení svůdcovské, milostné, směřující mimo 

literaturu, mimo oblast uměleckou, prochází v autorově životě proměnou. Dalo by se říci, že 

jde ruku v ruce s tím, jak se možnost dosažení lepšího společenského postavení vzdaluje. Tak 

se tříbí některá z témat, která Stendhal zprvu vzdáleně promýšlel: láska, snění, milostný zápal, 

odvaha, ale i přítomnost postav, které autor nazývá „horoucí duše“. Působení se postupně 

přesouvá do oblasti fikčního světa, kde se objevují „postavy na míru“, avšak ohled 

k rozněcování obraznosti, k vyvolání jedinečné chvíle v životě jejich autora v reálném světě, 

to vše zůstává. Ohled k působivosti, k vyvolání „okamžiku dokonalé iluze“, „k vyvolání 

hlubokého dojmu“325, jak jej také Stendhal definuje v eseji Racine a Shakespeare z roku 

1823, bude přítomný po celý autorův tvůrčí život.

Prostředkem ke zdokonalení vlastního působení byla od počátku literatura. Nejprve 

deník měl plnit roli pomyslného cvičiště, kde bude jeho autor zkoušet a prověřovat, kým je, 

jak se zachoval a jak toto chování změnit, aby umožnilo vzestup ve společnosti:

Je tvou starostí žít, nebo popisovat svůj život? Musíš si psát deník, jedině pokud ti to může dopomoci 

k tomu, abys žil da grande (20. září 1813).326

Této snahy se Stendhal nikdy nevzdal docela. Uskutečnění úspěchu se sice stále více 

přesouvalo do fikčního díla, jehož úspěch v literárním prostředí se také nedostavoval, a byl 

také nejprve vyhrazen to the happy few (Stendhal), později odsunut do budoucnosti: „Já jsem 

si vybral los loterie, jejíž hlavní výhra je: být čten roku 1935.“327 Tím usvědčujícím faktem, 

že se Stendhal skutečně nikdy nevzdal, je právě pseudonym, metamorfóza, na jejíž dosah 

nikdy nepřestal věřit. Byla jednak možností přímo v žitém světě působit na druhé, zároveň 

byla prostou a nadšenou zábavou, sněním, které Stendhala podle jeho vlastních slov „nejvíc 

bavilo“. Snění a představivost jsou prostředkem změny, jinak vlastní citovému životu a 

průběhu lidské vášně. Právě proměnlivost Stendhal prosazoval za projev velkého umění, 

                                               
324 Tamtéž, str. 253.
325 Stendhal: Racine a Shakespeare, in Energické múzy, Praha, Odeon 1970, str. 33.
326 Stendhal: Deník, Praha, Odeon 1976, str. 364.
327 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 151.



125

poezie, neboť „změny vášní v lidském srdci je to nejvelkolepější, co může poezie poskytnout 

zrakům lidí, které zároveň dojímá i poučuje“328. 

Tato metamorfóza reálné bytosti, skutečného historického Henriho Beyla v sobě ještě 

nemá nic z drogových halucinací přelomu 19. a 20. století, jak upozorňuje Jean Starobinski, 

ani z meskalinových halucinací Michauxových, ale je stejně tak projevem prožitku 

zmnoženého já, ovšem aktivního, chtěného, naprosto záměrného a prožívaného s nadšením:

Toujours est-il que chez Stendhal la métamorphose est essentiellement volontaire et dynamique. /…/ 

On peut vivre la métamorphose à l’actif ou au passif : être métamorphosé ou se métamorphoser. 

Stendhal a choisi de se métamorphoser activement. Il a si grand besoin des autres qu’il ne peut 

s’abandonner à une rêverie où il n’aurait plus à s’affronter ses rivaux et ses adversaires.329

Starobinski dále uvažuje o zmnožení já v kontextu etiky nezodpovědnosti, kterou si 

Stendhal utvořil, aby ospravedlnil některá svá selhání, přiřknul svým přehmatům i ublížením 

jiné já, od kterého se distancoval:

Le pseudonyme exclut le parjure et permet d’invoquer la pluralité des « moi » comme alibi 

admirable.330

Mělo-li být působení úspěšné a přesouvalo-li se do oblasti řečového projevu, pak mu 

muselo předcházet dokonale přesné porozumění jazyku i stavům, které toto úspěšné působení 

provázejí. Muselo být opřeno o znalost a jazykové ztvárnění pochodů vnitřního života. 

Prožitek „božského štěstí“, má-li být skutečně zakušen ve své šíři, musí být zachycen 

jazykově, být zaznamenám i dále ve svém pokračování podnícen. A uvědomuje si, že je třeba 

řečově, tedy vědomě uchopit „bonheur dans l’instant où il se présente“331, pak se touto touhou 

ocitá „très proche de Montaigne“332. Úkol je zřejmý, je třeba pokud možno co nejpřesněji 

vyslovit, co se v probíhajícím okamžiku děje, co člověk myslí a cítí. 

Tyto poznatky jsou pak použity nanejvýše prakticky, zákonitosti, které jsou nalezeny, 

ať je to třeba náhlost citu, „nepředvídatelnost vášně“, rychlost jejich objevení, nespojitost, 

jsou ihned aplikovány jako mechanismy stržení a opět: působení, a to na sebe i na druhé. 

Určitým dobrým příkladem pak může být scéna z Červeného a černého, kdy se odhaluje 

                                               
328 Stendhal: Co je romanticismus, in Energické múzy, Praha, Odeon 1970, str. 59.
329 Starobinski, Jean: Stendhal pseudonyme, L’œil vivant, Paris, Gallimard 2006, str. 252.
330 Tamtéž, str. 239.
331 Poulet, Georges: Stendhal, Etudes sur le temps humain 4, Paris, Plon 1964, str. 242.
332 Tamtéž, str. 242.
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představa, že milostný cit, schopnost podnítit lásku, je věcí řeči, slohu. Postava knížete 

Korazova – který má „v cestovním vaku šest svazků milostných dopisů v rukopise; jsou tam 

dopisy pro všechny ženské povahy, i pro ty nejctnostnější“333 –, je příkladem důvěry 

v možnost poznání průběhu milostného citu a jeho aplikace. Je-li tento mechanismus, jinde se 

řekne sloh, poznán, pak je podnícení milostného prožitku podmíněno schopností se tomuto 

slohu dokonale naučit. Tuto důvěru nalezneme také v deníku, kde si Stendhal jeden 

z takových slohů pojmenovává jako „vybroušený a sevřený sloh měšťanského milence“334. 

Poznání má vždy své praktické využití, vždy se najde příležitost, aby bylo to, čeho se podařilo 

dosáhnout zkoumáním, využito pro dosažení prožitku „božského štěstí“, i když se toto 

prožívání proměnlivě odehrává buď ve fikčním nebo skutečném světě. 

Ve Stendhalově velkém díle, v celém jeho souboru se tedy od počátku mísí praktické 

s teoretickým, poznání s činem, estetika s etikou. Práce, kterou němečtí romantikové kladli 

jako prvořadou aktivitu v dějinném aktu sebepoznávání já, tu v jeho díle prochází jakýmsi, 

s Nietzschem lze říci „radostným“ a konkrétním využitím. A to i přesto, že se Stendhal o „tom 

německém galimatyáši, který je pokládán za filosofii“ (Stendhal: Energické múzy), o myšlení, 

„které je tak ztřeštěné, že by člověk pukl smíchy“335, vyjádřil tak nelichotivě, přesto byl 

jedinečným pozorovatelem své doby a poznání a práci, obojí ve vztahu k lidskému já a jeho 

vztahu k žitému světu, svou tvorbou promyslel a prohloubil. Ukazuje, že analytické poznání 

se neobejde bez tvorby, které se účastní snění a imaginace, bez experimentu, v jehož středu tu 

byla lidská identita. 

Stendhal v neposlední řadě dokazuje, že chce-li se člověk dozvědět kým je, 

rekonstruovat se v celistvosti, pak k tomu nestačí vzpomínání, lidský život není možné nikdy 

obsáhnout. To němečtí romantikové také předpokládali. Proměna v lidském životě, ke které 

dochází s časem, přináší natolik odlišné skutečnosti, že člověk má pocit, „že dělá objevy na 

někom jiném“. Rozhoduje se proto pro konstrukci, stylizaci, která je více stržením, napětím 

(Nietzsche), energickým směřováním a okouzlením než pravdou. Lidské já je pak chvilkovou 

postavou/člověkem vznikajícím náhodně. Vlastní osobnost je „une œuvre à faire“, něco, co je 

třeba bez ustání poznávat a tvořit, a to tvořit podle představ přirozenosti, tak i takovým 

způsobem, abychom své já utvořili dle snů a tužeb i tak, jak si to žádá určitý okamžik.

                                               
333 Stendhal: Červený a černý, Praha, Mladá fronta 1966, str. 364.
334 Stendhal: Deník, Praha, Odeon 1976, str. 331.
335 Stendhal: O lásce, Praha, Odeon 1983, str. 124.
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…ainsi se construit comme une œuvre d’art, une personnalité et une cohérence au second degré, sur 

les ruines d’une personnalité première insatisfaisante ; un moi agile et aigu surgit de la destruction 

d’une existence lourde. Il n’y a pas contradiction pour lui à s’exhiber et à se masquer tout ensemble. 

L’exhibition masquée représente un état de puissance supérieure : agir sur le spectateur, séduire 

l’auditoire, mais sans être atteint par le regard du public.336

Vynaložil jsem mnoho péče, abych byl jasný a srozumitelný, avšak nemohu dělat zázraky. Nemohu 

otevřít uši hluchým a oči slepým. A proto boháči – hrubí požitkáři, kteří vydělali sto tisíc franků v roce 

předcházejícím den, kdy otevřeli tuto knihu – musí svazek zase rychle zavřít, zejména jsou-li to 

peněžníci, továrníci nebo vážení průmyslníci, tj. lidé, jejichž myšlenky jsou povýtce praktické. Tato 

kniha by byla méně nesrozumitelná tomu, kdo vyhrál mnoho peněz na burze nebo v loterii. Taková 

výhra totiž může potkat i člověka, který umí trávit celé hodiny ponořen do snění a těšit se ze vzrušení, 

které působí Prudhonův obraz, Mozartova hudba nebo nějaký neobvyklý pohled ženy, na kterou často 

myslí. Takto vůbec neztrácejí čas lidé, kteří na konci každého týdne vyplácejí dva tisíce dělníků; 

jejich duch se upíná vždycky k tomu, co je užitečné a praktické. Snílek, o němž mluvím, je člověk, 

kterého by nenáviděli a kterého by si s oblibou vybírali za terč svých žertů. Průmyslník milionář 

podvědomě cítí, že pro takového člověka má myšlenka větší cenu než pytel peněz.337

Byl-li na počátku Stendhalova literárního díla motiv společenského úspěchu, pak tuto 

stejnou touhu nalezneme u vzniku tzv. šlépějových textů Jakuba Demla. Jakým způsobem se 

problematika vztahu člověka a jeho žitého světa rozpracovala a prakticky prohloubila, jakým 

způsobem se proměnila, aby stále umožňovala lidské bytosti používat svůj vlastní jazyk, který 

je jí jedinečný a který jí odpovídá, jak se tím pádem dostala literární tvorba jako řečová 

aktivita znovu mezi člověka a jeho identitu, tuto problematiku promýšlí další kapitola. 

                                               
336 Starobinski, Jean: Stendhal pseudonyme, L’œil vivant, Paris, Gallimard 2006, str. 263.
337 Stendhal: O lásce, Praha, Odeon 1983, str. 12.



128

III. JAKUB DEML

III. I. Od anonymity k jedinečnosti

Quoi d’étonnant, /…/ que de voir passion si souvent protégée chez Stendhal par des vêtements 

ecclésiastiques.338

Dílo Jakuba Demla charakterizuje hluboká zakotvenost v představě, která je 

významným dědictvím romantismu v moderní literatuře XX. století. Jedná se o filozoficky 

zdůvodněný výklad jedinečnosti každého člověka, o nutnost a úkol soustředit se na osobní 

specifika a nezaměnitelnost jedince. Poznání sebe sama je ve světě, kde je rozpor touhy a 

skutečnosti stále podstatnější, principem určitého přístupu ke světu a opět platnou a fungující 

oporou i životním smyslem. Poznání směřuje k nalezení osobní přirozenosti, která, 

prosazována zejména Friedrichem Nietzschem, měla výrazný podíl na směřování literatury 

v celém nadcházejícím století. 

Ukazuje se, že Stendhalovo dílo bylo v tomto směru významnou Nietzschovou 

inspirací. Směřování k jedincově morální svrchovanosti, založené na osobní přirozenosti, 

obdiv k tzv. „horoucím duším“, fakticky k lidem, kteří odmítají měšťáckou morálku, „kult 

energie“ a zdůrazňovaný ohled k potřebám konkrétního života, to odpovídalo Nietzschovým 

představám o moderním člověku. Tyto představy určovaly do velké míry kulturní atmosféru 

přelomu století a nalezly obdivuhodnou rezonanci u bezpočtu spisovatelů a myslitelů. Mezi 

nimi také v díle Jakuba Demla. Výrazným dědictvím jak Stendhala, tak i Nietzscheho byla 

tedy primární důležitost sebepoznání. Poznávající se člověk byl vyzýván k vytvoření vlastní 

silné osobnosti, která si je oporou i příkladem druhým. Důraz na přirozené a jedinečné 

znamenal opuštění dosud v umění převažující symbolistické představy o anonymitě, skrytosti 

a utajení osobnosti tvůrce uměleckého díla.

Proměna znamenala kupř. fakt, že exaltovanost, tajemství a skrytost symbolistického 

tvůrce předešlé epochy vystřídal autor civilní, známý člověk, který před veřejností nic 

neskrývá. Pro Jakuba Demla je v této proměně důležitý příklad jeho učitele a mistra Otokara 

Březiny. Josef Vojvodík339 na Březinově příkladu uvažuje o odklonu od symbolické 

                                               
338 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil, str. 81.
339 Vojvodík, Josef: Od estetismu k eschatonu, Praha, Academia 2004.
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pseudonymní existence Otokara Březiny k civilnímu, občanskému Václavu Jebavému. Stejně, 

avšak během znatelně kratšího období touto proměnou prochází sám Deml. 

Symbolistní poetika první Demlovy knihy Notantur lumina (1907) se rychle mění a 

brzy vzniká už docela jiná, skutečně výrazně civilní podoba autora a literárního díla. Proměna 

básníka-kněze v básníka-člověka proto staví na první místo osobní život, tématem díla se 

stává život v každodenních projevech a s každodenními potřebami. 

Erbovním textem žánru, kde se nejsilněji uplatňují svéživotopisné prvky, kde 

převažuje zájem o sebepoznání, o osobní prožitek o vlastní jedinečné pocity je vedle knih 

Gidových především Hledání ztraceného času (1913–1927) Marcela Prousta (1871–1922). 

Počátek 20. století je pro zájem o osobní, o lidské já, kdy vzniká tzv. autobiografický diskurz, 

příznačný napříč všemi evropskými literaturami, v Rusku například je to především Vasilij 

Rozanov, jehož dílo bývá s tím Demlovým často asociována340: Solitéry (1912), Spadané 

listy. Koš první (1913), Spadané listy. Koš druhý a poslední (1915).

Z uměleckého ztvárnění vztahu ke každodennosti, která dostává v díle Demlově 

velkolepý prostor a je stejně velkolepě propracována k umělecké působivosti, mizí formálně 

sevřené literární útvary a spojité celky. Z poezie se vytrácí kupř. sonet, dokonalé a náročné 

metrické struktury, ve prospěch písňových, prostších útvarů, a především se rozrůstá literatura 

tzv. volného proudu vědomí. Výrazně a stále častěji se prosazuje literární fragment. Deml si 

ve zpracování dědictví symbolistů a jako autor výrazně avantgardní a inspirativní pro domácí 

literaturu zaslouží zvláštní pozornost. 

Navzdory vší třebaže domnělé neuspořádanosti napsaného díla je pro něj určující 

touha zcelit vlastní proměnlivý život v jediné knize. Symbolistní maxima o potřebě přetvoření 

osobního života v dokonalou knihu se mění v moderní úsilí o spojení konkrétního života 

člověka a umění. Jestliže byly pochybnosti o celistvosti a plnosti světa u symbolistů 

přemáhány dokonalostí formální především metrické, zvukové výstavby textů, pak u Demla je 

forma už docela uvolněná, má odpovídat zvláštnostem svého tvůrce, zcelující gesto však 

nezmizelo. 

Opět se v kontextu dobových proměn a umělecké avnatgardy ukazuje jako velmi 

přesná idea německého fenomenologa Bernarda Waldenfelse341 o potřebě člověka mluvit 

svým vlastním jazykem, o strachu ze zcizení vlastní autenticity prostřednictvím řeči. I taková 

touha je v pozadí hledání toho, co je skutečně ryze osobní. Lze ji už od počátku nalézt v psaní 

                                               
340 Viz poznámka Jana Mukařovského v Šklovského knize Teorii prózy. Šklovskij, Viktor: Literatura vně syžetu, 
Teorie prózy, Praha, Akropolis 2003, str. 230.
341 Waldenfels, Bernard: Znepokojivá zkušenost cizího, Praha, Oikúmené 1998.
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deníku, a tak také v tom, co nazýváme oním autobiografickým diskurzem v moderně a od 

přelomu 18. a 19. století intimistickou literaturou.

Potřeba vlastního jazyka pro osobní řečový výraz spojená s dobově podmíněným 

estetickým názorem a mravním nárokem na lidskou osobnost a identitu dává u Jakuba Demla 

vzniknout novému typu stylizace a identity, jejímž nástrojem uskutečnění je psané literární 

dílo. Dílo je znovu, a jednoznačněji od doby romantismu výsledkem sebeobjektivující práce, 

jedinečným nástrojem sebepoznání a sebe-tvorby. 

O tom, že je opět relevantní interpretovat dílo Demlovo v kritické literárněvědné 

tradici Ženevské školy, a především Jeana Starobinského, svědčí význam, který je připsán 

postavení zraku v poznávacím procesu, ve vztahu člověka a světa, oka a vzdáleného 

předmětu. Obojí dílo českého spisovatele i švýcarského kritika shodně postulují.

Pro kritiky tzv. Ženevské školy, především pro Jeana Starobinského znamenal zájem o 

lidské oko tematické zacílení, přesněji však existenci vztahu mezi člověkem a světem. 

Starobinski to v závěru své knihy L’œil vivant uvádí na pravou míru:

Certains crurent que la critique occupait beaucoup d’esprit. Certains crurent que l’ouvrage proposait 

les directives d’une « école du regard » ! À la vérité, le regard n’était dans ce livre que l’indicateur 

thématique d’un parcours. Si un principe théorique était en jeu, ce n’était pas celui du regard, mais 

celui de la relation.342

V Demlově případě je explicitně pojmenovaná problematika vztahu člověka a světa 

stále přítomná a tvoří hlavní osu díla. Vztah ke kraji, k zemi, k lidem, k žitému světu je 

určující coby vzorec pro autorovu světonázorovou soustavu, podmiňuje poetiku dialogické 

výstavby díla. Stejným způsobem spočívá vztah jako vzájemné a vlivné působení mezi 

skutečnostmi v konstrukci vlastní identity. Vztah k okolí, k lidem, k celku světa jako 

horizontu všeho jsoucího je předpokladem jak možnosti poznání i sebepoznání, tak i 

podmínkou každé lidské práce a umělecké tvorby, každého výrobku i díla. I proto je poznání, 

o kterém Jakub Deml ve svém díle usiluje a které je jednou z oblastí, k níž svůj celoživotní 

zájem upíná, založeno na pochopení a výkladu vztahů. Tyto vztahy existují mezi osobou 

autora a krajinou, zemí, „propastí rodného kraje“. 

Vztahy (spojitosti), které je třeba poznat – a výsledek zkoumání se projeví 

v kompozici díla – jsou dále ty, které existují, coby relace obecně a nejšíře mezilidské, mezi 

mrtvými i živými předky a osobou autora. V „rodném kraji“ pak existují také vztahy mezi 
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přírodninami a půdou, mezi rostlinami a živočichy a zemí, místem rodiště a života. Tyto 

vztahy ve svém úhrnu a jejich poznání, zatím soustředěny na životní prostor rodiště a 

nejbližších příbuzných z Demlova rodu, určují ústřední téma sebepoznávací fáze díla. Deml je 

totiž přesvědčen, že rozpoznáním těchto všudypřítomných vztahů, porozumí sám sobě jako 

jejich výsledku a objeví svou přirozenost. Vztahy jsou síly hnětoucí a utvářející každý objekt 

a každou bytost. 

Není to fáze nutně prvotní a nástupem jiné ukončená. Deml se k tasovskému rodišti 

vrací motivicky celý tvůrčí život, ale je fází, kterou určuje poznávací akt. Lze také říci, že je 

to fáze temná, labyrintická, podzemní, to pro oblast svého zájmu, a metodou v ní nejčastěji 

uplatněnou je vzpomínka, obrat k minulému, k paměti a dětství. 

Druhá fáze, kam elementy poznaného přímo a soustavně vstupují, je konstrukční. Je 

jisté, že není kniha, v níž by bylo možno stanovit, že je výhradně dílem vzpomínky či 

imaginace, přijměme ale tyto fáze jako dvě hlavní tendence, které také souvisejí se 

vzpomínáním a imaginací coby dvěma hlavními procesy lidského tvoření. V textech tyto 

tendence rozpoznat skutečně lze, sám Deml hovoří o svých textech imaginativních jako o 

snech, jak upozorňuje Vladimír Binar.343

Snovost těchto textů, totiž jejich motivická výstavba a rytmizovaná skladba, je 

založena na výsledcích analýzy vztahů, které autor mezi prvky světa objevil. Jedná se o texty 

volného proudu vědomí či textové fragmenty, které jsou příznačné asociativním spojováním 

či náhlým přerušováním logických vazeb mezi motivy textu. Tyto texty-sny pak svou 

výstavbou ovlivní i ty celky, které dostaly své označení podle Demlova autorského časopisu –

texty šlépějové. 

Obě tendence, jak ta, kterou charakterizuje poznání, tak i fáze konstrukční, kde je 

zapojena především obraznost a kde je uplatněn imaginativní, obrazotvorný princip, jsou 

součástí poznání a vizualizace lidské duše. Deml se v těchto úvahách zcela ztotožňuje se 

základní tezí Jeana Starobinského, která je také jednou z ústředních myšlenek této práce, že 

totiž řeč je pokračováním pohledu, přesněji, že „le regard veut devenir parole“344. Z tohoto 

spojení oka a úst, dokonce oka a ruky – jak lze odvodit dále a také to Starobinski naznačuje –

Deml vytváří vztah závislosti mezi tím, co je jen vidět, a tím, co má dar řeči, co je schopné 

mluvit. Zkráceně lze říci, že viděné je to, co je založeno vztahy, i když vztahy samy okamžitě 

viditelné nejsou, a dar řeči má člověk a přesněji básník. Relace mezi vztahy a duší je pak ta, 

                                               
343 Binar, Vladimír: Komentář, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 477 – 508.
344 Starobinski, Jean: L’œil vivant, Paris, Gallimard 2006, str. 12.
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jaká je mezi určitým okrskem světa, řekněme „rodnou krajinou“ a mluvícím člověkem. Duše 

a rodná řeč jsou tu málem totéž, jestliže ne, pak jsou co nejtěsněji vzájemně podmíněny. 

Sebepoznání je součástí poznání rodu i svých předků. Oproti tomuto poznání osobitě 

zapracovává existenci druhého člověka, právě jako toho, kdo tuto osobní identitární 

jedinečnost narušuje a ničí. V Tepně, v textu z roku 1926, už s příznačnou botanickou 

obrazností popisuje přerod od zájmu o sebe k integraci druhého člověka. Mezistupněm je péče 

o ostatní bytosti a organismy umožněná osobním růstem, oním počátečním zájmem o sebe:

Nejprve je potřeba, aby strom sám sobě se zachoval, a zachrání-li se sám sobě, kolik bytostí potom 

živí, chrání, léčí a utěšuje! Hmyz, brouky, veverky, ptáky, květiny, mechy, hříbky, atd.345

Jeho šlépějové dílo, tedy knihy Rosnička, Domů, Pro budoucí poutníky a poutnice, 

Mohyla, Tepna, Hlas mluví k Slovu, Cesta k Jihu a 27 svazků časopisu Šlépěje, tvoří tu 

druhou složku jeho díla. Ta první je charakteristická slovem Tasov. Příznačně proto jsou 

nazývány různé knihy výborů, tak i leckteré Demlovy texty v sobě jméno rodné vsi nesou. Ta 

druhá, to je „souborné vydání řeky Oslavy“346, texty charakterizované proměnlivostí žánrů, 

ale především tokem představ a přítomností desítek, ba stovek „jiných lidí“, bližních, 

vystupujících v korespondenci a zpětně se v díle objevujících. Textem metapoetickým ke 

šlépějovému dílu je Cesta k Jihu (1935). 

A. POZNÁNÍ

III. I. I. „Duše jest neviditelna.“ 

Vidění nezávisí jen na očích, přátelé, ba často právě oči bývají největší překážkou vidění: „Pohoršuje-

li tě oko tvé, vylup je!“ Vidění jest věcí srdce, rozumu a milosti.347

Abychom správně porozuměli koncepci lidské duše v díle Jakuba Demla, je nutno 

nejdříve pochopit, do jaké míry je umělecká tvorba, ale i lidská práce tvůrcem něčeho 

naprosto nového v bergsonovském smyslu slova348 a jistým odhalováním již esenciálně 

                                               
345 Deml, Jakub: Tepna, Brno, Vetus Via 2000, str. 161 – 162.
346 Deml, Jakub: Proč bychom se netěšili (Šlépěje XXIV), Tasov, Marie Rosa Junová 1939, str. 68.
347 Deml, Jakub: Svazek čtvrtý Šlépějí, Šternberk na Moravě, Jakub Deml 1919, str. 13.
348 Bergson, Henri: Myšlení a pohyb, Praha, Mladá fronta 2003.
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jsoucího. Demla je totiž třeba interpretovat jako umělce coby stoupence platónské koncepce 

poznání. Člověk v jeho představách skutečnost jedině odhaluje, nachází a objevuje, aťsi 

novou a lidskému oku dosud nikdy nezjevenou, přesto již jsoucí. Deml o takto pojaté tvorbě 

sám několikrát pojednává, čtenář si brzy povšimne, že uvažuje-li o poznání, nikdy nemluví o 

vědění, vždy jen o vidění, explicitně to za něj vysloví v jednom ze svazků Šlépějí Jaroslav 

Durych:

Od stvoření světa však nikdo ničeho nevymyslil. /…/ Všechno bylo viděno, svěřeno, nalezeno, cítěno, 

vnuknuto. I početní zákony. Chemické látky a procedury byly nalezeny, až již zdarma, nebo prací. Ví 

se jen, že dosud ničeho nebylo vymyšleno.

Člověk vidí, slyší, cítí; v řádu přirozeném i nadpřirozeném; /…/ Co mimo to jest, jest prázdná 

sláma.349

Rozumí-li Deml duši jako vztahu a vnímá-li viditelný svět jako vizualizaci vztahů, pak 

je duše, aktualizovaná prací, pozorováním krajiny poznatelná. Duši však nelze ztotožňovat 

s krajinou, skutečnou duši má až mluvící – dýchající – člověk. Duše přichází teprve s řečí, 

lze-li to tak říci, avšak vztahy, které právě tuto zatím hypotetickou a konkrétní duši formují, 

lze pochopit a textově zachytit a uchovat vznikem řečového díla. Tvůrčím jazykovým 

ztvárněním krajiny, jejím převedením do řeči teprve sama vstoupí do duše a bude jí zvěčněna 

a nadlehčena. Poznání rodného kraje, milovaného Tasova, je součástí tohoto široce pojatého 

poznávacího procesu této lidské duše, zde konkrétně demlovského rodu. Celý svět je zkrátka 

vizualizací ducha, který světem prostupuje, čekajícího na setkání s duší, neboli převedením do 

řeči. Pochopením rodného kraje a duše rodu pak také vede k uskutečnění mystického 

vstoupení do této duše a tvoření podle jejích specifik a jedinečností. Duše tedy je sama o sobě 

neviditelná, ale její vliv viditelný v práci je patrný všude. Její poznání je proto možné, 

pozornost však musí být soustředěna jinam než na racionální vztahy mezi jevy a předměty.

Demlovo dílo je také opřeno, právě touto představou o vztazích a jejich skrytosti, o 

nutnost projevu vztahu, kterým je od dob německých idealistů přelomu 18. a 19. století lidská 

práce. Touto vzájemnou podmíněností poznání, práce, vztahu a psaní, jejich skripturálním 

zviditelňováním vzniká literární dílo. Demlovy knihy jsou pak vizualizací vztahů, a to opět 

mezilidských i vztahů lidí ke zvířatům, rostlinám atd., ale i vztahů zvířecích, přírodních. Oko 

se stává, a to je podstatné, svědkem uskutečněné relace, stvrzuje ji. Musí být saturováno. 

                                               
349 Durych, Jaroslav: O myšlení, Šlépěje. Svazek sedmý, Běla u Bezděze, Jakub Deml a Pavla Kytlicová 1920, 
str. 103.
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Údělem umělce je tento vztah ukazovat a zviditelňovat, odhalovat jej tam, kde působí, a také 

mu, to plyne z Demlovy morálky, pomáhat na svět. 

Nemohu nic dobrého, co jsem kdy vykonal, nebo chtěl, nebo myslil, odůvodniti jinak než svým 

rodným krajem, ale ani svých zločinů a hříchů a vin nemohu ospravedlniti jinak než svým 

rodným krajem, a nenávidím-li někoho, nenávidí jej můj rodný kraj…350

Je-li vzorem pro psaní rozluštění vztahů, které tvoří určitý „systém“351 uspořádání 

krajiny, a to krajiny kulturní, obdělávané a obývané lidmi, pak text sám je uplatněním tohoto 

stejného systému v psaní, a tak především zachováním a zduchovněním toho, co člověka 

obklopuje, co ho jako prostředí ovlivňuje.

…podobně ukázal se mi rodný můj kraj na této poslední cestě mé, a jako bych byl vlastní jeho duší, 

zjevovaly se mi na něm děje, kterých předtím buď vůbec jsem nevěděl, anebo jen nesouvisle, tedy 

vlastně nijak. Nevím, bude-li mi porozuměno, řeknu-li, že jsem jej uviděl v systému, a nevím, zda-li 

vám představy ještě více neznesnadním, pravím-li, že jsem jej uviděl biologicky. Všechna jeho místa 

byla v srdci mém a já chápal polohu jeho rolí a strání /…/ pomněte, řekne-li se: ta a ta krajina, praví se 

tím: to a to slovo!

Jsem přesvědčen a vím, že každé duši jest určena jistá krajina, bez které nemohla by žíti, tak 

jako, jsouc jednou stvořena, nemůže se zříci svého těla, třebas je po smrti načas odkládá, a všechno, co 

se děje v lásce mezi milujícími, současně a snad mnohem dokonaleji děje se v příslušných jim 

krajinách, které jsou jako by jejich věčným lénem, protože láska, která by se nemohla opírati o něco 

hmotného na této zemi, o věci totiž viditelné, které se mění a rostou, neměla by práce a ponenáhlu 

ztratila by i paměť svou.352

Demlovo upozornění, že jej „milovali všichni v naší rodině, neb jsem byl vyvolen 

k tomu, abych dílo jejich rukou nadlehčil duchem“353, je právě takovým projevem těsného 

spojení vztahu duše a řeči. Neboli, ten, kdo dokáže mluvit, kdo má dar řeči jako básník, 

přináší nadlehčení, fakticky dechem nafukuje pozemské a tedy tíživé předměty, přináší 

oduševnění. Poznání souvislostí mezi krajinou, duší, rodem a svou vlastní řeči vede Demla 

k častému splétání jedné oblasti v druhou vznikem metafor, metonymií, přirovnání a 

podobenství, která formuje v jazyce jedné oblasti reality, aby vyslovil skutečnost oblasti jiné. 

                                               
350 Deml, Jakub: Rodný kraj, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 474.
351 Deml, Jakub: Hrající revolver, tamtéž, str. 80.
352 Tamtéž, str. 80 – 81.
353 Deml, Jakub: Jed, tamtéž, str. 62.
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Když tedy popisuje podmíněnost vztahů, formujících krajinu, a řeči, s představou o úkolu 

nadlehčit práci rodu, používá k tomu už jinde příznačné botanické názvosloví, které o 

nadlehčení hovoří, o potřebnosti pokračovatelů a zjevovatelů skrytého:

…netoliko peň kořenů, nýbrž i kořeny pně potřebují k životu.354

III. I. II. Práce a květiny. Neviditelnost kořenů

Mohl bych milovati květinu, kdybych sám nebyl kdysi květinou, kdybych netoužil v květinu se 

proměniti?355

Pro pochopení souvislostí a vztahů je třeba vyjít od pozorování předmětů, které 

v krajině existují, které jsou na svém okolí závislé vztahem k místu nejsilněji, tímto 

organismem jsou rostliny, přesněji květiny. Jejich výskyt, růst, barva závisejí na místních 

podmínkách: na složení půdy, osvětlení, na dostatku vody atd.

Vladimír Binar hledá za apostrofami květin Mých přátel předobrazy konkrétních 

lidských bytostí, reálné Demlovy lidské přátele. 

Z poznámek rozsetých v knihách tohoto období i přímo z textu se dá usoudit, jak se některé apostrofy 

vztahují k Demlovým hrdinům, jejich gestům a podobám. Vedle vlastních autoportrétů (Tulipán, 

Ledové květy) prostupují jinými matka (Kapradina), Matylka (Čekanka), Wiesenbergrová (Fiala 

noční), Březina (Borovice) či S. K. Neumann (Lilie bílá) /…/. K těmto květinám-přátelům se připojují 

přátelé-květiny z časů minulých, stačí si povšimnout narážek na Němcovou (Čičorečka), Erbena 

(Pomněnka), Čelakovského (Muchomůrka).356

Tento výklad by také napomáhal naší domněnce o významu vztahů pro utváření 

fyzických, otělesněných skutečností. Neboť je v Demlově světonázoru možné vyvodit, že 

člověk i květina si jistým způsobem odpovídají, jsou-li z určitého místa, na jejich bytí se totiž 

podílely totožné vztahy a síly.

Tak především, co charakterizuje květinu. Morfologicky je složena z podzemní a 

nadzemní části. Část podzemní tvoří kořeny – orgány přijímající minerální látky z půdy, a tak 

rostlinu vyživující, a část nadzemní, která je tvořena stonkem, na kterém vyrůstají květy a 

                                               
354 Deml, Jakub: Hrající revolver, tamtéž, str. 79.
355 Deml, Jakub: Hlas mluví k Slovu, Brno, Vetus Via 1999, str. 27.
356 Binar, Vladimír: Svět básníka Jakuba Demla, Miriam – Moji přátelé, Praha, Odeon 1990, str. 220.



136

listy. Ty plní funkci rozmnožovacích, dýchacích a fotosynteticky aktivních orgánů. Rostlinné 

orgány nadzemní části jsou dobře viditelné, nejsou kryty ochranným pletivem natolik, aby 

nebyly rozpoznatelné. Tato odhalenost rostliny, její nahota a obnaženost, která nebrání kráse, 

ale ještě ji posiluje a působí tak příznačnou křehkost a zranitelnost není jistě pro Demla bez 

významu. Rostlina a ještě přesněji květina je mu jedinečnou živoucí esteticky působivou a 

odhalenou formou pevně vázanou na jediné místo a přímo s ním spojenou.

Křehkost a malý vzrůst odlišují v Demlově estetické i etické hierarchii rostlin květiny 

od stromů. Motiv stromu je v Demlových textech přesto častý: stromy ovocné, jehličnany, 

listnáče, a to nejvíce topoly, rostoucí u Tasova, tolik oblíbené Otokaru Březinovi. Strom je 

v prvé řadě rostlina solidní, důstojná a pevná. Bývá oceňována jeho monumentalita a vzrůst, 

kterých dosahuje navzdory ohrožení živly a pod stálým vlivem protikladně působících 

přírodních podmínek. Je stejně tak příkladem přesné organizace, a to od v půdě skrytých 

kořenů přes kmen a silné větve, menší větvičky až po nejjemnější žilky v listech. Byliny, tedy 

rostliny s měkkým, nedřevnatým stonkem, bývají oproti stromům nižší, jejich znakem je 

zmíněná křehkost a menší vzrůst, čímž demlovského pozorovatele upozorňují na svou 

blízkost zemi a půdě. Je proto příznačné, že podle Vladimíra Binara357 dostává v Mých 

přátelích Demlův učitel a mentor Březina podobu borovice. 

V problematice vztahu rostlin a místa hraje významnou roli jedna z delších básní 

v próze Mých přátel, kterou je Pupava. Carlina acualis, velkým květem, vyrůstajícím na téměř 

nepatrném stonku, kvetoucí rostlina těsně přiléhá k půdě. Bezprostřední blízkost zemi, která 

charakterizuje tuto v ploše naopak výraznou rostlinu, znamená Demlovi blízkost malým, 

efemérním tvorům i dalším rostlinám. 

Hle, mohlas jako tvá teta Slunečnice stát vysoko v očích lidí a dívat se za sluncem a teprve v úplné 

zralosti, kdy každého opouští všecko, vědět také něco o pokoře. Ale ty se netočíš a ty jsi pokorná od 

narození až do smrti a držíš se země a čekáš, co kdo s tebou anebo skrze tebe udělá.358

Stejně tak nabízí druh minuciózní pozornosti přirozeně odlišné od rozhledu, který pro 

svou výšku umožňuje vzrostlý strom. Tato představa subtilní všímavosti je v Pupavě posílena 

evokací dětského světa a především dětské pozornosti pro drobné předměty:

                                               
357 Tamtéž, str. 220.
358 Deml, Jakub: Miriam – Moji přátelé, Praha, Odeon 1990, str. 188.



137

Člověk nemá tolik chvátat a má více věřit svým očím, aby měl se zemí slitování a neničil krásu, která 

se vždycky nemůže bránit, ale některé děti to poznávají a mělo by se na těch místech dbát dětí, kterým 

se zrak ještě nezkrátil a nezakalil.359

Vyznění Pupavy směřuje k posílení dojmu významu prostředí, kde květina roste. 

Nepohyblivost rostlin z místa, jejich růst, znamená Demlovi soustředění, zklidnění a intimní 

neboli tiché srozumění s věcmi a okolím. Takový je význam všech čísel Mých přátel: rostliny, 

stromy i houby okrašlují konkrétní místo, svým druhem, vzrůstem, uspořádáním i barvou 

vyjevují jeho jedinečnost. Jejich nehybnost a pozornost vrcholí v květu:

SÍTINO, tam, kde stojíš, nějaká hvězda dopadla z nebe, až to vyšplíchlo.360

Květina na určitém místě roste, žije a vyživuje se z přítomných minerálů, dýchá určitý 

vzduch, přeměňuje právě toto světlo, fakticky uskutečňuje svého druhu intimní porozumění 

malému okrsku přírody. Její relativně pevnou existenci na konkrétním místě zajišťují kořeny, 

které jí zaručují kontakt s chemickými (čistými neboli ryzími) prvky, se zemským živlem, 

který ji vyživuje. Rostlina je svými kořeny v neustálém a bezprostředním kontaktu s půdou, a 

tento její ustavičný vztah, udržovaný kořenovým systémem, je pro běžného pozorovatele, a to 

je důležité, neviditelný. 

Kořen, který je pro rostlinu životně důležitý, je, je-li rostlina na svém místě, ukryt 

hluboko v půdě. A Deml pozorováním funkce rostliny i její morfologie odvozuje skutečnou 

dialektiku skrytosti a odhalení, její neviditelnosti a reálné existence. V Bachelardově výkladu 

materiální poetiky živlů361 znamená kořen duši, a tak také na sebe váže pojem věčnosti. 

Odumře-li rostlině její nadzemní část, kořen pro oči pozorovatele neviditelný, dá nové rostlině 

opět vyrůst. Je-li kořen duší, jedinečným a navíc orgánem kontaktu (vztahu) – rostlina svými 

kořeny svírá kus země, výsledek jeho skryté existence a práce je nadzemní rostlinná část: 

stonek, listy a především nejvíce viditelný květ. A je-li rostlina zničena, kořen opět zakládá na 

novou rostlinu. 

Říká-li autor, že píše „román věcí a bytostí neviditelných“362, existence rostlinného 

kořene ho ujišťuje, že to není úkol, který by se nemohl opřít o fakt dosud běžně neznámý, 

natož neskutečný. Rostlinný kořen je skrytý, očím neviditelný a je stále v duchu výkladu 

                                               
359 Tamtéž, str. 187.
360 Tamtéž, str. 179.
361 Bachelard, Gaston: La Terre et la Rêverie du Repos, Paris, José Corti 1946.
362 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 39.
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materiální obraznosti schopen přeměňovat skutečnosti neviditelné (minerální látky) ve 

viditelné (organickou, funkční a esteticky působivou nadzemní část – květ). Uvědomme si 

ještě jednu skutečnost, která se objeví v úryvku z dopisu malíři a grafikovi Arnoštu Hrabalovi: 

Vaše stromy opravdu rostou a jsouce prastaré, zůstávají zdravé a statečné, rostou ze země a z těl svých 

předkův, ba ještě tam hluboko pod kořeny není pranic nečistého, žádný močál, nic hnijícího, žádná 

vražda, žádný zločin: jsou tam zuhelnatělé trupy stromů – obrů a pod nimi svatý žár země a hořící 

poklady.363

Půda, jíž je kořen součástí, je tvořena rozloženými těly odumřelých organismů, jsou 

v ní i rozložená těla tasovských obyvatel a Demlových předků běžně samozřejmě neviditelná. 

Květiny a rostliny proto znamenají příklad možnosti vztahovat se k entitám neviditelným, 

skrytým a vyživovat se z nich, kvést a růst, být vidět, být neskrytý a krásný. 

Živé (a tedy láskyhodné) jest jedině to, co jest organické, co jest vytvořeno „z vnitřku navenek“, neboť 

teprve „v lůně hmoty dřímá život a sláva umění“.364

Kořen dále ulpívá v temnotě, nepotřebuje ke svému růstu světlo, avšak rostlina ano. 

Navozuje představu o životní potřebě tmy, podzemního a labyrintického světa spojeného 

přítomností odumřelých a tlejících organismů s minulostí, se skutečností dávno zmizelou. 

Rostlina je organismem, který pro oči skrývá své zdroje, své spojení s minulostí a 

rozloženými těly organismů jiných. Z tohoto částečného skrytí vyvozuje Jakub Deml možnost 

využívat skryté procesy a souvislosti, protože jsou-li spojitosti neviditelné, a Deml skutečně 

používá slovo „neviditelné“, tedy podstatná je skrytost pro oči, pak neznamená, že neexistují 

a že nezakládají skutečnost „skutečnější“. A toto druhé, tyto skryté souvislosti, které tvoří 

Demlovo dílo, jsou tím druhým oddílem, který nás zajímá, protože vede k pochopení zcela 

konkrétní estetiky a poetiky, kterou sám autor pojmenovává jako „souborné vydání řeky 

Oslavy“365. 

Temnota podzemního světa, která působí, že se v takových místech člověk neorientuje 

pomocí očí, však není bez světla. Toto je totiž viditelné pro jiný orgán, tím je lidská duše: 

                                               
363 Deml, Jakub: Tepna, Brno, Vetus Via 2000, str. 153.
364 Deml, Jakub: Šestý svazek Šlépějí, Tasov, Jakub Deml 1919, str. 222.
365 Deml, Jakub: Proč bychom se netěšili (Šlépěje XXIV), Marie Rosa Junova, Tasov 1939, str. 68.
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Světlo ustavičné nemůže míti charakter světla petrolejového nebo elektrického, nýbrž je to světlo 

v takové hloubce, že našim tělesným očím zdá se býti docela černé, ale naše duše bezpečně ví, že tato 

čerň svítí.366

I proto můžeme dát za pravdu Vladimíru Binarovi, když označuje s Demlem knihy 

příznačné pro toto podzemní a temné období Hrad smrti a Tanec smrti jako „sny o smrti“367. 

Smrt a temnota, vize mrtvé země a smrti všeho živého, útěk před „neviditelným stihatelem“ 

(Deml) v podzemním labyrintu je totiž doprovázen hledáním „tajemství rodu“. Nepřítomnost 

světla pro oči je pak zároveň nalezení světla pro duši. Znamená to tedy, že světlo je také 

v podzemí, rozumějme, je to ono mnohem hlubší, „světlo ustavičné“, které už v těchto 

počátečních textech vede autora k přijetí jiné viditelnosti a jiného pohledu, neviditelnosti, ale 

jisté a skutečné existence.

…uviděl jsem, že člověk, i nevím, jak nešťastný, není tak osamocen, jak by se zdálo, nýbrž tak, jak 

souvisí pole s polem, krajina s krajinou, že souvisí člověk s člověkem, mrtvý s živým, živý 

s nenarozeným, a že tuto souvislost lze čísti do veliké dálky nejen na tvářích lidí, nýbrž i na tváři 

krajiny, a to do té míry, že náš duch podle podoby jistého kraje mohl by dosti přesně dohádnouti se 

jeho dějin a podle podoby jistého místa objeviti život, který jest v něm skryt.368

Není jediné mé ctnosti, která by nerostla jako heřmánek nebo pivoňka nebo boží dřevec, karafiát a 

maří list z mého rodného kraje: jako bříza, jako borovice, jako jalovec a žulový balvan /…/: toto vše, i 

když ani nevím, dává můj rodný kraj do všech mých pohledů, které byly dobré, do všech mých slov, 

jejichž hlas byl pokorný, do každého posuňku mých rukou, do každého vzpřímení nebo sklesnutí 

mého těla.369

III. II. Výčty. Tepna (1926) 

V roce 1926 vycházejí Demlovi trojice důležitých knih, které rozpracovávají mýtus o 

sobě a o rodině. Jsou to Hlas mluví k Slovu, Mohyla a Tepna věnovaná dějinám Demlova rodu 

především otci Jakubovi /*25. ledna 1842, †19. prosinec 1918/. Aby se potvrdilo, že je duše 

založena vztahem v konkrétní krajině, kde spolu každý předmět, bytost, zvíře či květina, 

                                               
366 Deml, Jakub: Šlépěje XV, Tasov, Pavla Kytlicová 1930, str. 86.
367 Binar, Vladimír: Komentář, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 493.
368 Deml, Jakub: Hrající revolver, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 81.
369 Deml, Jakub: Tepna, Brno, Vetus Via 2000, str. 200.
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všechny přírodniny i výtvory souvisejí, předkládá Deml soubor skutečností, které Tasovsko 

coby místo, které ho zajímá nejvíce, od jiných míst odlišuje. Bylo-li původně určitým 

zeměpisným okrskem života předků a místem narození, je od roku 1921, kdy Deml začíná se 

stavbou domu, už více než rodištěm, je zcela konkrétním bodem, který slibuje nový a 

uspořádanější život:

Můj dům v Tasově (v Bosně) vystavěn 1922 na pozemku č. kat. 1135/9 a 1147/2 zaps. ve vl. č. 690 

pozem. kn. obce Tasova.370

Tato konkrétnost je primárně založena v zemi, v půdě a pod zemským povrchem, kde 

jsou ložiska kovů a nerostů, která mimoto že udržují podzemní „pekelný, skrytý žár, jehož 

pablesky vyšlehují nerostnou hmotou, která ho svým nezničitelným charakterem zabarvuje, a 

o němž jste přesvědčeni, že bude, s vítěznou a svatou potměšilostí, svítit i v nejčernější 

propasti“371, tvoří osobitost tasovského kraje a blízkého okolí, jeho „podzemní proud“. 

... opál, talek a masek nacházeli jsme jenom v jisté zmoli východně od Třebíče na pravém břehu 

Jihlavky, u Tasova není po nich ani památky, za to u Jasenice, na stráni pod tím prastarým kostelíkem 

našel jsem asbest a ještě doleji, v té zmoli, je černý mramor, podél celého jesenického potoka krevel a 

západně od vesničky na tom hřbetě nad řekou Oslavou je ložisko mramoru bílého.372

Titul knihy Tepna přináší představu horizontu, pohyb, proudění a tok, vytváření 

plochy a uzemí. Proud tepny je paralelní s pomyslným vertikálním objektem, kterým je 

vzpřímená mohyla. Závěrečné stránky v Tepně přejímající a doplňující text o odlévání 

bronzové sochy Persea Benvenutem Cellinim, zřejmě převzatý a upravený z jeho vzpomínek, 

je ve významu knihy s ohledem na Demlův zájem o geologické podloží místa, vyslovením 

představy podzemního spojení a souvislostí kraje, ale také všeho živého, co v těch místech 

roste a existuje, co společně – jako celý národ – pracuje na své původnosti a účastní se na 

společném díle – na odlití svého Persea:

Bratři, Sestry: také náš národ odlévá právě svého „Persea“, svou sochu Svobody. Pec je rozžhavena, 

oheň zachvacuje střechu, ledový lijavec a vichřice bijí se strany… Záklop pukl, bronz se vylévá… 

Probůh, honem přinášejte, co kde kovového popadnete: chuť k životu, odhodlanost k dobru, lásku 

                                               
370 Tamtéž, str. 90.
371 Tamtéž, str. 28.
372 Tamtéž, str. 17.
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k pravdě, oddanost k národu, vytrvalost a věrnost v práci, tu tvrdou kainovskou nenávist, tu 

zlořečenou nesvornost, tu prokletou závist a žárlivost – všecko sem, všecko do výhně! Ještě! Ještě! Ať 

se potomstvo raduje z našeho díla! Věčnou smrt ať má Gorgona! Díky! Ještě! Honem, ještě! Vidím tě, 

bratře, Ještě! Jak jste krásná, Sestro! Ještě! Už nikde nic není? Nikde nic? Nadobro nic?

Ó Bože, který z nesmírné moci své vstal jsi z mrtvých a slavně vstoupil na nebesa, dopřej nám, 

aby se naše forma naplnila!373

Myšlenkové vyznění knihy vrcholící v prosbě o požehnání společné práce celého 

národa však bylo na počátku založeno mnohem skromněji a počáteční stránky se soustřeďují 

na představení tasovského regionu. Podávají zeměpisnou a geologickou, ale i botanickou 

charakteristiku území, kde se Jakub Deml po dlouhém bloudění usadil: 21. července 1922 je 

dostaven dům v tasovské Bosně. Nikoli výjimečnost Tasova oproti jiným místům je 

předlouhou vzniku knihy, ale snaha podat jeho pochopitelný a přístupný textový obraz, 

vysvětlit spisovatelův vztah k předkům, kteří na místě žili a zemřeli, vystihnout jeho 

odlišnost, rázovitou osobitost, která podmiňuje Demlův charakter, jeho vlastnosti a 

temperament, a nakonec podobu literárního díla. Skryté souvislosti, stále působící vztahy, 

vzhled krajiny a chování Tasováků, jejich nářečí, to souhrnně formuje duši kraje, kterou se 

Deml cítí a coby mluvící bytost stává, aby jeho dědictví – křivdy, viny a námahu – svým 

činem „nadlehčil“.

Tepna se otevírá věnováním dr. Emanuelu Chalupnému a následuje pro evokaci 

přísného místního zakotvení soupis tasovských tratí (polností, luk). Objevují se souvislejší 

zápisy o rostlinách, hmyzu, zvířatech, kamenech, které lze na určitých místech nalézt, a jsou 

vystřídány soupisem Tasováků padlých v I. světové válce. Pak přichází oddíl Zač se u nás 

v Tasově prodávalo a kupovalo ve válce, což je seznam potravin s přiřazenou cenou a místem, 

kde bylo k dostání. 

V roce 1921

1 kg masa vepřového v lednu 17 Kč, za 1 kg telete živé váhy 7 Kč, 1 q sena 370 Kč, u Zábřeha až 500 

Kč.374

Objeví se vzpomínky na učitele, záznamy tasovských zvyků, věnování vepsaná do 

odesílaných knih, reklamy, denní záznamy, výpisky z četby, záznamy snů, zkrátka totéž 

uspořádání, na které je čtenář zvyklý od prvních Demlových knih, od roku 1912, kdy vydává 

                                               
373 Tamtéž, str. 218.
374 Deml, Jakub: Tepna, Tasov, Pavla Kytlicová 1926, str. 29.
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první takto psanou knihu Pro budoucí poutníky a poutnice. Formálně je pro Tepnu příznačný 

výčet. Jeho využití najde své místo porůznu v dalších Demlových knihách během celého 

tvůrčího období, nejčastěji ve Šlépějích, kterým je Tepna formálně příbuzná:

…tak zvaný nepořádek na venkovském dvorku, kde jest páté přes deváté, otýpka, prase, kámen, radlo, 

sloup, hrušeň, slepice, dítě, hromada pařezů, pramínek močůvky, holub, vrabec, povříslo, sešmatlané 

dřeváky, žebřík, koryto, psí bouda, „drapák“, a ten ubohý plůtek, ten stařecky vychýlený vikýř a ta 

zídka, vydrolená věkem a vyždíbaná kapkami deště a drobnými prstíčky a tam za stodolou vlevo 

v malé zelinářské zahrádce hřbet toho sklípku s „lecóchem“, tj. se sopouchem a nad ním dřevěná 

stříška /…/ – ó venkove, ó dětství, co se ti vyrovná chutěmi, krásou a blahem!375

10. II. 1921. Dostávám od kapitána Bohuslava Bozděka z Bratislavy (Františkánské náměstí č. 8) dvě 

knihy, které vydal svým nákladem; jsou to „Menoslav obcí na Slovensku“ a Jozefa Gregora 

Tajovského „Rozprávky z Ruska“. První ta kniha má větší formát, plátěný hřbet a 444 stran. Obsah: 

Politické rozdělení, Seznam obcí maďarsko-slovensko-německý, Seznam obcí slovensko-maďarsko-

německý, Seznam úřadů: soudy a veřejné notariáty, finanční úřady, školy, úřady ministerstva 

zemědělství, úřady ministerstva pro veřejné práce, nemocnice a nemocenské pokladny, musea, 

knihovny, archivy, četnické stanice, železniční stanice a tratě, poštovní úřady, lázně. – Takováto 

úplnost a dokonalost těší mě víc než knihy veršů, ve kterých je papírová zem a kterých máme na 

mancáry.376

Ve vztahu k rázu krajiny, k „propasti rodiště“ se výčet liší od „systému krajiny“, o 

němž se objevuje zmínka již v Mém očistci jako o něčem tušeném a který se také objeví 

tematicky v Tepně. Vliv systému se objeví v řeči, v lexikálních a výslovnostních specifikách 

tasovského nářečí, v pravidlech, která jazyk ovlivňují. Nejvýrazněji je tato jednoznačnost i se 

svou krajovou zvláštností a originalitou – tasovským nářečím – zachycena v soupisu 

tasovských tratí: Ona část Tasova, kde bydlím. 

„Hosinka“, to je to oudolíčko, kde byl onen rybníček pro děti, husy a hasiče. Výš nad „Bosnou“ říká se 

„Pod Horkama“. Ještě výš k severu, tam kde se začíná lesík, „Na Horkách“. Navrchu za 

Svobodovýma rolima, tam kde mají pole Tomáš Pospíšil, Pavlíček, Hakl, Palas z Ulice, Požár, Bernet 

a Svoboda, je „Hostanec“. „Linda“ je s této i s oné strany ohraničena lesem Kravalovým; poštmistr má 

tam pole. „Ouvary“ (Hóvare) vlevo od lhotecké silnice vzhůru ke kříži;

„Pode Lhotkó“, jak jméno samo praví.

                                               
375 Deml, Jakub: Šlépěje. Svazek sedmý, Bělá pod Bezdězem, Jakub Deml a Pavla Kytlicová 1920, str. 80.
376 Deml, Jakub: Šlépěje VIII, Tasov, Jakub Deml a Pavla Kytlicová 1921, str. 178.
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„Komárova“ za Lindou; to jsou Komárova Horní. Komárova Dolní jsou za cihelnou.377

Právě tyto výčty mají v Demlově estetice i etice svůj význam pro pochopení a 

zahlédnutí duše, jež „jest neviditelna“. Zasazují Demlovo bydliště Bosnu na konkrétní místo, 

obklopují ho určitými květinami, stromy, zvířaty a nerosty, evokují podnebí a klimatické 

podmínky, které růst rostlin a výskyt živočichů podmiňují, zahrnují ho do určitého jazyka. 

Seznamy a soupisy vyvolávají hojnost, i bez obsahového porozumění přinášejí představu 

bohatství a nadbytku, ze kterého člověk může brát a který je zde pro něj. Nadšení a radost, 

tvůrčí zápal, který se ukazuje, přináší ideu člověka, který se kolem sebe rozhlíží, který je se 

svým okolím v blízkém vztahu, místo, které obývá, je mu známé. To vše souhrnně vytváří 

dojem srozumění, obeznámenosti, znalosti jak míst a objektů, tak i slov, která tyto skutečnosti 

označují. Bylo-li předchozí bloudění a uvedení do podzemního snového světa starších knih 

později souborně vydaných pod titulem Můj očistec (1929), psaných však ve velké míře 

v letech desátých, obdobím evokujícím temnotu, smrt a nebezpečný sklepní labyrint, pak 

výčet přináší jasnost, obeznámení s objektem, který už lze uchopit, lze s ním pracovat. Tento 

objekt je osvícen denním světlem, jeho kontury jsou jasné a člověk je zná. Výčet je seznam 

předmětů, které pocházejí z určitého místa, mají svůj známý původ a nadto jsou dány 

k dispozici jako prvky, stavební materiál stavby a díla, která lze začít.

Ve vztahu k Demlově představě o „vyvolení“, aby skutečnost „nadlehčil“ slovem –

nafoukl dechem/duchem, je výčet konkrétním projevem této nadlehčující a zduchovňující 

práce. Věc, která byla pojmenována, není také ztracena, lze se o ní domluvit a znovu ji 

vyhledat. To vše má pro Demla prvořadý význam v aktu poznání a následné vizualizace duše. 

Určitý typ výčtu vedle jeho významu pro přístupnost a evokaci znalosti, slouží dále 

k navození dojmu praktičnosti, obchodního ducha, k němuž se Deml později, v Mohyle, hlásí 

coby vlastnosti zděděné po otci. Vždyť výčty mají svou souhrnnou povahou blízko k účtům, 

k účetním knihám, jak si je vede každý obchodník, a jak se o nich dočítáme – a také o jejich 

významu pro záchranu pověsti Demlova rodu – v Mohyle z vyprávění Demlova otce: 

…a jak se potom v těch rozložených a nakupených papírech probírám, valně na to ani nemyslím, 

najednou uvidím svůj soukromý deník, sešitek osmerkového formátu, do něhož se zapisovaly peněžité 

obnosy, které pan farář Florian, předseda Spolku, u mne každý den z truhlíku vybíral /…/

Jak ten ubohý deníček v rukou převracím, napadlo mi, abych jej také otevřel /…/

                                               
377 Deml, Jakub: Tepna, Tasov, Pavla Kytlicová 1926, str. 8.
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A co tak listy přemítám, došel jsem až k listu poslednímu; a jako bych se zalekl /…/ Nevěřím 

svým očím, počítám znova a – radostí jsem vykřikl: „Tady je chyba! Velebný pán zapomněl připočítat 

dvojku, která je v tisících!“378

Výčty patří do světa konkrét, do světa viditelných předmětů. Zdánlivá chaotičnost, 

neuspořádanost Demlova života i asociativní organizace jeho děl, podzemní geometrie, 

ustupuje jasnosti a praktičnosti. Rozpracovává a posouvá dosavadní uspořádání. Znamená 

etapu, kdy se nalezené věci „dají zpeněžit“, lze s nimi vyjít mezi lidi a pokračovat v budování 

vztahů.

III. III. Od duše k penězům. Od předků k praxi. Dar a obchod

Už kolik prostých lidí mi řeklo, že můj smích prozrazuje mého otce, že prý se směji zrovna jako on a 

že mám důlek v bradě jako on a že i svými pohyby a svou chůzí se mu nejvíce podobám – proto tedy 

je tu také velice snadné proroctví do budoucnosti i do minulosti…379

… já jsem rozený obchodník…380

…dárek znamená dotek, smyslovost.381

Vztahy, které existují mezi přírodninami navzájem, různé skryté souvislosti a 

závislosti, ať třeba jde o výživu, osvětlení, souvislost mezi zvířetem a jeho skrýší, stromem, 

květinou a určitým druhem půdy či vzhledem koruny a květu, množství plodů a hustota dešťů, 

právě tyto vzájemné závislosti a vlivy přenáší Jakub Deml mezi lidi. Mezi potomky a rodiči, 

mezi mrtvými a pohřbenými a dosud živými existují stejné souvislosti a stejná působení, síly, 

které člověka utvářejí, dávají mu jistý charakter a podmiňují jeho tělesný vzhled. Deml 

dospívá k názoru, že vztahy mezi lidmi, jejich vzájemnost mají dvojí a velmi konkrétní 

podobu, jsou buď darováním, nebo obchodováním. Oba typy tak často se v Demlově díle 

vyskytující jsou aktualizací vztahů, které zakládají pozemskou skutečnost. 

Darování je v základu narození člověka a každého tvora, život je předáván z rodičů na 

potomky. Dar vytváří morální závazek. Obchod je výměna a směna, nezřídka jsou 

                                               
378 Deml, Jakub: Mohyla, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 289, 290.
379 Tamtéž, str. 329.
380 Tamtéž, str. 324.
381 Barthes, Roland Fragmenty milostného diskurzu, Červený Kostelec, Pavel Mervart 2007, str. 97.
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protihodnotou peníze, závazek je to občansko-právní. Avšak i když je to vztah peněžní, není o 

nic méně stále mezilidský, jen je založený na dluhu a jeho splacení. 

Přítomnost obchodování je novou fází, která pro Demla znamená uskutečňovaný obrat 

ve vztahu k lidem, které tak vpouští je do svého světa. Stejně tak je to také pokus prodat své 

„zboží“. Tímto zbožím je v úhrnu on sám jako živá osoba, persóna, člověk, který už „zná své 

jméno“ (Deml). Svým usazením se v Tasově, přirozeným a samozřejmým navázáním na 

odkaz předků v něm vzrostlo vědomí vlastní osobní hodnoty a všeobecné lidské důstojnosti. 

Vladimír Binar382 tu spatřuje projev uvědomělého budování mýtu o sobě, o svých předcích a o 

rodišti, který postupně a organicky zakládá sen o národě, o příbuznosti lidí mluvících stejnou 

řečí, a nabízí tento svůj sen národu jako vzor a moderní mýtus ke společnému sdílení.

III. III. I. Darování

Nejlepší věci nejsou ty, jež si volíme nebo béřeme, nýbrž ty, které dostáváme.383

Od poznání rodu a jeho významu jako předavatele života z generace na generaci pod 

neustálým vlivem tasovské krajiny začíná být ještě specifikováno, jak se vztahy mezi 

přírodninami, zvířaty a lidmi uskutečňují a jaké povahy jsou. Tím jedním typem vztahu je 

darování.

…život jest dar a dar jest život /…/. Divná, ale pravdivá věc, že život udržuje se jen darováním.384

Deml fakticky staví darovací vztah do opozice k obchodu. Naznačuje, že darovat je 

možné pouze takové skutečnosti, jejichž hodnota není vyjádřitelná penězi. Hodnota totiž 

natolik převyšuje vyčíslitelnou cenu, že darování spočívá hodnotově výše než obchod. 

Nevyčíslitelností, nepřímým poukazem na vzdálenost darování počtářským úvahám 

obchodníka, fakticky matematice a racionalitě v širokém významu Deml opět vstupuje do 

prostoru emocí, snů a iracionality. Hodnota není vyčíslitelná, protože je odvislá od citu, objekt 

má svou cenu pro existenci skutečné silné emocionální vazby. Dar života a dar sebe sama, 

které se mohou spojovat v představě oběti pro druhého, ale také vzdalovat, a to nad skutkem 

početí života, jsou Demlovi nejvyššími hodnotami. Takový dar zavazuje, lze ho splatit pouze 

činem podobným. 

                                               
382 Binar, Vladimír: Čin a slovo, Praha, Triáda 2012.
383 Deml, Jakub: Pro budoucí poutníky a poutnice, Olomouc, Votobia 1993, str. 61.
384 Deml, Jakub: Šlépěje. Svazek sedmý, Bělá pod Bezdězem, Jakub Deml a Pavla Kytlicová 1920, str. 140.
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Za pozornost především stojí, jak autor představu daru, skutečný darovací vztah znovu 

vztahuje k psaní skrze mateřský jazyk a jak se darování stále ještě vztahuje ke skrytosti, 

k iracionalitě, zvláště k onirickým, nevědomí stavům. 

Největším ze všech mých darů, kterých se mi dostává, jest má řeč, můj mateřský jazyk. Nepíšu, 

nemluvím, nýbrž sním, o tom, co jsem dostal.385

Darování proto dále evokuje představu skutečnosti, kterou spisovatel dostává, aniž by 

po ni toužil, staví ho do situace a uvádí do stavu pasivní, receptivní bytosti. Není to tedy vůle, 

která provází obchod, ale přístupnost a pozornost, ochota přijmout nechtěné, protože dosud 

nepoznané, co provází darování. I proto, svou příslušností k nevědomému a k nevědomí, je 

darování v opozici k obchodu, jejím předmětem jsou věci neznámé, stejně jako jsou příčiny 

darování skryté. Při darování, jak je Deml pojímá, tedy především jako dar života a oběti, 

obdarovaný přichází s časovým odstupem k aktualizaci vůle někoho jiného, v případě 

narození k vůli vlastních rodičů. I to že tato vůle předků je prostoupena láskou lidí, má pro 

Demla svůj význam a podruhé, právě přítomností lásky a jejímu obvyklému neracionálnímu 

založení, svěřuje se spisovatel v důvěře skrytým souvislostem, tedy skutečnostem, které 

nalézá a které ho potkávají jako události. Darování proto souvisí s nalézáním, s odhalováním, 

až s pozdějším pochopením, s odloženým porozuměním, a to i sobě samému a svému dílu.

Co mám, čeho bych byl nedostal darem?386

Neměli bychom zapomenout, že v Demlově zájmu o sebe, o svou jedinečnost, který 

tvoří téma jeho knih, je darovací akt sebe sama. Nic nezamlčet, o vše se rozdělit, to je jistě akt 

absolutního sebedarování. Obdarovaným je národ. 

Darování se přibližuje vegetativnímu růstu, opět vrací pozornost k rostlinnému světu. 

Darování je v křesťansko-židovské tradici vztahem vertikálním, je původně vztah od Boha 

k člověku, neboť Bůh je v této tradici hlavním dárcem387. Výměna, obchod, ale také pomoc je 

pak vztahem horizontálním, vztahem mezi člověkem a člověkem. 

Dans chacun de nos dons, diront les théologiens et les moralistes chrétiens, l’esprit dont il doit être 

animé est celui même de l’Esprit Saint qui descendait du ciel à la Pentecôte. C’est là une merveilleuse 

                                               
385 Deml, Jakub: Pro budoucí poutníky a poutnice, Olomouc, Votobia 1995, str. 50.
386 Deml, Jakub: Šestý svazek Šlépějí, Tasov, Jakub Deml 1919, str. 293.
387 Starobinski, Jean: Charité, Largesse, Paris, Gallimard 2007, str. 67.



147

construction dogmatique pour faire le pont entre un salut terrestre qui semblait imminent, et une 

parousie, une seconde venue, qui reste attendue.388

Deml si uvědomuje, a přesně to pojmenuje v přiznání, že jeho trápením je skutečnost, 

„že nebudu míti dítěte, kterému bych předal své vidění (předků, aby bylo vyváženo, 

ospravedlněno jejich utrpení!)“389. Tím hrozí, že se řetěz darování přeruší, že Deml-kněz 

nebude moci obdarovat stejným darem života své potomky. I to ho přivádí k úvaze darovat 

život uměleckému dílu, které jako otec zplodí s národem.390 Velikost daru života, který dostal 

od Boha skrze své předky, je navíc „trop large pour ne pas se redistribuer de main en 

main“391. To je také další důvod, který ho vede mezi lidi, do společenství a jejího života, 

jehož se stále častěji účastní.

Jen na okraj této krátké kapitoly je třeba ještě upozornit, že zájem o druhé lidi, 

Demlova nově formulovaná a uskutečňovaná otevřenost druhým nachází svůj nejvýraznější 

projev ve Šlépějích. Přímou vazbou mezi zájmem o bližního, po „obci přátel Božích“ a 

vznikem autorského časopisu, to, co charakterizuje Demlův přechod od rodného kraje k „řece 

Oslavě“ navozuje také Vladimír Binar, když upozorňuje, že první svazek Šlépějí „vychází 

v roce 1917, kdy [Deml] dovršil první tři okruhy Mých přátel“392. Vpuštění bližního, toho, 

který stojí mimo rod a mimo nejbližší, přímo do vzniku díla, do jeho konstrukce znamená 

nejen proměnu na rovině etiky, ale také poetiky.

III. III. II. Peníze a obchod

K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková 

víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim řekne: „Jděte 

v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte,“ ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? 

Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě je mrtvá.393

Obchodování stojí svým vztahem k penězům, vznikem dluhu, který je třeba splatit 

prodejci, nikoli dalším obdarovaným, jak je to stanoveno v biblickém výkladu daru394, na 

opačné straně než darování. Nadto zachází s věcmi stanovené hodnoty, s cenami 

                                               
388 Tamtéž, str. 77.
389 Deml, Jakub: Mohyla, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 297.
390 Tamtéž, str. 297.
391 Starobinski, Jean: Charité, Largesse, Paris, Gallimard 2007, str. 77.
392 Binar, Vladimír: Svět básníka Jakuba Demla, Miriam – Moji přátelé, Praha, Odeon 1990, str. 221.
393 List Jakubův, Bible, Překlad pro 21. století, Praha, Biblion 2009, str. 1523.
394 Viz Starobinski, Jean: Charité, Largesse, Paris, Gallimard 2007.
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kalkulovanými a promyšlenými lidmi, s hodnotami dopředu známými. Deml o této 

přímočarosti obchodu ví, začíná ho zajímat v období, kdy se proměňuje jeho dosavadní postoj 

ke skutečnosti, na čas zbavený zklamání a vynucené uzavřenosti. Obchod a jeho přijetí, 

dokonce představa spisovatele jako obchodníka jsou mu vhod, odpovídají a posilují jeho 

osobní naději, odhodlání a nadšení, které ve dvacátých letech z mnoha příčin konečně 

prožívá. Jasnost, jednou stanovená cena zboží, to je už přítomnost osvětlených věcí, koupit lze 

jen to, co člověk chce, v jeho vlastnictví se neobjeví nic, co by nemusel zaplatit, co by si sám 

nepřál. Bylo-li darování pasivním přijetím, pak obchodování znamená vědomou aktivitu, 

jakési rozumové síto, přes nějž člověk skutečnost propouští. 

Darování a obchod mají svůj význam v přítomnosti motivů temnoty a světla 

v Demlově díle, ale ani jedno z nich není svého temného zabarvení zbaveno. Schopnost 

prodávat a tržní uvažování si Deml nezvolil, ale zdědil je po svém otci Jakubovi. Tím je 

posílena příslušnost k rodu, k nabytí daru obchodního ducha, a posílen ráz dědičného, 

primárně nevědomého obdarování. V otcově případě je obchod coby aktivita zatížen 

dlouhotrvajícím nespravedlivým sporem s knězem Františkem Florianem, který svými 

finančními podvody několikrát přivede Demlova otce, v té době pověřeného správce 

křesťanského obchodního družstva Oul, k bankrotu. Tyto skutečnosti společně zatemňují 

obchodování, vnášejí do něho vědomí morální křivdy. Otcova přítomnost, jeho obratnost a 

verva ho opět vyvádí z morálního zmatku, vrací mu jednoznačnost a přímočarost. Právě ty 

skutečnosti, které v ideálním případě zanechávají obchodující smířené a pokojené. Otec, 

navzdory neustálým příkořím ze strany kněze Floriana, totiž vždy najde řešení, dokáže si 

poradit, a to tak, „aby výsledek byl dobrý: na papíře byl zisk…“395.

Obchodování, jak ho autor interpretuje, je schopností ryze praktickou, je málem 

praktičností samotnou. Je ztvárněním schopnosti udržovat vztahy a vztahům mezi lidmi 

rozumět, je to kombinace odvahy, pracovitosti, houževnatosti a dobrého odhadu. Právě obraz 

takového člověka získáváme z líčení událostí, které určovaly život Demlova otce. Ten je 

příkladem činorodého muže, přičinlivého hospodáře, který „si vlastně nikdy nesedl, aby 

odpočíval“396. 

Významná část knihy z rodové trilogie, Mohyly, je výčtem otcových zásluh o veřejné 

blaho Tasova, o rozvoj obce, výpisem činností, kterým se věnoval, objektů a nemovitostí, 

které opravil, uchoval či zvelebil. Jednou je charakterizován jako „veliký milovník stromů jak 

                                               
395 Deml, Jakub: Mohyla, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 304.
396 Tamtéž, str. 297.
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ovocných, tak divokých“397, jindy jako schopný organizátor, vždy jako člověk podnikavý, 

pracovitý, aktivní, opravující a zachraňující:

Mezi těmi 120 měřicemi pozemků nebylo snad jediného pole, kde by otec náš nevydobýval kamene, 

nebo alespoň nesbíral štěrk! 

/…/ 

Ale z těch tvrdých a ostrých kamenů dělal otec „štuly“ a z těch hlavatějších tarasy. 

/…/

Kde bývala sušina, tam zase otec vodu zaváděl.398

Koupiv ten dům č. 91, založil u něho náš otec zahradu, oplotil ji a vysázel do ní přes sto ovocných 

stromů, také novou studni vykopal, dosti hlubokou, aby bylo vody na zalévání.

Mimoto vysázel borových lesů…

/…/

Také obci sázel náš otec lesy, když byl tehdy tři léta starostou. /…/ Mimoto Havlcův kopec a 

tu rokli v Bosně nad rybníčkem vysázel břízami a modříny /…/, mezi tím javorovým hájkem a 

hasičským skladištěm zřídil a oplotil ovocnou „školku“.

/…/

Rovněž za svého tříletého starostování vystavěl obci náš otec prostranné hasičské skladiště, 

v potoce velkou vodní nádrž (tzv. „haltýř“), začal dělati velmi potřebnou silnici od Tasova ke Lhotce, 

pustil se do stavby kamenného mostu mezi městečkem a Stránkou…399

Když potom koupil na Stránce dům č. 91, celý jej přestavěl, obnovil, dal stropy nové, okna nová, 

komíny nové, chaloupku výměnkářskou zgruntu postavil na tom místě, kde bývala jen kůlna, k této 

výměnce proti Uhlířovým sklep udělal, celou usedlost proti ulici pevnou a pěknou bílou zdí ohradil, 

v té zdi od východu klenutou bránu a nová vrata udělal, stodolu i chlévy opravil, hospodářského nářadí 

nakoupil, mlátičku, fukar, žentour postavil, za stodolou pod dvě míry zahrady založil, ovocnými 

stromky vysázel, kromě toho dvě menší zelinářské zahrady zřídil…400

Posléze koupil náš otec od žida Löflera tu rachotinu číslo 20 /…/, všecko to strhl a vystavěl na tom 

místě dům od základů nový, mnohem větší a důkladný: celkem čtyři světnice, dvě kuchyně, krám, síň 

a komůrku, dva velké sklepy, pavlač, dole pod obydlím letní kuchyň, do které se chodí ze dvora, jenž 

má svah ke stodole a k chlévům, tu stodolu otec rovněž zřídil, dříve to bývala jen kůlna, také dřevník 

                                               
397 Tamtéž, str. 311.
398 Tamtéž, str. 310.
399 Tamtéž, str. 313.
400 Tamtéž, str. 315.
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na dvoře postavil, mlátičku, fukar, žentour zase koupil, v zahradě k potoku neužitečné stromy novými 

hrušněmi, jabloněmi a slívami nahradil, a poněvadž mého bratra Antonína, poštmistra, těšilo včelaření, 

i pěkný včelín s úly ve dvou řadách nad sebou v této zahradě proti východu se slunil…401

Vedle stavitelských aktivit není otec o nic méně prodavačem a nákupčím. Právě na 

příběhu otcova působení ve spolku Oul jej autor líčí jako obchodníka nesmírně zdatného, jako 

člověka velikého obchodního talentu. Obchod spravovaný jinými lidmi několikrát 

zbankrotuje, přispěním Jakuba Demla otce se vždy vrátí k bývalé slávě, jakou měl, než ho 

z různých příčin musel otec opustit. Deml věnuje většinu Mohyly vyprávěním z otcova života, 

na jedné straně tím posiluje „rodový mýtus“, jeho zatížení křivdou, nespravedlností a útlakem 

ze strany církevní vrchnosti (kněze Floriana), stejně důležité také je, co si z poznání odnese a 

rozvine jako součást „mýtu o sobě“. Objev otcova obchodního talentu se mu stane potvrzením 

starší myšlenky o svých vlastních schopnostech a potřebách zbohatnutí. Skutečnosti, která se 

měla naplnit, na radu přítele, založením časopisu:

„Vy člověče,“ řekl mi přítel, „byste měl vydávati č a s op i s !“ A dokázal mi to tak nezvratně, že se 

odhodlávám uposlechnouti, poznav zároveň, že jenom na tento způsob bych mohl z b o h a t n o u t …

„Jenom přemýšlejte a zvolte si nějaký dobrý nápis,“ řekl mi přítel – i přemýšlel jsem a volím

ŠLÉPĚJE

Neboť chci-li zbohatnout, jako že chci, musím zbohatnout na zemi a šlépěje jsou určitě na zemi.402

Obchodování se mu stane, po otcově vzoru, zděděným předpokladem porozumění a 

poznání vztahů mezi lidmi. Vždyť trh je také ve 21. století interpretován v mezích 

přirozenosti světaběhu, jako zjevovatel a duplikát přirozeného vývoje a potřeb života, a dobrý 

obchodník byl vždy ten, kdo potřeby lidí dokázal odhadnout, vývoji porozumět a jeho úspěch 

měl svůj viditelný důkaz, přinášel peněžitý zisk. 

Peníze proto nejsou fenoménem, který by Deml vykládal symbolicky. Především 

v počátku kněžského působení mu vznikla reálná potřeba peněz, jejich nedostatek, způsobený 

zákazem výkonu kněžského povolání, se stal příčinou jeho dlouholetého bloudění „doby 

heroické“403, v letech 1909–1912. Prosby o materiální výpomoc tvoří velké téma jeho osobní 

                                               
401 Tamtéž, str. 316.
402 Deml, Jakub: Šlépěje I–III, Brno, Vetus Via 1998, str. 14.
403 Otokar Březina, cit dle Binar, Vladimír: Svět básníka Jakuba Demla, Jakub Deml, Miriam – Moji přátelé, 
Praha, Odeon 1990, str. 206.



151

korespondence s Matějem Fenclem, Františkem Bílkem404, řada dopisů se v přetisku a 

s komentářem objeví ve Šlépějích. Proto je třeba chápat peníze v těch mezích, čím skutečně 

jsou, platidlem nutným pro důstojný průběh života. Jejich konkrétní potřeba, jak dokazuje 

také zmíněná korespondence, odpovídá Demlovu ať už vynucenému, pro nedostatky, tak i 

zděděnému ohledu k praktickým věcem běžného pozemského života. To vše se společně 

spojuje a přibližuje zmíněnému obrazu praktického obchodníka.

Já nejsem básník, jsem člověk kupec, jenž z pokladu svého vynáší nové i staré věci.405

Přihlášením se k obchodování zbavuje Deml svou literární činnost výsad a 

výjimečností, zcivilňuje ji a zasazuje mezi běžné a přirozené lidské činnosti, které mají 

praktický význam. Jeho dílo, především pak Šlépěje, stane se svého druhu oběživem i 

prostorem, kde dochází mezi zúčastněnými ke směně, kde se věnování odplácí děkovným 

dopisem, recenze recenzí, kritika obranou přátel. 

Spojení rodové i umělecké činorodosti a obchodního ducha tedy konečně sytí a 

posvěcuje Demlovu tvůrčí aktivitu, jejímž výsledkem je literární dílo. V tom duchu postupně 

integruje představu obchodníka do postavy básníka, tvůrce i kněze. Tyto tři postavy 

reprezentují porozumění, schopnost vystihnout skryté i viditelné, navozují představu 

pochopení souvislostí a vztahů, které v běžném životě lidem velmi civilně a prakticky 

zosobňuje obchodník. Jeho reálná úspěšnost, pravdivost jeho zdaru je stvrzována objektivně. 

Tím stvrzením jsou peníze, které tu figurují coby objektivace a potvrzení poznání a správného 

výkladu vztahů a lidských potřeb. Zkrátka to, co bylo skryté, co unikalo oku, co bylo 

nepředvídatelné, organické, co odpovídalo situaci a okamžiku, to vše dokáže dobrý obchodník 

pochopit a vytvořit zisk. 

Peníze jsou nadto stvrzením aktivity, vždyť ten, kdo vydělal, musel být především 

činným člověkem, právě jak se ukazuje na portrétu otce. Ten tuto představu naplnil vrchovatě. 

Peníze jsou pak materializací aktivity, kterou obchodník projevil. Jsou důkazem pochopení 

existujících vztahů a potřeb, tak jako svědectvím o založení vztahů nových. Práce směřuje 

k druhým, je novým vztahem, umisťuje obchodníka mezi lidi, kteří jej potřebují tak, jako on 

potřebuje je. 

                                               
404 Deml, Jakub: Číslo jednací: láska: vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka, Praha, 
Dauphin 2012.
405 Deml, Jakub: Jed, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 61.
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Deml pojmenoval stejný závěr již o něco dříve v Sokolské čítance (1923), tam 

v portrétu Jindřicha Fügnera, tohoto „génia obchodu“406, ztotožnil obchod a službu bližnímu. 

Dal naznačeným vztahům a výkladům obecnější rámec, zařadil obchodníka po bok apoštola a 

přiřkl obchodování světodějný význam:

Jindřich Fügner tušil a věděl, co znamená a co by měl být obchod. Že jest to cosi svatého; že tj. 

ustavičná oběť času, lásky, zájmu a horlivosti, konaná ve prospěch známých i neznámých. Ustavičná 

služba, ustavičné lámání chlebů…407

Na postavě sokolského náčelníka dále vykreslil portrét člověka obchodníka tentokráte 

však jako bytost těkající, nesmírně pohyblivou, podobnou větru:

Uctívat boha okřídleného, tj. zříci se pohodlí a klidu a tělem a duchem ustavičně být na cestách, na 

nohou, ustavičně přemýšlet, vybírat, třídit, volit, kalkulovat, se starat a sloužit a jako vítr býti 

zprostředkovatelem mezi krajinami, zeměmi, národy a lidmi; toť věru apoštolské a mesiášské, pokud 

ovšem se to chápe geniálně a tak, jak tomu celou bytostí porozuměl Jindřich Fügner.408

Genialitu Jindřicha Fügnera zdůrazňuje s ohledem k obchodnímu nadání, později tuto 

charakteristiku převezme právě otec, coby „zprostředkovatelem mezi krajinami, zeměmi, 

národy a lidmi“, tedy právě pracujícího a poznávajícího tím stejným způsobem, jak také 

spisovatel má být schopen rozumět potřebám lidí a své zemi a svému kraji. Postava prvního 

sokolského starosty i otce obchodníka, samotného obchodu i peněz se postupně začleňují do 

autorovy estetiky a estetiky, jako poznaná skutečnost je ovlivňuje a některé tendence výrazně 

posiluje. 

Ve svém celku, v určité atmosféře, kterou soudobé Demlovy názory budují, ohled 

k praktickým věcem a ke vztahům mezi lidmi i mezi krajinami, nalezneme představu, a ona se 

promítne i do konstrukce spisovatelovy identity, o nutnosti materializované odezvy, která 

teprve, jak odvozuje od situace obchodníka, uzavírá a ztvrzuje skutečný úspěch. Protože právě 

tak, jako peníze definují úspěch směny: jsou přece vizualizací uskutečněného a fungujícího 

vztahu, tak Jakub Deml touží vizualizovat, aby viděl a tak poznal především lidskou duši, 

která uniká vší předvídatelnosti, vší racionalitě a spočitatelné systematičnosti. Tím opět 

vztahy po vzoru fungování směny a existence peněz vstupují do středu jeho snažení 

                                               
406 Deml, Jakub: Jindřich Fügner, Sokolská čítanka, Tasov, Pavla Kytlicová 1923, str. 57−65.
407 Tamtéž, str. 63.
408 Tamtéž, str. 64.
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poznávacího i konstrukčního. Deml jakoby říkal, že kdo pochopil, také hodně získal, a kdo 

byl k tomu dostatečně činný, získal mnohem více. A měla-li být jeho schopnost pochopení 

potvrzena, pak je tu jeho výdělek, bohatství, které se jako mnohonásobná ozvěna navrátilo. 

Tímto důkazem činnosti se obchod přiblížil daru, podal svědectví o sdílení a ztratil-li 

pak část svého peněžního rozměru, dokázal, že si autor neponechal to, co dostal jen pro sebe, 

ale rozmnožil to a předal dalším lidem. A dílo, konstruované jako vzájemná korespondence, 

tedy písemné ujišťování o vzájemnosti a zájmu na společných tématech, pak je tímto reálným 

stvrzením. 

Toto poznávání aktivitou odpovídá koncepci již jednou zmíněné a mnohem starší. A to 

té, která se zakládala na proklamované nutnosti lidské práce v poznávacím aktu, tak jako na 

skepsi o možné poznatelnosti lidského já. Romantismus tu vstupuje opět na scénu právě tak 

jako úvahy Montaignovy. Má-li být lidské já, identita, osobnost i duše poznatelná, pak se na 

jejich esenci, je-li tedy nějaká, ptejme účinků, které působí. I z této myšlenkové oblasti je to 

opět lidská práce, která jako jediná může poznání umožnit.409 Člověk není bez své aktivity 

poznatelný, jen ona je jeho identitární zárukou. Demlovo dílo má práci za svou prvořadou 

zásadu, je svědectvím o činnosti a stejně tak je k ní také pobídkou:

Moje knihy nejsou stvořeny pro světnice, leda jako ekrazit nebo vánoční stromky jsou stvořeny pro 

světnice. /27. XII. 1917/410

Literární dílo je proto dvojím nástrojem poznání, jednak jako aktivita, podruhé, 

v Demlově případě zcela jedinečně a zcela konkrétně v kritikách, ohlasech, dopisech a 

recenzích svých knih, jako svědectví druhých o vykonané práci. Tím vzniká dvojí odezva, 

snad jakási ozvěna, která nabízí podklad k poznání, v tom duchu Deml říká: „Vždyť já sám 

sebe neznám! A až se uvidím v zrcadle Vaší lásky…“411. 

Není minulosti a budoucnosti, je jenom věčná všudypřítomnost, tvořená množstvím vykonaného 

díla.412

Individuální lidské bytosti umožňuje poznání až práce, teprve skutečnost, kdy člověk

tvořením poznává rozsah své působnosti a její povahu, meze a dosah, tak význam práce 

                                               
409 Viz Deml, Jakub: Šlépěje IX, Tasov, Pavla Kytlicová 1925, str. 54.
410 Deml, Jakub: Šestý svazek Šlépějí, Tasov, Jakub Deml 1919, str. 314.
411 Deml, Jakub: Šlépěje IX, Tasov, Pavla Kytlicová 1925, str. 85.
412 Deml, Jakub: Šlépěje XI, Tasov, Pavla Kytlicová 1928, str. 37.
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povyšovali němečtí romantikové.413 Teprve střetem s předměty okolního světa, které kladou 

odpor, a ostatními lidmi, které znamenají hranici působnosti a odkazují člověka k sobě, 

vzniká předpoklad poznání:

…člověk nemůže vyjíti ze sebe, kdyby nevím, jak miloval, či kdyby nevím, jak nenáviděl, tak jako 

strom nemůže vyjíti ze své kůry, anebo želva ze svého pláště…414

Deml tu dospívá na vrchol své ochoty otevřít se světskému dění a druhým lidem. 

Ohled k praktickým potřebám života mezi lidmi, zájem o každodennost, objevení 

obchodnického nadání, které zároveň zavazuje s rodem, to jsou jeho hmatatelné projevy. 

Navzdory přijetí pohybu jako projevu porozumění potřebám lidí a ohledu ke skutečnosti, 

přijetím role zprostředkovatele, je pohyb také blouděním a touláním. Byl-li člověk jako druhý 

a jiný na počátku proměny etického postoje autora, pak je také příčinou dalších a nových 

ztroskotání. Vnáší do prožitku osobní integrity zážitek hranice a omezení, formuje 

sebepoznání, zároveň reprezentuje jednu z podob individuálního pádu. Tato zkušenost se 

v mnoha projevech objeví v Demlových knihách, stane se konstrukčním prvkem Šlépějí.

III. IV. Pád

Básníci odjakživa věděli /…/, že jsme stoupajícím a padajícím bytím...415

V plánu stavby lidského těla je vše určováno pro vzpřímený postoj a vzpřímeným postojem. /…/ Řeč 

tomu dala výraz ve slovech přímost, statečnost a v protikladných slovech pád, poklesek, klesnutí.416

Téma selhání, úpadku a motiv pádu a ztroskotání se objevuje v Demlových textech 

několikrát a v různých životních etapách s jistou návratností. Projeví se v okamžicích střetů 

s nadřízenými, v rozchodech s přáteli, v nezájmu o vytvořené dílo, v neúspěchu u žen, 

v opuštěnosti a samotě, v morálních proměnách národa.

                                               
413 Viz Sobotka, Milan: Člověk, práce a sebevědomí, Problém praxe v německé klasické filosofii, Praha, Svoboda 
1969.
414 Deml, Jakub: Noc, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 84.
415 Binswanger, Ludwig: Sen a existence, in Vojvodík, Josef; Hrdlička, Josef (eds.): Osoba a existence, Brno, 
Host 2009, str. 16.
416 Straus, Erwin: K vidění zrozen, k dívání povolán, Úvahy o „vzpřímeném postoji“, in Vojvodík, Josef; 
Hrdlička, Josef (eds.), Osoba a existence, Host, Brno 2009, str. 302.
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Padám-li mezi nebem a zemí, stačí, abych si vzpomněl na Annu Kateřinu Emmerichovou a utkvím 

v prostoru a pevně stanu tam, kde právě jsem.417

V tradici křesťanské teologie znamená pád vypovězení prvních lidí z ráje, popisuje 

přítomnost člověka na zemi. Pozemský pobyt se od počátku chápe v souvislosti se ztrátou 

původní rajské prostoty a nevědomosti, hřích, který pád způsobil, se už spojuje s poznáním, 

s námahou, prací a strádáním. Pád je u počátku lidského života ve světě, je jeho první příčinou 

a prvotní charakteristikou, vymezuje život každého pozemšťana. 

Jakub Deml coby římskokatolický kněz výklad pádu v biblické tradici samozřejmě 

přijímá. Do svého literárního díla jej pak začleňuje takovým způsobem, že tvoří spolu 

s příbuzným rozměrem časovosti, který odlišuje pozemský život od rajské věčnosti, prvotní 

opěrný bod autorské poetiky i etiky. Časnost, která začleňuje každou pozemskou skutečnost 

do horizontu zániku a opotřebení, bude jej od okamžiku uvědomění smrtelnosti povzbuzovat 

k záchraně těchto skutečností jejich zduchovněním, úsilím o jejich spásu, která nikdy z jeho 

etického postoje nevymizí: 

…já např. když uvidím na své cestě starou obroušenou volskou podkovu, vezmu ji s sebou, také pro 

každý hřebík, drát, knoflík se shýbnu, pro všechno, co leží jen tak na cestě a je ohroženo zkázou nebo 

ztrátou, neodolatelně se shýbnu, nesu to s sebou, neboť, milý pane Waltře Marase, je mi tak líto, že by 

některá věc na světě mohla nedosáhnout svého vlastního účelu a cíle.418

Tento oduševňující „pneumatický“ akt „nadlehčení“ a zvěčnění nebo záchrany, který 

je tu podán už mnohem civilněji a s dávkou zklamání a únavy, autor nejprve mluví o 

„lakomství, které rok od roku vzrůstá“419, dovedl Demla k proměně vlastní umělecké tvorby. 

Bude tedy konkrétní odpovědí na poznání a jedním z rysů jeho směřování k psaní a vlastní 

originální poetice.

                                               
417 Deml, Jakub: Šlépěje XIV, Tasov, Pavla Kytlicová 1930, str. 20.
418 Tamtéž, str. 42.
419 Tamtéž.



156

III. V. „Stál jsem u okna v prvním poschodí, pohlédnu ven a vidím: země jest mrtva!“

Pomíjivost věcí a jevů, zánik každého objektu, který nutně vzhledem k příslušnosti 

k časovému rozměru nastane, Deml předjímá ve vizionářském snu, kdy s hrůzou zjišťuje, že 

„země jest mrtva“420. Tento fakt, „veškerá hrůza onoho jara, veškerá příšernost onoho 

květnového dopoledne“421: vidina zpustošené, chorobné, mrtvé, hnijící a prázdné země, která 

„byla jakoby hroudou hnědého perníku, jenž dávno ztratil vůni i chuť“422 má dvojí význam. 

Jednak literárněhistorický, neboť vyjadřuje Demlovu romantickou a postsymbolistickou 

příslušnost do družiny básníků Karla Hynka Máchy i Otokara Březiny, je stejně jako jim 

podnětem – v Máchově případě konečným názorem – k postupně se utvářejícímu soucitu a 

k lásce ke všemu pozemskému. V Březinově případě je smrtelnost nejprve výsostnou pravdou 

lidského poznání, později stejně jako u Máchy, ústí do básníkova účastného zájmu o 

pozemský život a o úděl člověka na zemi. Tuto příslušnost k nejvýraznější linii české 

básnické tradice vyjadřuje Deml hned v následujících odstavcích: „Díky svým studiím poezie 

české odvažuji se tvrditi, že jsem našel dvé analogií k této části Hradu smrti: Karla Hynka 

Máchy Sen o Praze a Otokara Březiny Město.“423 Jinak také umístěním svého objevu 

„pokročilého rozkladu“ do májové krajiny, do okamžiku, kdy se příroda jeví plná života, tak, 

jak to učinil i Mácha:

„Měsíc květen, země pravděpodobně od prvního rozpuku svého mrtva, a já nevěděl!“424

Celá scéna je popsána takto:

Stál jsem u okna v prvním poschodí, pohlédnu ven a vidím: země jest mrtva! Kdybych jenom viděl, 

mohl bych se konejšiti, že se stávám obětí sebeklamu, ne-li snu: avšak já to rázem všemi ostatními 

smysly a veškerou bytostí nezvratně poznal!425

Tímto zjištěním nastává období Demlova života, o němž tvrdí, že se odehrává ve 

světle „druhého žití“426. Jde o život s vědomím konečnosti, a postupně se probouzející lásky a 

také soucitu. Po této scéně, která je coby zkušenost a prozření určující pro pozdější celek 
                                               
420 Deml, Jakub: Hrad smrti, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 34.
421 Tamtéž.
422 Deml, Jakub: Orlové, tamtéž, str. 58–59.
423 Deml, Jakub: Hrad smrti, tamtéž, str. 35.
424 Tamtéž, str. 34.
425 Tamtéž.
426 Tamtéž, str. 35.
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Mého očistce, dostává tato část života o něco později jméno „život smrti mé“427. Tak 

spisovatel napořád integruje rozměr času, předjímá budoucnost a svůj zánik. 

Tento soubor krátkých povídek, snů a básnických vizí Můj očistec, který pod tímto 

názvem vyšel až roku 1929, byl však faktickým sloučením knih starších, a to Hradu smrti

(1912) a Tance smrti (1914), přelomovou etapu zachycuje ještě v expresivních líčeních a 

rámcuje příběhem o nalezeném rukopisu. Nejvýraznějšími motivy, které se v textech objevují, 

zastupuje právě smrt, úmrtí, pustá země, hniloba, opuštění, bludiště, postavy vrahů a stihatelů. 

Texty usilují o vyjádření strachu ze smrti, zděšeného útěku před nebezpečím a bloudění 

pustým světem anebo podzemním labyrintem. Je-li motiv bludiště výrazem hledání a zmatení, 

pak o něm Hrad smrti vypovídá jednoznačně: 

Sotvaže jsem přeskočil práh této nenadálé budovy, jako by duše má už nebyla vázána tělem (tak 

vysoké bylo moje duševní napětí), rázem pochopil jsem nejen architekturu (a tedy i rozměry) této 

stavby, nýbrž i její strašné tajemství – tohoto podlesního, arci, si nepřiznávaje… Jest to bludiště o 

mnoha patrech, s nesčíslnými chodbami, vycházejícími vždy ze společného „uzlu“ do všech stran.428

Pronásledování se objeví i v dalších povídkách knihy, tentokrát jsou pronásledovateli 

obří draví ptáci – orli. Bloudění, doprovázené strachem o život, vyjadřuje, a to právě 

definitivním prozřením, prvním poznáním v duchu pádu a vidění vlastní situace prvních lidi, 

kterým „se tehdy otevřely oči a poznali, že jsou nazí“429, jeden z prvních pádů, které Jakub 

Deml ve svém díle formuluje. 

Bloudění a dezorientace představuje aktualizaci bolesti, o které později promluví 

v knize Hlas mluví k Slovu (1926) jako o prvním setkání se smrtí ve chvíli úmrtí matky, kdy 

propuká v „první pláč na tomto světě a tímto pláčem pozdravil jsem Smrt, která se mi 

zjevila“430. Smrt bude působit a vždy doprovázet každý z dalších pádů, zklamání, trápení a 

poklesků, její působnost bude možné nalézt za každým ustrnutím, přetrháním vztahu s okolím 

a lidmi. 

„Život smrti mé“, který od tohoto okamžiku začíná, poznání smrti a smrtelnosti všeho 

živého, který pomalu nasycuje rostoucí soucit, přináší proměnu, jíž je bloudění a tápání 

                                               
427 Deml, Jakub: Orlové, tamtéž, str. 59.
428 Deml, Jakub: Hrad smrti, tamtéž, str. 40.
429 Bible, překlad pro 21. století, Genesis 3, 8, Praha, Biblion 2009.
430 Deml, Jakub: Hlas mluví k Slovu, Brno, Vetus Via 1999, str. 18.
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projevem. Pojmenovává také zbavení se a zřeknutí dávné touhy „naprosté čistoty, tedy i 

odloučenosti od lidí“431.

V Hradu smrti Deml bloudí až do chvíle, než uslyší lidské hlasy a uvědomí si, že, 

bude-li „prchati ke zdrojům hlasů a to hlasů lidských a, jak se mi zdálo veselých, octnu se ve 

společnosti lidí /…/ a jako bych už nebyl ohrožen“432. Hrad smrti i ostatní texty Mého očistce

jsou vedle svědectví o poznání smrtelnosti a hrůze z ní, také vyznáním o vlastním a 

bezvýchodném uvíznutí v ní: 

S jakou vyzývavostí či touhou hledá člověk Smrt, a ustavičně potkává Život.433

Pochopení působnosti smrti a vidina mrtvé země Demla proměňuje morálně, vnuká 

mu zájem o pozemské skutečnosti, o bytosti, zvířata i lidi, proměňuje v té míře také poetiku. 

Expresionistická líčení pronásledování, osamělosti, vyvrženectví: „ZLOČINČE! Takové 

slovo čekám (anebo navykl jsem čekati…) od každého, kdo mi píše ponejprv;“434 minimální 

integrace autorského subjektu do okolního světa, atmosféra věšteckého vidění „posledního 

člověka“ už je paralelně doplňována, a to ve stejné době, texty „všeobjímající lásky“ a 

„praktického úsilí o vytvoření ,strany přátel božích‘“435. Vzájemnou podmíněnost obou 

pohledů, význam vidiny „mrtvé země“ jako nejvýznamnější podmínky pro nalezení „Slova“ 

Deml zopakuje v knize Hlas mluví k Slovu (1925), jednoho ze svazků o 14 let později 

komponované a vydané rodové trilogie:

Člověk musí být rozbit a zbaven každé a jakékoliv pozemské útěchy, aby mohl přijíti k Slovu.436

Proměna poetiky (a etiky: zájem o záchranu a spásu druhého člověka a každého 

pozemského předmětu), což je u Demla velmi problematické určení, protože v celém jeho díle 

panuje návratnost, rozpracování a prohlubování (tento fakt je posílen použitím částí textu 

v odlišných a časově si velmi vzdálených knihách) už jednou poznaného a použitého, se 

projevuje několikerým způsobem, mimo jiné opět v uplatnění a velké frekvenci figury výčtu, 

seznamu, hromadění a enumerace, tedy projevů snahy co nejvíce položek „na jedno jediné 

                                               
431 Deml, Jakub: Mohyla, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 271.
432 Deml, Jakub: Hrad smrti, tamtéž, str. 42, 43.
433 Deml, Jakub: Hrající revolver, tamtéž, str. 78.
434 Deml, Jakub: Rosnička, Nový Jičín, Jakub Deml 1912, str. 1.
435 Binar, Vladimír: Svět básníka Jakuba Demla, in Miriam – Moji přátelé, Praha, Odeon 1990, str. 222.
436 Deml, Jakub: Hlas mluví k Slovu, Brno, Vetus Via 1999, str. 34.
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místo soustředit“437 a představit je jako věci viditelné, osvětlené. Jedná se o totéž gesto, které 

Jindřich Chalupecký uvede jako projev „demlovské grafomanie“438. S výčty se setkáme, jak 

bylo představeno v předchozí kapitole, už v prvních Šlépějích (1917), v Tepně (1926), Cestě k 

Jihu (1935). 

Deml se k důležitému přerodu dosavadního vidění, které bylo poznamenáno 

blouděním z místa na místo coby stálou upomínkou osobního selhání a neúspěchu, v životní 

rozhodnutí zachraňovat a „nadlehčovat“, obrátit se k celku i jednotlivostem stvoření v úhrnu 

odsouzeného k zániku, vrací o několik let později v knize Hlas mluví k Slovu (1926) evokací 

příchodu do rodného tasovského kraje:

Světové strany jsem rozeznával, ale poněvadž jsem přicházel z několika stran zároveň, ne jako člověk, 

ale tak, jako se blíží rozbřesknutí dne a nikdo nemůže říci, kdy vlastně nastalo /…/, takže stromy, mezi 

nimiž jsem procházel, podoben slabounkému vánku, byly ne jako ze dřeva, ale spíš jako ze hmoty 

slyšící a vidoucí a neobyčejně trvanlivé, takže to vzbuzovalo úsměv, a ona trvanlivost pocházela i od 

toho, že tu nebylo nikoho, kdo by něco kazil, a věci samy, tj. stromy, květiny, povětří, byly docela 

přátelské: nebylo tu kromě toho, co jsem řekl, ničeho, a mohlo tu býti VŠECKO…439

Velmi důležitým se tu ukazuje způsob, jakým Jakub Deml do svého rodného kraje 

přichází. Neobjevuje se tam jako člověk poutník, který by přišel do míst, kde dlouho předtím 

nebyl, ale objevuje se pozvolna a z několika stran „jako se blíží rozbřesknutí dne“, „podoben 

slabounkému vánku“. Objevuje se tedy jako světlo a vánek, jako živly, jejichž podoba je 

velmi sublimní, nenásilná, jsou zcela bez síly: osvětlují a, lze-li to tak říci, oprašují. Zároveň 

tu vládne atmosféra očekávání, naznačená „neobyčejnou trvanlivostí“, která „vzbuzuje 

úsměv“, tedy jakési splněné a trpělivé očekávání příchodu a návratu. Vzpomeňme totiž, jak 

Deml v Mohyle (1926) popisuje svou prvotní touhu desátých let po životě v odloučení a jak o 

lásce ke světlu hovoří: 

Sám jsem byl podoben zemi a ze všech věcí mimo sebe snad jsem miloval jenom slunce.440

Přestává být „podoben zemi“, která má požitek ze světla a tepla, kterým ji slunce 

zahrnuje. Teď sám chce být jako toto světlo a také jako světlo do rodného kraje přichází. Toto 

                                               
437 Deml, Jakub: Moji přátelé, Praha, Odeon 1990, str. 192.
438 Chalupecký, Jindřich: Jakub Deml, Expresionisté, Praha, Torst 1992.
439 Deml, Jakub: Hlas mluví k Slovu, Brno, Vetus Via 1999, str. 41.
440 Deml, Jakub: Mohyla, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 271.
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světlo charakterizuje jako posvěcující, protože pod jeho dotykem „stromy, keře, květiny, vítr 

a ptáci jsou svatí“441. Prožívá-li svůj příchod do Tasova jako příchod světla, „rozbřesknutí 

dne“, a rozhoduje-li se osvětlovat, zviditelňovat a ukazovat předměty: činit je viditelné pro 

sebe i druhé, pak tu Jakub Deml naznačuje významnou proměnu, kterou prošel od prvních 

líčení podzemního labyrintu, bludiště a pobytu na zemi, která „byla jakoby hroudou hnědého 

perníku, jenž dávno ztratil vůni i chuť“442.

Odhodlání činit viditelným, ukazovat ve světle, zprostředkovávat vztahy mezi lidmi, 

žít spolu s nimi a jejich praktickými potřebami, jak k tomu zavazuje v Mohyle (1926) 

tematizovaná rodová předurčenost k obchodování, to je největší změna, která zasahuje 

Demlovu představu o vlastní roli ve společnosti a v textu mu dává už docela tomu podřízený 

výraz. U počátku je třeba vidět poznání rozměru pozemského života člověka, který je obsažen 

ve výkladu pádu a příslušnosti k času. 

Avšak i toto rozhodnutí ústí v neúspěch a pád. Ten už je ale docela jiné povahy, 

posouvá totiž pád a ztroskotání z pozice ontologické na pole společenské. Deml jeho povahu a 

původ charakterizuje, vlastně předjímá v knize Pro budoucí poutníky a poutnice (1913):

I řekla sestra: „Dej mi nésti, co tě nejvíc tíží.“

A já odpověděl: „Radost.“

I řekla sestra: „Té že nikdo nechce?“

A já odpověděl: „Nikdo, sestřičko.“443

A dává mu jasnější význam v textu Cizinec těmito slovy:

Moje úsilí po konformitě obrátilo se v nejvýstřednější opovážlivost.444

Tou konformitou, která se stala opovážlivostí, je zájem o druhého člověka, zájem o 

lidské vztahy, pozornost ke druhému, integrace druhého. 

Dalo by se říci, že je rozpracováním vlastně téhož aktu, který jej od počátku jeho 

kněžského působení uvrhl v nemilost u rakousko-uherské církevní vrchnosti. Tím bylo 

vystoupení na děkanské konferenci v Jaroměřicích (1906) na obranu „léku, jenž nás 

                                               
441 Tamtéž, str. 272.
442 Deml, Jakub: Orlové, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 58–59.
443 Deml, Jakub: Pro budoucí poutníky a poutnice, Olomouc, Votobia 1995, str. 1.
444 Deml, Jakub: Cizinec, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 69–70.
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osvobozuje od provin každodenních a chrání od hříchů smrtelných“445, kterým byl papežský 

dekret Sacra Tridentina Synodus o každodenním svatém přijímání z roku 1905. Zájem o 

každodenní život a konkrétně sdílená láska, která se rozšiřuje darováním a tvorbou. Jak bylo 

řečeno, výrazem a projevem takto pojaté lásky mezi lidmi je Demlovi jeho literární dílo, které 

šíří mezi své blízké a očekává od nich stejnou reakci. Napsané dílo, kde se mísí příspěvky 

demlovské s příspěvky různých pisatelů, je zpředmětněným, doložitelným oboustranným 

zájmem a žitým vztahem; dopisy, recenze, poděkování, ale třeba také finanční výpomoc či 

hmotný dar jsou projevy této žité každodenní vzájemnosti: 

11./4. N…ká mi posílá koš uhlí a několik polínek.446

5./XI. 1911 posílá slečna L. na můj účet „Unii“ 96 K.447

To je zcela v logice Demlovy představy o spisovateli a praktickém životě mezi lidmi, i 

vlastní knihy lze jako platidlo chápat:

Do denníka jsem si večer poznamenal: Rád přijímám stříbro a zlato na knihy, poněvadž stylem svým 

nic jiného nedělám, leč razím mince, abych je zavěsil na hrdlo těch, jež miluji: Aby měli po mně 

památku.

A na okraj direktáře jsem připsal: Tučný čtvrtek. A pomyslil jsem si: Dobře, že nepřišla slečna 

Ch…, bylo by se mi s ní rozdělit! Takto mám všechno sám a mohu dáti jen tomu, kdo chce.448

III. VI. Umět zkrachovat. Pád je ten druhý

Šťastná jest Vaše samota, blahoslavený Váš smutek, neb jen tak nalézá člověk sebe a tím bohatství 

nad bohatství. Dala byste svůj smutek za sto tisíc zlatých? Já rovněž ne.449

Tento Demlův plán však končí nezdarem. Aktualizuje se v dalším a novém bloudění i 

zhroucení a posiluje se v krachu některého z dočasných „menších“ plánů. V Demlově životě 

je takových nezdarů celá řada. Tyto „prohry“ mají různé příčiny: střet s katolickou vrchností, 

zákaz vykonávat kněžské povolání, nedostatek peněz:

                                               
445 Cit. dle Binar, Vladimír: Čin a slovo, Triáda, Praha 2010, str. 264.
446 Deml, Jakub: Rosnička, Nový Jičín, Jakub Deml 1912, str. 30.
447 Tamtéž, str. 37.
448 Deml, Jakub: Pro budoucí poutníky a poutnice, Olomouc, Votobia 1995, str. 49.
449 Tamtéž, str. 56.
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…takovéto důvody sypaly se na mou hříšnou hlavu se všech stran, já se styděl jako domácí pes, který 

v nevědomosti čehosi se dopustil, teď se na něho chystají a dveře i okna jsou zavřeny; červenaje se 

vykoktám: „Tady se nejedná o ty peníze, ale že jste mě měli jako za blázna!“ 

/…/

A tak mně dejte 200 korun! řekl jsem.450

Odmítnutí u žen, nezájem přátel a rozchod s nimi, zklamání ze sokolství:

Jiný ovšem případ je s Jakubem Demlem. Sokoli už ho zklepali a zklepou jak telecí řízek…451

Lhostejnost české literární kritiky k napsaným knihám:

Musíte laskavě povážit [pane Waltře Marase], že z celého mého díla jsou v české literatuře jen Moji 

přátelé a to ještě jen tak, jako je v saloně pes, kterého panička drží na klíně.452

Konfiskace třináctého svazku Šlépějí:

Padl jsem já, padl Josef Florian, poněvadž pro rozmach a rozkvět Třetí Generace bylo potřeba, 

abychom zmizeli, ale Vy stojíte a já jako kněz Vám nedostačuji.453

Vydání Mého svědectví o Otokaru Březinovi: 

Jaroslave Durychu, všechno jsem to prohrál a prohrál jsem zrovna to, co Vy jste vyhrál.454

Jedná se o prohry, které vyplývají ze setkání s člověkem, často z nenaplněných 

očekávání, která spisovatel vůči lidem, svým bližním měl. Složitost navázaných vztahů, jejich 

nečitelnost, sycená nepředvídatelností Demlových reakcí, jeho radosti i výbuchy hněvu, to 

společně bránilo, vlastně v ideálním případě, jak autorovi, tak jeho přátelům upadnout do 

stavu lhostejnosti a nezájmu. Deml nezřídka chválí tyto vztahy žité jako střet, jako setkání i 

ostrou konfrontaci. Explicitně to vyslovuje v jedenáctém svazku Šlépějí (1928): 

                                               
450 Deml, Jakub: Šlépěje XI, Tasov, Pavla Kytlicová 1928, str. 42–43.
451 Deml, Jakub: Šlépěje. Svazek XVIII, Tasov, Pavla Kytlicová 1931, str. 47.
452 Deml, Jakub: Šlépěje XIV, Tasov, Pavla Kytlicová 1930, str. 42.
453 Deml, Jakub: Šlépěje XV, Tasov, Pavla Kytlicová 1930, str. 25.
454 Deml, Jakub: Šlépěje. Svazek XVIII, Tasov, Pavla Kytlicová 1931, str. 45.
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…ty sám musíš vyjít, tak jako já, ze smradlavé samoty svého já do společnosti přátel Božích, neboť 

psáno jest, že jen v radosti milionů se budeme radovati. Toto veliké tajemství, ó bratře, nosíš na sobě 

ve svém rouchu, které jest proto tak trvanlivé a pevné, že všechny jeho nitě se křižují, že všechna jeho 

vlákna jdou po křesťansku proti sobě a objímají se pod pravým úhlem.

Bláhový, ty se kojíš, že nepřítele obejdeš, že si ho prostě nebudeš všímat, že na něj tak dlouho 

nebudeš myslit, až na něj zapomeneš, slovem, tak či onak ho mineš!455

Tento střet v sobě zatížení lidského života pádem opět nese. Nesoulad lidí je dán, jak 

se Demlovi svěřuje umírající Otokar Březina, samotnou tělesností, jejich „naivitou a 

omezeností, která je možná jenom v těle“456. Člověk není schopen svým pouze dílčím 

poznáním druhému natolik porozumět, aby ke střetům nedocházelo, proto je srážka dalším 

atributem pozemského života, jak mu Deml i Březina rozumějí. I proto je srážka také 

„objetím“, blízkostí a obranou před lhostejností. 

III. VI. I. Setkání s druhým jako zážitek smrtelnosti

Docela nový pohled na setkání s druhým člověkem a jeho filosofickou interpretaci 

přinesla do problematiky fenomenologie. Především její existencialismem ovlivněná větev 

reprezentovaná dílem Emannuela Lévinase. Lévinas učinil setkání s druhým člověkem za 

určující zkušenost krajní jinakosti. Ta je předpokladem vzniku pocitu, který člověk nejprve 

zakouší jako nepochopitelnost a tajemství druhého člověka. Tento pocit nepochopitelnosti 

podnícený vnímáním lidské tváře jako obnaženého a zranitelného bytí vede k uvědomění si 

všeobecné smrtelnosti. Význam tajemství a naprosté nepoznatelnosti smrti ústí dále a 

společně v otevřenost člověka transcendenci, jeho schopnost i nutnost integrovat do vlastního 

života jinakost, která ho dle Lévinase, pozvedá a formuje. 

Tak, jak bylo pro Demlovu přeměnu, pro jeho sílící prožitek lásky a soucitu se vším 

stvořením určující poznání, že „země jest mrtva“457, tak stejným způsobem a dle Lévinase 

v plné příbuznosti je mu promyšlené a prožité setkání s druhým člověkem. Druhý člověk, 

každý bližní, jak bylo řečeno, je totiž v bezbrannosti své tváře, jejím vystavením druhému sice 

zosobněním jinakosti, ale stejně tak je výrazem vydání se smrti a konečnosti:

                                               
455 Deml, Jakub: Šlépěje XI, Tasov, Pavla Kytlicová 1928, str. 11.
456 Deml, Jakub: Šlépěje XII, Tasov, Pavla Kytlicová 1929, str. 17.
457 Deml, Jakub: Hrad smrti, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 34.
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[Druhý] je smrtelnost sama! Vnímat druhého znamená vidět smrtelnost jako takovou – pokud tu 

ovšem můžeme říci „vidět“.458

Proto žít mezi lidmi, tak jak to spisovatel postuluje v rodové trilogii Tepna – Hlas 

mluví k Slovu – Mohyla (1926), tedy zabývat se v kněžském smyslu slova životy a spásou 

druhých, znamená být v neustálém obležení smrti, ve stálém upozornění na konečnost všeho 

živého. Bližní, který byl dosud Demlovi spojencem, se mu nově stane touto trvalou 

připomínkou a bude mít význam události, jak jí Lévinas, tedy jako obnovovanému otřesu, 

vždy nové jinakosti i neustálé změny podmínek a průvodních okolností, rozumí. 

…situace, kdy se událost přihází subjektu, který ji nebere na sebe, který vůči ní nic nezmůže, kdy však 

subjekt přece určitým způsobem stojí tváří v tvář události, znamená vztah k druhému, značí tváří 

v tvář druhému, setkání s obličejem, který současně dává i zcizuje druhého. To jiné, které subjekt 

„bere na sebe“ – to je druhý.459

Toto jsou skutečnosti, které silně ovlivní Demlovu poetiku, promění dosavadní způsob 

psaní, nebo lépe: upevní význam fragmentu, objevu intervence druhého člověka do vlastního 

života subjektu, který posílí tu linii jeho díla, kterému říkáme „šlépějové“: Pro budoucí 

poutníky a poutnice, Domů, Rosnička, Tepna, Hlas mluví k Slovu, Mohyla atd. Každé 

přerušení i hypotetického monologu, tedy plynulé a spojité autorské promluvy, se stane jeho 

součástí, z jistého pohledu jeho vnějším zásahem, jak to Deml představí v Cestě k Jihu

(1935).

Druhý člověk je totiž od této doby restrikcí, skutečnou trvalou korekcí každého 

neomezeného subjektu, každé identity a její působnosti, která by neměla mezí. Proto se 

setkání s druhým stane svébytným pádem, zhroucením neomezenosti a také samoty.

Druhý jakožto druhý není pouze alter ego; je tím, kdo nejsem já. Není jím vzhledem ke své povaze, 

fyziognomii nebo psychologii, ale vzhledem k samotné své jinakosti.460

Fakt, že je toto stále větší význam hrající zjištění postupně více a více v určitých 

tvůrčích obdobích integrováno do díla formou dopisu, kritiky, citací a ukázek z knih, stížnosti, 

vzpomínky, recenze knihy, výstřižku, daru, věnování i oslovení a ovlivňuje jeho výstavbu, 

                                               
458 Lévinas, Emannuel: Být pro druhého, dva rozhovory, Praha, Zvon 1997, str. 34.
459 Lévinas, Emannuel: Čas a jiné, Praha, Dauphin 1997, str. 123.
460 Tamtéž, str. 139.
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také ukazuje spisovatelovo konstatování potřeby každého člověka. Ať je to z důvodu zájmu o 

osobní spásu, jak ho k tomu zavazuje kněžství, ale i ona zkušenost a vědomí tradice českého 

básnictví, jak o něm byla řeč v souvislosti s linií máchovsko-březinovskou, svědčí to o ohledu 

k pozemskému světu, k jeho utváření a specifikům.

Já nepotřebuju a nesmím potřebovat jednoho člověka, neboť kdybych to činil, budu proklet i s ním.

Já potřebuju a musím potřebovat všech: i těch, o kterých se to nikomu nezdá!461

Pád, který se vedle smrti opakuje vždy při setkání s druhým člověkem, tedy je vlastní 

takto stále aktuálně žitému pozemskému životu, je od tohoto zjištění základem pro vznik díla. 

Když totiž Deml uvažuje nad cenou svých knih, přemýšlí o ceně utrpení, bolesti, vin, ale 

stejně tak i svého narození, uvádí tyto skutečnosti jako podmínky jejich ceny, tedy podmínky 

vzniku díla:

…já neznám a nemohu znát ceny svých knih, protože neznám ceny svého narození, svého času, svých 

rozkoší, práce své, bolu svého, vin svých, smrti své. To vše zná jen Bůh a proto mu rád a směle 

ponechávám svoje účetnictví.462

Střet, a tak pád, srážka s omezením, je projevem vzpřímeného „držení těla“463, 

pozemského života pojatého jako svého druhu vzdor okolnostem i s jejich integrací. Proto je 

v okamžicích Demlova vyčerpání a zklamání přítomen i prožitek opačný, charakteristický 

touhou po klidu, izolaci, vzdálenosti a docela jednoduše také spánku a „ležení“. 

O vzájemné propletenosti vzmachu a pádu, tedy toho pohybu, který byl od počátku 

hlavní charakteristikou existence, významu i obliby fragmentu v dějinách literatury, svědčí i 

fakt, že část Demlova díla, označovaná jako tzv. knihy šlépějové, jsou dopisy, texty psané a 

vznikající na vzdálenost, bez přímého kontaktu. Proto není překvapující, že ležení (jako 

klesnutí při střetu i ztráta sil) vlastně zahrnuje i jednu z podmínek „pravého“ vidění, nadání 

k pozornosti pro malé a nepatrné předměty. Právě to totiž Deml považuje za předpoklad 

vzniku uměleckého a především básnického díla, ono spojuje umělce-básníka s dětským 

světem:

                                               
461 Deml, Jakub: Šestý svazek Šlépějí, Tasov, Jakub Deml 1919, str. 280.
462 Deml, Jakub: Pro budoucí poutníky a poutnice, Olomouc, Votobia 1995, str. 39.
463 Minkowski, Eugène: Vstříc kosmologii, Praha, Malvern 2011.
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My máme svou pokornou, tichou, silnou a hrdnou lásku. Ne opovržení, nikdy ne opovržení, jenom 

nechápající, rozpačitou lítost a nehorázně bezstarostnou lásku.464

Tak například Pupava z Mých přátel naznačuje, jak se Deml po dlouhé cestě otevírání 

se druhému a integrace, která se pojila se světlem, s prací pro druhého člověka, zraňovanou 

láskou, a tak neúspěchem, střídá s pokušením jít právě odlišnou cestou. Tuto druhou by 

vymezovalo především zmizení a zapadnutím do „propasti rodiště“, pád do vlastního rodu.465

Protože, tak jako zájem o rod a Tasov znamenal jistotu místa a byl podnětem k tvůrčímu 

vzmachu a k ochotě otevřít se ostatním lidem jako „vzpřímené bytí“, pak je také později 

možností být bezejmenný, vrátit se k dětskému světu a jeho vidění. 

V Pupavě, kterou autor připojuje roku 1935 k pátému vydání Mých přátel a 

v pozdějších vydáních ji neotiskuje, se tato tendence objevuje opětným navozením dětského 

světa, dokonce motivem ulehnutí k rostlinám, k rozmluvě s pupavou, se kterou, a to jejím 

nízkým vzrůstem, může člověk hovořit pouze v leže. 

Já věděl vždycky, že nejsi tak nebezpečná jako tvá sestra Kotačka, proto také velmi rád jsem si vedle 

tebe lehal a voněl jsem k tobě a pozoroval každé tvoje hnutí a také jsem viděl, že ty jsi bez hnutí…466

Pád je ale i tak průvodním jevem života na zemi, stejně tak je i zdrojem básnické 

inspirace, ať je to tedy pád do rodu, ale i pád jako nutná bolest, zranění, zklamání, nevyslyšení 

tužeb, i o tom je v Pupavě řeč:

Konečně, chápu to, PUPAVO, že jsi přibita k zemi, tys chtěla tyto rány. Ty jinak lásce nerozumíš a je 

to asi správně…467

Jakub Deml je v tomto smyslu básníkem excesu, zhroucení, které touží překonat, ale 

do kterého se stejně často vždy nově vrhá. Aktualizuje tím lidský pád, jeho odsouzení i 

vzmach, coby průvodní (křesťansko-židovské) charakteristiky pozemského života.

Fenomén pádu, s jeho souvislostmi, integrovaný do díla je proto na jedné straně dílem 

fragmentárním, ale také dílem, jehož skladba je dialogická, vzniká nejen nejobecnějším 

                                               
464 Deml, Jakub: Miriam – Moji přátelé, Praha, Odeon 1990, str. 193–194.
465 Snad není úplně mylné zaslechnout určitou příbuznost slov pupava a pupek. 
466 Deml, Jakub: Miriam – Moji přátelé, Praha, Odeon 1990, str. 187.
467 Tamtéž, str. 191.
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střetem záměru a překážky468, ale v Demlově případě především střetem a „objímáním se pod 

pravým úhlem“469 jednoho člověka s člověkem jiným. 

III. VII. Zpěv na Cestě k Jihu (1935)

Čeština a každý slovanský jazyk jest konkrétní, němčina abstraktní.470

Jak bylo předznamenáno v úvodu, výklad textu Cesta k Jihu (1935) lze aplikovat na 

ostatní Demlovy texty, především z hlediska struktury, významu asociativní konstrukční 

metody, přítomnosti druhého člověka v textu, vztahu viděného světa a světa niterného, tedy 

vzpomínek, pocitů a vzedmutí vůle, význam zpěvu lidského i ptačího, smíchu a pádu coby 

setkání s druhým, ale také jako každé zastavení, každé „tečky“, která se staví do cesty osobní 

neomezenosti hrozící člověku ve světě bez druhého.471

Cesta k Jihu toto společně tematizuje a zpracovává na velmi malé ploše, má výrazně 

fragmentární rysy a neskrývaně ukazuje konstrukční zásahy časově od sebe vzdálené až 

několik let (1932 a 1935), které v textu autor přímo komentuje: „Píšu to v době, kdy celá 

Jugoslávie už je přes půl čtvrta měsíce za mnou.“472 Přesně tyto tvůrčí postupy jsme si zvykli 

nalézat ve svazcích Šlépějí (1917–1941) a ostatních textech, které řadíme mezi tyto 

esejistické, tzv. šlépějové texty: Rosnička (1912), Pro budoucí poutníky a poutnice (1913), 

Domů (1913) i texty tzv. tasovské rodové trilogie Tepna, Hlas mluví k Slovu a Mohyla (1926).

Už teď lze říci, že velkou Demlovou strukturní inspirací pro vznik literárního 

uměleckého díla je zpěv. Svým počátečním přihlášením se do tradice romantismu 

máchovského (viz Hrad smrti), tak jako obdiv pro romantismus erbenovský, obojí vede 

Jakuba Demla ke zpěvu. Jestliže zpěv romantiky vábil svým vztahem k lidové tvorbě, 

k anonymním tvůrcům, v jejichž skladbách bylo možné nečekaně zaslechnout projev „čistého 

citu“ a „národního svérázu“ (Herder, Němcová, Erben), pak stejnou váhu měla v romantismu 

představa, rozšířená Jean-Jacquesem Rousseauem473, která zpěv chápala jako prapůvodní 

lidskou řeč ztotožněnou s poezií.   

Jakub Deml svým protiracionalistickým pojetím umělecké tvorby, svým odporem k 

rozumové spekulaci postavené proti vizi, snu, zjevení a smyslovosti je této rousseauovské 

                                               
468 Minkowski, Eugène: Vstříc kosmologii, Praha, Malvern 2011.
469 Deml, Jakub: Šlépěje XI, Tasov, Pavla Kytlicová 1928, str. 11.
470 Deml, Jakub: Šestý svazek Šlépějí, Tasov, Jakub Deml 1919, str. 251.
471 Lévinas, Emmanuel: Čas a jiné, Praha, Dauphin 1997.
472 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 38.
473 Rousseau, Jean-Jacques: Esej o původu jazyků, Praha, Prostor 2011.
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linii romantické představy o působivosti uměleckého díla474, o významu citů a vášní 

v lidském životě, od svých počátků nesmírně blízko. O pochybnostech, které Deml o rozumu 

a spekulativnímu myšlení choval, promluvil ve Šlépějích už Jaroslav Durych v článku 

nazvaném O myšlení: „Od stvoření světa nikdo ničeho nevymyslil. /…/ Všechno bylo viděno, 

svěřeno, nalezeno, cítěno, vnuknuto.“475 I v tom duchu se nesou Demlova velmi brzká 

uvažování o češtině, o její hudebnosti, přirozené zpěvnosti a dynamice, jejíž síla spočívá ve 

slovesu, a která je oproti „abstraktní němčině“476 smyslová a konkrétní. Deml, opět 

Durychovými slovy, vynáší význam rytmu, hudebních kvalit řeči oproti sémantice. Totožně 

mluví o rytmu později v patnáctém svazku Šlépějí, kdy se právě tato hudební kvalita stává 

rozlišovacím kritériem básnického díla a odlišuje básníka od jiného slovesného tvůrce:

Otakar Nejedlý není sice básníkem, myslíte-li při tomto slově na určitý rytmus, kterým věty jsou 

hnány jako déšť vichřicí…477

V romantickém, Rousseauově výkladu zpěvu, jak jej čteme v Eseji o původu jazyků

psaném porůznu mezi lety 1754–1761 se představuje několik skutečností, které Demlově 

snaze a jeho představám o významu zpěvu a poezie přesně odpovídají. Je to především a 

v prvé řadě původnost zpěvu, jeho spojení s prvními, lze-li to tak říci, primitivními lidmi, 

jejichž vyjadřování bylo „plné náboje, znělé, zvlněné důrazem, výmluvné a často zastřené 

záplavou energie“478. Tento první člověk nemluvil dnešním jazykem, kterým se mluví, „jak 

by se psalo“479, ale jazykem zpěvným, hudebním, výrazně melodickým a tónovým:

Tvrdí se, že jazyk prvních lidí byl jazyk geometrů – a my přitom uvidíme, že to byl jazyk básníků.480

Zpočátku se hovořilo pouze básnicky; na rozumové uvažování člověk přišel až dlouho potom.481

Deml sice o primitivním člověku mluví zřídka, například zrovna v Cestě k Jihu: „Lidé 

v prvotním stavu se nesmáli, také děti, nejsou-li zkaženy dospělými, se nesmějí. Život 

                                               
474 Viz Jackson, John E.: La question du sujet, Un aspect de la modernité poétique européenne, Neuchâtel, 
Edition de la Baconnière 1978.
475 Deml, Jakub: Šlépěje. Svazek sedmý, Bělá pod Bezdězem, Jakub Deml a Pavla Kytlicová 1920, str. 103.
476 Deml, Jakub: Šestý svazek Šlépějí, Tasov, Jakub Deml 1919, str. 251.
477 Deml, Jakub: Šlépěje XV, Tasov, Pavla Kytlicová 1930, str. 80.
478 Rousseau, Jean-Jacques: Esej o původu jazyků, Praha, Prostor 2011, str. 84.
479 Tamtéž, str. 39.
480 Tamtéž, str. 20.
481 Tamtéž, str. 23.
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divochů a život dětí je vážný;“482 ale úsvit lidstva a jeho chování, jehož přijetí je tolik nutné 

básníkovi pro schopnost „pravého vidění“ (Deml), jak mnohokrát upozorňuje, mu 

prostředkují děti, dětské vidění skutečnosti.483 To, že Deml skutečně o dětech takto uvažuje a 

že přenáší tuto Rousseauovu představu o zpěvu jako jazyku prvních lidí a přenáší ji na dětský 

svět, svědčí i několik řádek z Cesty k Jihu. Tvrdí, že jsou to právě děti připodobněné ještě pro 

další důležité a se zpěvem příbuzné vlastnosti k ptákům, které se nejraději vyjadřují zpěvem:

Po každé, když jsou potěšeni a spokojeni, zpívají, a čím větší je potěšení nebo spokojenost, tím 

výrazněji a horlivěji zpívají.484

V odkazu na dětské vidění se spojuje jak moderní představa o prostotě a schopnosti se 

nadchnout pro obyčejné a prakticky vycházet s každodenním, jak to postuluje pro celé 20. 

století Friedrich Nietzsche, ale Demlovi vyhovuje i význam dětského přístupu ke světu485, jak 

ho čteme např. v Lukášově evangeliu, kde se praví, že „kdo nepřijme Boží království jako 

dítě, nikdy do něj nevejde“486. Jedním z vlivů na autorovo spění ke zpěvu pramení odtud, 

z představy, že zpěv je původní jazyk, stejně tak jako že je zpěv vyjádřením původního vztahu 

ke světu, který si po jistou dobu udržují děti. Rousseau o tomto původním jazyku, kterým lidé 

mluvili, dále říká ještě velmi podstatné skutečnosti, které opět povyšují citový život: „duševní 

hnutí“ a význam smyslů nad rozum a spekulativní duchovní práci:

Místo mluvení se zpívalo a většinu slovních kořenů tvořily zvuky napodobující buď tón duševních 

hnutí, anebo účin smyslově vnímaných předmětů.487

To je jedna z podstatných charakteristik zpěvu a jeho místě v lidské komunikaci. 

Druhým a o nic méně významným je fakt, který Rousseau pojmenovává v souvislosti se 

vznikem řeči, poezie a zpěvu. Zamýšlí se totiž nad obrazností, která citový život nutně 

provází. Připisuje jí nesmírný význam, neboť ona je původní spojnicí mezi lidmi, založila 

schopnost představovat si rozpoložení druhého a vciťovat se do jeho pocitů. 

                                               
482 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 45.
483 Viz mezi desítkami jiných případů např. Pupava, Deml, Jakub: Miriam – Moji přátelé, Praha, Odeon 1990, 
str. 186–194.
484 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 44.
485 Galmiche, Xavier: Chci žvatlat, A2, č. 34, Praha 2008.
486 Lukáš 18, 17, Bible, Překlad pro 21. století, Praha, Biblio 2009.
487 Rousseau, Jean-Jacques: Esej o původu jazyků, Praha, Prostor 2011, str. 27.
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Všechny vyjadřovací obraty tohoto jazyka se musely skládat z obrazů, citů, figur, ale to není vše: i 

jeho mechanická složka musela odpovídat prvotnímu předmětu a předkládat nejen schopností 

rozumění, ale i smyslům skoro nevyhnutelné dojmy duševního hnutí, které usilují o sdílení.488

Jakub Deml, jak uvidíme, založil na tomto vciťování a vstupování do druhého člověka 

sněním, schopností „vesnít se duší“, jak o tom hovořil Otokar Březina489, či splývat s druhým, 

proniknout do druhého láskou, „protože já, jakmile si něco představím, ihned se v to 

proměňuji“490, svou poetiku. Shodne se proto s francouzským romantikem také v tom, že 

imaginace umožňující snícímu či milujícímu vstoupit do druhého, protože, jak na jiném místě 

upozorňuje, tak „žádný člověk není sám, jsme v těch, jež milujeme, jak kvítí v záhonech“491, 

je přímou příčinou vzniku lidské řeči. Zpěv tedy, tato původní básnická řeč prvních lidí, 

vznikl z přebytku vášní a „potřeb, které byly plodem srdce“492, z náklonnosti k druhému, 

právě tak jako schopností se vcítit do jeho situace pomocí obrazotvornosti, která by byť 

člověka nadmíru citlivého a vášnivého přesto zanechala mlčícího. 

Soucit je sice lidskému srdci vštípen od přírody, avšak bez obrazotvornosti, která ho vede do hry, 

zůstane navždy nečinný.493

Tento význam obraznosti a citového života ve vzniku přirozeného jazyka, jak jej 

Rousseau předkládá, byl pak opět živý v průběhu celého 20. století, kdy umožňoval 

přehodnocení řečového vztahu lidí ke světu, jak upozorňuje Miroslav Petříček494 v odkazu na 

Derridovu Gramatologii anebo Starobinského rousseauovskou monografii Jean-Jacques 

Rousseau: La transparence et l’obstacle.495 To jsou fakticky o mnoho let dříve Rousseauem 

pojmenované pochybnosti nad zmíněným vztahem, tak také základy demlovské poetiky široce 

uplatňující asociaci, jeho typické střídání témat a motivů, textová oralita, ale i význam vztahu 

k druhému člověku, jak o tom všem mluví v Cestě k Jihu (1935). 

Vciťování, asociace a obraznost, která se zaobírá jmény věcí, ale také jmény lidí –

druzí vstupují do textu pomocí vlastního jména (odkazem či oslovením), ústící do spojování 

právě těch motivů a témat, k nimž oni zavdávají podnět či jakou náladu asociují, má svůj 

                                               
488 Tamtéž, str. 26.
489 Deml, Jakub: Svazek čtvrtý Šlépějí, Jakub Deml, Šternberk na Moravě 1919, str. 22.
490 Deml, Jakub: Šlépěje. Svazek sedmý, Bělá pod Bezdězem, Jakub Deml a Pavla Kytlicová 1920, str. 47.
491 Deml, Jakub: Šlépěje IX, Tasov, Pavla Kytlicová 1925, str. 11.
492 Rousseau, Jean-Jacques: Esej o původu jazyků, Praha, Prostor 2011, str. 88.
493 Tamtéž, str. 55.
494 Petříček, Miroslav: Doslov, Rousseau, Jean-Jacques: Esej o původu jazyků, Praha, Prostor 2011, str. 143.
495 Starobinski, Jean: Jean-Jacques Rousseau: La trasnparence et l’obstacle, Paris, Gallimard 1971.



171

základ a svou teoretickou oporu zde, v romantické teorii vzniku přirozeného jazyka. Ta je

Demlem intuitivně rozložena na původní prvky a v této fragmentární podobě aktualizována 

v esejistickou tzv. šlépějovou formu. 

III. VII. I. Ptáci: zpěv a smích

Pták zpívá, jakoby se smál, že se cítí dobře a je mu příjemně.

Dalo by se tedy do jisté míry tvrdit, že se ptáci podílejí na lidské výsadě smát se, která jiným 

živočichům dopřána nebyla.496

Tak bych si nakonec přál já, abych na nějakou chvíli byl proměněn v ptáka, abych zkusil spokojenosti 

a radosti jeho života.497

Druhým zdrojem demlovského zpěvu, poetiky této původní lidské řeči, která nadto 

přímo, jak později uvidíme, implikuje podobu lidské identity, jak ji dílo vytváří, je ptačí zpěv 

a existence ptáků vůbec s jejich specifickým chováním, které je staví na výjimečné místo 

mezi ostatními živočichy. Deml, pod vlivem Leopardiho498, hovoří o ptácích jako 

asociativních tvorech, jako o živočiších, kteří ideálně spojují svůj vnitřní a vnější život, 

řekněme přímo, že přecházejí od viděného, tedy světa, který je obklopuje, k vlastnímu, 

niternému neviditelnému životu, a tak zpívají.

Spojením dvou těchto výkladů, tedy zpěvu a poezie jako původní lidské řeči odvozené 

od lidské prapůvodní schopnosti se pomocí obraznosti vcítit a vstoupit do druhého spolu 

s existencí ptačího zpěvu jako výsledku melodického spojení vnitřku a vnějšku vzniká onen 

„solipsismus a pustý žalář vyprahlého egocentrismu“499, jak jej poněkud nepřesně a bez 

pochopení spisovatelovy intence pojmenoval Arne Novák.

Výklad pádu, tedy především jako konkrétní zastavení volného asociativního 

monologu přítomností druhého člověka jako elementu bytostně vnějšího, napomáhá 

porozumět druhé orientaci, která stejně jako první aktualizuje vznik zpěvu.

Cesta k Jihu vznikla jako deník z cesty, zápisky z návštěvy jihu, kterým je tu 

Dalmácie, dnešní Chorvatsko. Text nebyl vydán bezprostředně po návratu, ale až o tři roky 

                                               
496 Leopardi, Giacomo: Chvála ptáků, Morální dílka, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2003, str. 181.
497 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 46.
498 Viz Leopardi, Giacomo: Chvála ptáků, Morální dílka, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2003, str. 179−186.
499 Novák, Arne: Veršem i prosou, Jakub Deml Cesta k Jihu, in Lidové noviny 23. března 1936, Ve stínu lípy
(Šlépěje XXI), Tasov, Jakub Deml 1936, str. 97.
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později, tedy v roce 1935, po redakci, kterou Deml učinil až v Tasově, podle datace 

předmluvy 18. března 1935. Tematizace vztahu vnitřku, duševního života, tedy vzpomínek, 

snů, pocitů a myšlenek spolu s vnějškem, tedy světem, kterým je autorský subjekt obklopen –

samotný popis cesty, je tu zapojen do souvislosti se životem ptáků, s existencí smíchu a 

významu pohybu. Látkou je cesta, důležité je, že jde o cestu vlakem: vnějšek a vnitřek totiž 

získávají specifické prostorové rozšíření o vlakový interiér a exteriér, kde se pohybují lidé. 

Text je komponován metodou střídavého záznamu skutečností, jak se nabízejí 

pohledu, který jednou směřuje do nitra: k vzpomínkám, dojmům, úvahám, ale i k událostem 

odehrávajícím se ve vlaku, a podruhé vně: ke světu, který se mění a míhá za okny jedoucího 

vlaku:

K Záhřebu hory se níží, ustupujíce do dálky, modrajíce a kupíce se jako mraky.500

A dále:

Dědoušek pase krávu. Tato kráva má barvu tmavé kávy, které se nás říká kapucínská. Asi šestileté 

děvče jde k němu od prázdného vozu, na roli stojícího, bosky. Ryjí a upravují se zahrádky.501

Tento text by nebyl nijak neobvyklý, protože volné asociativní střídání témat je pro 

Demlovu tvorbu příznačné, kdyby do něj autor nevřadil líčení procházek kostelem Hvězdy 

mořské, Panny Marie v Záhřebu spolu s úryvky z textu Leopardiho Chvály ptáků. Ten je totiž 

skutečně plnohodnotným komentářem ke struktuře a skladebné organizaci nejen přítomného 

textu, ale také knih jiných, v nichž zatím nikdy nebyl zpěv z toho přístupu samotným autorem 

vyložen. Zapojení textu o ptácích má dvojí význam.

Jednak slouží jako výklad vztahu vnitřku a vnějšku, nenadálého přechodu od 

aktuálního k vzpomínanému, od viditelného k „nyní“ neviditelnému, a naopak, tedy toho, co 

je jednou z příčin faktu, že Demlovy texty mají formu fragmentu. Zadruhé je to ztotožnění 

zpěvu a smíchu.

Text Cesty k Jihu není přítomností úvahových pasáží nad kompozicí vlastních děl 

nijak neobvyklý, přemýšlení nad stylem jsou dost běžná i v jiných textech. Významná je však 

jejich frekvence, jejich kondenzovaná přítomnost na velmi malém prostoru mající podobu 

                                               
500 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 22.
501 Tamtéž.
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jakéhosi shrnutí dosavadní spisovatelovy práce, kdy se Deml vrací až ke svým spisovatelským 

počátkům. Uvažuje o své poetice, jejíž podobu hájil a podněcoval již Otokar Březina:

Otokar Březina nejednou mne upozorňoval, abych psal všecko, co jsem nucen psát, ale abych se nikdy 

neopravoval. Mám prý všechno nechati tak horké a třebas i chybné, jak jsem to hodil na papír, neboť 

každou korekturou mohu prý to jen pokazit.502

On sám o svém stylu a kompozici uvažuje v textu těmito slovy:

Právě na tomto místě chtěl bych popsati svou cestu, kterou jsem konal. Byl by to román na pohled 

velmi chudičký, protože román bytostí a věcí neviditelných, ale řeklo by se mi: Kterak to souvisí 

s tvou Dalmácií? Kdybych já některou svou knihu mohl roztřídit na několik knih, aby milovníci 

pořádku, bezvadného úboru a studené krásy mohli do mého díla vkročit jako do kanceláře, anebo jako 

do školy, přesně se zvoněním a podle rozvrhu hodin, počínaje občanskou naukou a konče ručními 

pracemi, nebo společnou vycházkou na pouštění draka nebo pečení brambor. Rád bych tu mluvil o své 

neteři Toničce, o panu Borkovcovi, který mne vozívá svým autobusem na Křeptov, o tom vyzáblém, 

starém kapucínu, jenž Pavle Kytlicové ve zpovědnici říkal děťátko…503

Aby toto spojování zdánlivě nespojitého, tedy, jak sám Deml říká, „román bytostí a 

věcí neviditelných“ spolu se skutečnostmi viditelnými, tedy logická strukturace, časová či 

místní souslednost a podmíněnost, návaznost témat a motivů, přehledné vystupování postav, 

bylo srozumitelné, pak je nutno pochopit, jak toto spojení neviditelného s viditelným souvisí 

s existencí a výjimečností toho tvora, který je „potěšující svým hlasem [pro] ostatní živoucí 

bytosti“504, tedy ptáka. Proč tedy ptáci? 

Především pro svou pohyblivost, která je jednou z jejich hlavních charakteristik:

…stále se obracejí sem a tam, stále se točí dokola, prohýbají se, natahují, houpají, čepejří a otřepávají 

se s nevýslovnou živostí, čilostí a rychlostí pohybu. Slovem, od chvíle, kdy se pták vyklubal z vejce, 

až do chvíle, kdy umírá, nepřestává se pohybovati ani na okamžik, kromě přestávek, kdy spí.505

A jak Deml spolu s Leopardim uvádějí, tak „těmto jejich vnějším vlastnostem a 

možnostem odpovídá i uspořádání vnitřní, myslím jejich duše“506. Pták je v tomto výkladu 

                                               
502 Tamtéž, str. 39.
503 Tamtéž, str. 39−40.
504 Tamtéž, str. 44.
505 Tamtéž, str. 43.
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takový tvor, jehož život vnější, tedy viditelný jako ustavičný pohyb, je ve vzácné rovnováze 

se životem vnitřním, neviditelným a stejně bohatým, se samotnou jeho duší. Pták je svým 

pohybem schopen „měnit každou chvíli místo“, „letět z kraje do kraje“507, a v „souvislosti 

s tím nelze mlčky pominout, že ptáci jsou způsobilí snášet mrazy i teplo, dokonce bez 

přechodu, neboť často vídáme, jak se v několika okamžicích vznesou ze země, proletí 

vzduchem až k výšinám, což jsou polohy nesmírně chladné, a mnozí z nich za letu vystřídají 

v krátké době různá podnebí“508. Deml tedy, jako před ním Leopardi, podává obraz ptáka jako 

stvoření schopné svým životem spojovat protikladné, žít v rozporech, které by každého jiného 

tvora zahubily, kdežto pták jim snad ani nečelí, spokojeně v nich žije a k tomu zpívá a 

projevuje radost.

Náhlé přechody, střídání činnosti a vnitřního „životního náboje“509 a jejich souvislost 

s tím, co Deml uvádí jako vlastní střídání témat a motivů svých knih, ještě zesiluje tušení této 

podobnosti, byť třeba jen toužené a také skepticky podané, záznamem nenadálého setkání se 

zpívajícím mladíkem, jehož píseň „zapálilo to, co vidíme oknem“510 jedoucího vlaku. Zkrátka 

nečekaná posila přicházející zvnějšku: „to, co vidíme oknem“ jako viditelná skutečnost 

souviselo se skutečností neviditelnou, a výsledkem tohoto spojení byla mladíkova zazpívaná 

píseň. 

Pták, který je chvíli tam a chvíli zase jinde, který přeskakuje od jednoho k druhému, 

střídá výšku a níži, přelétává z krajiny do krajiny, z podnebí do podnebí, tak Demla výrazně 

ponouká i posiluje ve vlastní tvorbě, v tomto střídání se mu velmi podobá. Vzpomeňme 

možná příliš anekdoticky, co o Demlovi říká František Bílek – ve čtvrtém svazku Šlépějí se 

píše: „Změny ve vašem životě jsou časté a nenadálé.“511 Výsledným projevem právě tohoto 

specifického střídání, právě těchto změn, přeskakování a zvláštního míšení je ptačí zpěv. 

Je tu však podobnost ještě jiná, která spočívá v přirovnání, ba přímo ztotožnění 

ptačího zpěvu se smíchem. Vzpomeňme, jak často Deml hovoří o svém díle jako o díle 

smíchu a o humoru jako o „svaté pravdě“512. A jinde se ptá:

Jaký smysl měly by dnes vaše dílo anebo pláč, kdyby se nezdály dětinsky směšnými?513

                                                                                                                                                  
506 Leopardi, Giacomo: Chvála ptáků, Morální dílka, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2003, str. 184.
507 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 43.
508 Leopardi, Giacomo: Chvála ptáků, Morální dílka, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2003, str. 185.
509 Tamtéž, str. 185.
510 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 47.
511 Deml, Jakub: Svazek čtvrtý Šlépějí, Šternberk na Moravě, Jakub Deml 1919, str. 109.
512 Tamtéž, str. 92.
513 Deml, Jakub: Šlépěje svazek sedmý, Bělá pod Bezdězem, Pavla Kytlicová a Jakub Deml 1920, str. 63.
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Základní podmínkou vzniku komické situace a smíchu jako reakce na událost je 

nenadálost skutečnosti, která nastává, vyhrocený nesoulad mezi očekáváním a touto nastalou 

skutečností. Smích tedy vzniká z rozporu příčiny a následku, a stává se výrazem otřesu:

Appuyons le contour, forçons la détermination, exagérons la discontinuité, et nous obtiendrons le 

comique. Le rire, secousse corporelle, naît du spectacle d’un homme secoué. Dans le comique 

mouvements et moments ne s’enchaînent plus du tout les uns aux autres. Séparés par des intervalles 

grandissants, ils prennent une existence chaotique et dérisoire : la discontinuité devient alors 

incohérence.514

V tom je obsaženo velmi mnoho z Demlovy představy o vlastním životě, především o 

již tolikrát zmiňovaném rozporu mezi snahou a rozuzlením, které má vždy naprosto nenadálý 

a neočekávaný průběh. Příkladem může být už časné konstatování, že jeho „úsilí po 

konformitě obrátilo se v nejvýstřednější opovážlivost“.515 Tato disharmonie, která od počátku 

Demlův život provázela a byla několikrát ověřena v podobě různých neúspěchů, jak o nich 

byla řeč v této práci, pak vysvětluje, proč má dílo ústit ve smích, proč mělo by se zdát 

„dětinsky směšným“516. 

Fakt, že smích není jenom výrazem radosti, jak o něm ale Deml také mluví, když 

uvažuje nad svou povahou a uvádí příklad Pavly Kytlicové, která „byla nátura veselá (o sobě 

ani nemluvím)…“517, ale že je spojením hrůzy, překvapení a zděšení, uvádí v Cestě k Jihu

toto:

Dovedete si, prosím, ještě vzpomenout na onu docela zvláštní rozkoš dítěte při hře na schovávanou 

právě v tom okamžiku, kdy je v tom ukrytu čapnou? Zavrou oči, ramínka letí do výše, hlavička mezi 

ně se skrčí, tělíčko trne, ručičky přitisknou k obličeji a – čeká se. Z hrdélka vyrazí jakoby smích a je to 

zděšení.518

Smích je projevem spojení hrůzy i radosti, něčeho nenadálého, vlastně překvapení a 

šoku.519 Proto usilovat o to, aby dílo bylo takto směšné, znamená integrovat do něj zároveň 

                                               
514 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954, str. 43–44.
515 Deml, Jakub: Cizinec, Můj očistec, Brno, Host 2013, str. 69–70.
516 Deml, Jakub: Šlépěje svazek sedmý, Bělá pod Bezdězem, Pavla Kytlicová a Jakub Deml 1920, str. 63.
517 Deml, Jakub: Šlépěje XXVI, Tasov, Marie Rosa Junová 1941, str. 27.
518 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 42.
519 Viz Sibony, Daniel: Les sens du rire et de l’humour, Paris, Odile Jacob 2010, str. 38.
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vedle radosti i šok a zděšení. Nutno poznamenat, že i o tomto rozměru smíchu jako „jakéhosi 

pomíjejícího šílenství anebo pomatení či třeštění“, se Leopardi v textu o ptácích zmiňuje.520

Stejně tak je tu už zvuková podoba smíchu, která má k ptačímu zpěvu už blíže coby 

skutečně zpěv jako výraz radosti „a veselosti, kterým se pták směje, když je mu dobře a 

příjemně“521. Daniel Sibony totiž ke zvukové podobě smíchu uvádí, že je to zrychlené střídání 

nádechu a výdechu, vlastně přerušení přirozeného dýchání, jehož pozměněná podoba se tak 

vokalizuje: 

Le rire est soudain, il vous surprend là où vous en êtes de votre respiration ; vous prenez appui sur 

celle-ci, ça vocalise l’expiration, ça la retient ; du coup, elle rebondit sur elle-même ; d’où les cascades 

sonores.522

I zde tedy dostává fragmentarizovaná forma, střídání zájmu a zvrat v pozornosti –

proměnlivý rytmus, který odpovídá růstu i poklesu zájmu o motivy i témata – svou oporu, 

neboť toto nenadálé střídání napodobuje smích se svou tragickou, hroznou i radostnou 

složkou:

Chichi-chichi-chichichi, chichi-chichi-chichi-chi, chichi-chichi-chichichi. Jedině tak můžete pochopit, 

proč „Zapomenuté světlo“ a „Cesta k Jihu“ zůstaly torsem…523

Ani tuto skutečnost a význam jiného rytmu, rytmu přerušení a nových počátků, tedy 

zkrácený nádech a výdech, který je smíchem zastupován, nenechává Jakub Deml v Cestě 

k Jihu bez poznámky. Hned v počátku knihy přemýšlí o orgánu, který je v lidském těle 

tvůrcem osobního rytmu, tím je lidské srdce. Deml snad právě proto uvažuje o své srdeční 

dysfunkci, o arytmii, která je podle lékařky neléčitelná:

Je podivuhodné, jak vzdorujete všem lékařským zásahům!524

Vrcholí-li tedy Cesta k Jihu evokací ptačího zpěvu a samotné ptačí existence i 

Demlovým přiznáním: „Tak bych si nakonec přál já, abych na nějakou chvíli byl proměněn 

                                               
520 Leopardi, Giacomo: Chvála ptáků, Morální dílka, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2003, str. 182.
521 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 45.
522 Sibony, Daniel: Les sens du rire et de l’humour, Paris, Odile Jacob 2010, str. 38.
523 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 7.
524 Tamtéž, str. 5.



177

v ptáka, abych zkusil spokojenosti a radosti jeho života;“525 pak není zcela nepatřičné ji jako 

metapoetický text k dílu šlépějovému skutečně použít. Vždyť ve slově šlé-pěje je „pění“, 

zpívání obsaženo také slovotvorně. A pozoruhodné je, že ne jen jednou.

Je v něm ještě jednou obsaženo z hlediska představy o vztahu úst a vzpřímené chůze. 

Až vzpřímená chůze, typicky lidská, umožnila osvobodit ústa i ruce, aby se každý orgán 

osamostatnil a sloužil odlišným funkcím. Díky vzpřímené chůzi člověk může mluvit i zpívat. 

Neboť ruce, které dříve sloužily jako končetiny pohybu, se staly orgánem práce, a ústa, která 

měla původně funkci uchopovací, se mohla stát orgánem řeči.

                                               
525 Tamtéž, str. 46.
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B. TVORBA

Dans l’amour passion on parle souvent un langage qu’on n’entend pas soi-même : l’âme se rend 

visible à l’âme, indépendamment des paroles employées. Je soupçonnerais qu’il y a un effet semblable 

dans le chant.526

Kde kdo říká a ví, že každý člověk sám jest strůjcem svého štěstí, ale jenom opravdový Sokol plně si 

uvědomuje, že každý je zároveň tvůrcem své vlastní podoby!527

Později [Deml] Březinovi přiznává: „Hluboce se za svou činnost sokolskou stydím.“528

III. VIII. Od fragmentu k „věčné všudypřítomnosti“ a zpět: ptačí pohyblivost a 

praktický člověk

Dialog je vitální. Jen kniha dialogu může být knihou živých. Jedině dialog má v sobě moc na chvíli 

oklamat smrt. Dva hlasy se ho dovolávají, z dvou stran ho spaluje oheň a jen společně se mu daří 

vyhnout nicotě… Čas na přežití dostává vždy ten druhý… V dialogu mají oba partneři rovnocennou 

pozici – stojí na stejném stupni.529

Nespojitost a fragmentárnost Demlova literárního díla, „úplný nedostatek smyslu pro 

jakoukoliv kázeň slova“530, chaotičnost, spojování motivů a témat spolu souvisejících 

vzhledem k dobové literární tradici jen velmi volně, měla dvojí základ. Jednak v představě o 

existenci skrytých vztahů, které spisovatel objevil v rodném kraji a které se rozhodl představit 

a učinit viditelnými svým dílem. Ve stejné míře byla výsledná fragmentární forma přímo 

ovlivněna osobní specificitou autora coby „oduševnělého“, živého a originálního člověka, 

toužícího tvořit podle své přirozenosti. 

                                               
526 Stendhal: Život Rossiniho, cit dle Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, 
Seuil 1954, str. 101.
527 Deml, Jakub: Podobizna Jindřicha Fügnera, Sokolská čítanka, Tasov, Pavla Kytlicová 1924, str. 22.
528 Binar, Vladimír: Komentář, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 498.
529 Jabès, Edmont: Le Parcours, Paris, Gallimard 1985, str. 89–90.
530 Novák, Arne: Veršem i prosou, Jakub Deml Cesta k Jihu, Lidové noviny 23. III. 1936, Ve stínu lípy (Šlépěje 
XXI), Tasov, Jakub Deml 1936, str. 99.
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Jestliže jsme umístili Cestu k Jihu na tak významné místo tím, že jsme ji přiřkli 

význam metapoetického textu k celému šlépějovému Demlovu dílu, pak i v tomto textu 

přítomnou řeč o srdeční nemoci a arytmii chápeme jako spisovatelovu reakci na výtky 

přihlášením se k nutnosti právě takové formy. Deml, poplatný v romantické tradici živé ideji 

svrchovaného a osobitého tvůrce, jehož charakterizovala dříve fragmentárnost skrytá 

v některých případech (Stendhal) pod pojmem „elasticita duše a vnitřní pružnost“531, tím 

prozrazuje, jak tato bytostná osobní jedinečnost byla příčinou právě této – fragmentární, 

nespojité či arytmické podoby díla. 

…člověk nemůže vyjíti ze sebe, kdyby nevím, jak miloval, či kdyby nevím, jak nenáviděl, tak jako 

strom nemůže vyjíti ze své kůry, anebo želva ze svého pláště, a jak tedy bylo by i pošetilé i zločinné, 

kdyby ho někdo ať výsměchem, ať tresty odosobňoval.532

To je vrozená osobitost, která nesmí být umlčena. V té souvislosti lze rozumět 

Demlovu zvolání, že „radost naše uzřela svého světla zrovna v tu chvíli, kdy jsme vyšli ze 

sebe“533. Vyjít ze sebe znamená v kontextu myšlenky jedinečné osobnosti vedle jiných 

významů také vědět, co právě je vlastní a jen vlastní určité osobě, z čeho se má dílo 

konkrétního člověka sytit a co má být počátečním bodem. Stejně totiž tato lidská osobitost 

vyžaduje v oblasti literární tvorby a protiklasické tradice jen sobě vlastní a sobě jedině 

možnou a sobě náležitou formu:

Nic není toliko neslučitelno s naukou Kristovou a tedy s pravdou a tedy s vnitřním i vnějším mírem 

jako právě řečnictví.534

Vedle možno říci pasivní a receptivní složky díla, která byla typická poznávací 

metodou a doprovázena vzpomínáním, ať už šlo o vzpomínky na rodný kraj a vztahy v něm, o 

předky a jejich životy, tu samozřejmě spočívá linie tvůrčí. Jak bylo naznačeno v úvodu 

k demlovské kapitole, tyto dvě linie mají podobu gest, a to ve větší míře, než abychom je 

mohli přímo a vždy přesně oddělovat. Podstatné však je, že tuto druhou linii charakterizuje 

                                               
531 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil, str. 43.
532 Deml, Jakub: Noc, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 84.
533 Deml, Jakub: Tepna, Brno, Vetus Via 2000, str. 142.
534 Deml, Jakub: Hlas mluví k Slovu, Brno, Vetus Via 1999, str. 43–44.
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nejen obraznost a snění jako tvůrčí metoda, ale také sen ve smyslu touhy a představy, kterou 

je třeba v životě naplnit, to čemu říkáme s Vladimírem Binarem vize.535

K přechodu ke snu-vizi dochází v době, kdy není rodným krajem myšlen jen Tasov, 

ale celý národ, protože „náš jazyk, jazyk naší lásky, je náš rodný kraj“536. Tak se rodí jasný 

autorský záměr a jednoznačná intence, která má konkrétnější podobu v plodivém otcovském 

aktu, který má přivést na svět „dítě, kterému bych předal své vidění“537, jak Deml v polovině 

dvacátých let upřesňuje:

Moje láska = „zoufalství“ (děs), že nebudu míti dítěte, kterému bych předal své vidění (předků, aby 

bylo vyváženo, ospravedlněno jejich utrpení!)

A viděl jsem, že jedině TA právě žena mohla by mi dáti dítě takové. – Ale neuvážil jsem, že 

také ONA má svá zoufalství, které ji žene do mého náručí! –

A viděl jsem, že tou ženou není na světě nikdo jiný než NÁROD (hlavně, tj. prvně Předkové) 

a teprve z Boha že jest možno uviděti národ, přijíti k národu, milovati národ a žíti v síle a v naději a 

vítězství – nikoli naopak!

A mimo tuto cestu že není života ani spasení!538

To, čemu Deml říká „své vidění“, veškerá demlovská osobitost, jedinečnost, o které 

napsal Arne Novák, že je „důkazem vražedného solipsismu, který vylupuje oči, kape vosk do 

uší a mění srdce v kámen“539, je v lásce darováno národu, neboť sama láska k takovému aktu 

velí a ponouká, protože „láska jest ustavičné sebedarování“540. Aby tento sen o ustavičném 

sebedarování ve vztahu s národem jako ženou mohl být uskutečněn, je nutné dosáhnout 

„věčné všudypřítomnosti“, která je přímo odvislá od „množství vykonaného díla“541. Tím se 

dostáváme k podstatě problematiky této kapitoly, Deml totiž bude usilovat o naplnění úkolu, 

kterým je vyvolání a literární ztvárnění této „věčné všudypřítomnosti“. 

Pojem „věčné všudypřítomnosti“ se objevuje v Demlově díle velmi záhy, výslovně se 

s ním setkáváme už ve čtvrtém svazku Šlépějí, v roce 1919. Tam čteme, že „ti, kteří se 

potřebují, jsou si jako všudypřítomní“542. Myšlenka byla tedy přítomná skutečně od počátku. 

Všudypřítomnost spočívá už v zárodku představ o viditelném a neviditelném a v představách 

                                               
535 Binar, Vladimír: Čin a slovo, Praha, Triáda 2010.
536 Deml, Jakub: Tepna, Brno, Vetus Via 2000, str. 200.
537 Deml, Jakub: Mohyla, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 297.
538 Tamtéž, str. 297.
539 Novák, Arne: Veršem i prosou, Jakub Deml Cesta k Jihu, Lidové noviny 23. III. 1936, Ve stínu lípy (Šlépěje 
XXI), Tasov, Jakub Deml 1936, str. 99.
540 Deml, Jakub: Svazek čtvrtý Šlépějí, Šternberk na Moravě, Jakub Deml 1919, str. 15.
541 Deml, Jakub: Šlépěje XI, Tasov, Pavla Kytlicová 1928, str. 37.
542 Deml, Jakub: Svazek čtvrtý Šlépějí, Šternberk, Jakub Deml 1919, str. 45.



181

o času, o vztahu zemřelých a živých, tak ale i vzdálených a přítomných. V průběhu pozdějších 

let Deml přesněji vymezí, co má pojem znamenat a čeho by jejím naplněním mělo být 

dosaženo. V úhrnu znamená usilovat o dosažení a rozdmýchávání v sobě takového stavu, kdy 

bude člověk schopen pociťovat „všechny boly a slasti“ svého národa. Tato silná idea je 

vlastně dědičkou v romantismu živé touhy, která kombinovala sebepoznání s ochotou 

splynout s něčím, co tuto poznanou bytost přesahuje, byla to příroda, bůh a právě také národ. 

Deml svůj úmysl charakterizuje těmito slovy: 

Mám rád své povolání, poněvadž mne spojuje s nesčetnými dušemi a já skrze ně jsem účasten nejen 

všech bolů a slastí, nýbrž i věčného života svého lidu, mystického těla Kristova. Jaká síla 

v pospolitosti. Jaká síla v této pospolitosti, ve vědomí, že krev těch, kteří nás předešli a jen naoko jsou 

od nás odloučeni, proudí a zpívá i v našich srdcích jako řeky spěchající k moři.543

To, co napomáhá vzniku a realizaci „věčné všudypřítomnosti“ je řeč, psané slovo, a 

jím tvořená lidská identita. Tato identita konstruovaná celým Demlovým literárním dílem je 

podmínkou, ale i výrazem či dokumentem růstu tohoto snu a jeho uskutečnění. Podstatné je, 

že má výrazně fragmentární rysy, které, jak uvidíme, mají svůj konstrukční význam.

Zpěv, který jsme označili za odpovídající celoživotně skládanou a hledanou formu 

díla, splňuje Demlovy nároky jak na oslavu stvořeného světa, poznaného nejprve v životě 

předků a v Tasově, tak zpěvu coby vzrušenému a exaltovanému stavu potřebného neklidu a 

vznícení, protože „jediný úkol českého národa: uzřít plamen svůj v sobě, affirmovat jej, 

vědomě pěstovat a rozdmychovat ve strašlivý, trvalý požár, proti němuž jednou bude 

husitismus explosí parního kotle proti erupci vulkánu – –“544. Ve stejné míře je zpěv 

prapůvodním dorozumívacím prostředkem lidí, nese v sobě potřebu obraznosti a potvrzuje její 

světodějný (řeč zakládající) význam v životě člověka, tak je také skrze představu ptačího 

zpěvu výrazem už oné všudypřítomnosti, a to právě pro ty charakteristiky, které odlišují ptáka 

od jiných živých tvorů. 

Zopakujme, že tou první je jeho let, schopnost měnit rychle místo, střídat výšiny i níže 

a nechat svůj zpěv znít do velké dálky. I toto „do velké dálky“ má svůj význam pro zpěv 

lidský. Zpěv, především sborový, je vzácným a především bezprostředním spojením 

jednotlivých hlasů, které se nepodřizují a nemění nic ze své jedinečnosti, aby přitom 

                                               
543 Deml, Jakub: Šlépěje XXVI, Tasov, Rosa Junová 1941, str. 19.
544 Deml, Jakub: Šlépěje. Svazek XVIII, Tasov, Pavla Kytlicová 1931, str. 49.
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v množství zpívajících daly vzniknout jedinečnému hlasu společnému a silnému. Toto 

úhrnem vyhovuje Demlovu záměru o dosažení všudypřítomnosti. 

III. IX. Pohyblivost – podmíněnost – praxe

Proto lze si právem mysliti, že pták, jako je co do vnější čilosti a pohyblivosti zřejmě podoben dítěti, 

také se mu podobá vnitřními, duševními vlastnostmi.545

Rak loví, co leží, kdežto ryba, hlavně však pstruh, věří jen věcem v pohybu; vždyť mezi rybou a 

ptákem je vlastně jenom ten rozdíl, že tento je v povětří a ona ve vodě.546

Minulý týden, když jsme jeli od Nových Zámků, povídá mi náhle přítel Šalda: „Teď vypadáte jako 

ryba!“ /…/

„To dělá ta placatá čepice!“547

Pojem „věčné všudypřítomnosti“ adjektivem „věčný“ zasahuje dimenzi časovou, tak 

součást slovní složeniny „všudy“ vstupuje do dimenze prostorové. Bytost, která chce navodit 

tento stav či ho dosáhnout nejprve v prostoru, usiluje o schopnost zasáhnout svou přítomností 

v co největší šíři. V Demlově díle je tím extrémní pohyblivost, v Cestě k Jihu připsaná 

ptákům, jejichž je hlavní charakteristikou.

Deml dojem této pohyblivosti vytváří několikerým způsobem. Hlavní význam v její 

evokaci sehrává dopis. Ten, který mimochodem žánrově tvoří většinu autorova díla, přináší 

vždy údaje o místě a času svého vzniku. Stejný význam má také deník, a poznamenejme, že 

oba literární útvary jsou hlavními žánrovými zástupci tzv. intimistické literatury548, která má 

od počátku přímý vliv na sebe-vnímání a sebe-konstrukci lidského já, jak o něm zde také 

uvažujeme. Demlovy knihy jsou zaplňovány těmito časoprostorovými údaji znovu různým 

způsobem. Buď je údaj uveden, aby byl záznamem Demlova pobytu, anebo se objeví jako 

součást i třeba části dopisu, který spisovatel dostal.

Z Demlových knih se tak může dočíst, že pobýval mimo jiné na těchto místech: 

Kučerov, Babice, Stará Říše, Martinkov, Třešť, Bystrc, Jaroměřice, Tasov, Třebíč, Šebkovice, 

Praha (Vinohrady, Žižkov), Jinošov, Štemberk, Šternberk, Bělá u Bezděze, Topolčanky, 

                                               
545 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 42 a 45.
546 Deml, Jakub: Šlépěje. Svazek sedmý, Tasov, Pavla Kytlicová 1920, str. 92.
547 Tamtéž, str. 73.
548 Girard, Alain: Le journal intime et la notion de personne, Paris, Université de Paris, Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines 1963.
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Šternberk, Vídeň, Dubrovník, Koločep, Záhřeb, Halle an der Saale, Berlín, Drážďany, 

Hamburk, Pardubice, Jindřichův Hradec atd.

Poněkud odlišným způsobem se zmínka o prostoru objevuje v údaji o místě vydání 

knihy: Nový Jičín, Třešť, Stará Říše, Šebkovice, Praha – Král. Vinohrady, Praha – Žižkov, 

Jinošov, Tasov, Šternberk na Moravě, Topolčanky, Bělá u Bezděze, Praha, Nový Jičín, 

Hranice na Moravě, Náměšť na Oslavou, Jaroměřice nad Rokytnou, Vídeň, Olomouc.

Zde jsou údaje o místech, ze kterých mu korespondenti dopis adresovali. Situace je 

rekonstruována podle 26 svazků Šlépějí: Praha - Františkovo nábřeží 14, Most nad Litavou, 

Praha, Praha – Král. Vinohrady, Kuchařovice – p. Znojmo, Třebíč, Jasenice, Brno, Střelice, 

Jakubov, Paříž, Šardice, Praha, Nový Jičín, Babice, Bratislava, Mukačevo, Skýcov, Brno, 

Přerov, Jilemnice, Jasenice, Zubří, Šebkovice, Výčapy, České Budějovice, Velké Meziříčí, 

Jelšava, Rakovník, Kladno, Frýdlant nad Osravou, Praha-Nusle, Jemnice, Sobrance, Hradec 

Králové, Stareč, Břesovice u Prostějova, Chrudim, Česká Skalice, Deštná u Soběslavě, 

Jihlava, Loděnice, Frýdlant, Hannover, Jesenice, Přerov, Jasenice, Uherské Hradiště, Třebíč, 

Břeclav, Soběslav, Plzeň, Nitra, Jaroměřice, Moravské Budějovice, Žilov u Plzně, Ústí nad 

Labem, Humpolec, Zlechov, Veseleyville (USA), Vrútky, Sarajevo, Německá Rybná, 

Stonařov u Jihlavy, Strážnice, Ořechovka, Příbram, Gräfenberk, Salzburg, La Sallette, 

Freiburg, Haichingen, Darmstadt, Dessau, Beuron, München, Židenice, Hradec Králové, 

Dolní Kounice, Antverpy, Svatý Kopeček, Brünn, Sázava atd. 

I údaj o místě, který by byl jen obyčejným záznamem, má svůj význam, objeví-li se 

v osobním dopise. Údaj o vzdálenosti formálně v korespondenci vždy přítomný zesiluje 

představu odloučení a ve stejné míře, snad i přímo úměrně, touhu být svému adresátu na 

blízku. A je výsadou dopisu pro jeho jedinečnou formu, která ho tvoří, tedy ručně psaný 

vzkaz vložený do obálky, že v píšícím vždy vzniká dojem, že se i on sám v prostoru a ve 

směru k adresátovi snově přemísťuje. Gaston Bachelard právě tak v Poetice prostoru549 i 

Josef Vojvodík550 o osobní korespondenci uvažují. Dopis je tímto skutečným dotykem na 

dálku a v oblasti snu zaručeným a velmi intimním přemístěním k druhému. 

Dalším projevem přítomnosti a všudypřítomnosti v prostoru je toulání. Příbuzných 

motivů se v Demlově díle nalezne velké množství, proto se setkáme s blouděním, 

procházením, ztracením se, bezdomovectvím, posíláním pryč a odmítnutím atd. 

                                               
549 Bachelard, Gaston: Poetika prostoru, Praha, Malvern 2009.
550 Vojvodík, Josef: Povrch, skrytost, ambivalence, Praha, Argo 2010.
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Deml, který se toulá z místa na místo a od člověka k člověku, jednou je vyhozen, jindy 

přijat, v tom dospívá k přesvědčení, že „po celý svůj život jsem se nezastavil na jednom místě, 

podoben větru, jenž za to nemůže…“551. Než se spisovatel usadil v Tasově, avšak i později, 

jak líčí kupříkladu v Cestě k Jihu, se mu bloudění stává skutečnou alegorií vlastního života. 

Představa, kterou si člověk o bloudícím dělá – zároveň neví, kde tulák v určitou chvíli je –, 

umožňuje si ho představit na více místech, stejně jako očekávat jeho nenadálou návštěvu, 

obojí má svůj význam. Nelze než znovu odkázat na obraz ptáků, který Deml po Leopardim 

opakuje: 

…od chvíle, kdy se pták vyklube z vejce, až na krátké přestávky spánku, do smrti se ani na okamžik 

nezastaví.552

S pohyblivostí a její jednou charakteristickou představou zveličelou v bloudění je 

odkázanost na lidskou pomoc. Tulák, aby se mohl vrátit na původní cestu a dosáhnout svého 

cíle, má-li nějaký, je odkázán na pomoc jiného člověka. Tulák i poutník jsou postavy výrazně 

receptivní a v jistém ohledu také pasivní. A tuto pasivitu Deml obratně integruje do své 

identitární stylizace, která se v díle objeví. 

V souvislosti s touláním a odmítnutím – tak jako on sám je odmítáno i jeho dílo –

vyslovuje vlastní slabost, poddajnost, chudobu a opuštěnost. Zdůrazňuje neschopnost jít sám 

bez podpory druhých. Zmínku nalezneme hned v prvních jeho knihách, třeba už v roce 1912:

…teprve tehdy, když se nejde, anebo neletí, nýbrž když jsme zcela podepřeni anebo unášeni, slyšíme 

píseň věcí a vidíme linii jejího zákona, jak se třpytí pokojně a kam opět a opět míří a čemu vyhýbá 

nebo čím proniká.553

Později například se slabost objeví v sebe-identifikaci s ženou:

My, sestry, nejsme tak nízké, abychom pěstí uhodily do tváře, stůj co stůj. Raději zesmutníme 

a zmlkneme.554

                                               
551 Deml, Jakub: Šlépěje X, Tasov, Pavla Kytlicová 1928, str. 23.
552 Leopardi, Giacomo: Chvála ptáků, Morální dílka, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2003, str. 184.
553 Deml, Jakub: Pro budoucí poutníky a poutnice, Olomouc, Votobia 1995, str. 54.
554 Deml, Jakub: Sestrám, Tasov, Pavla Kytlicová 1924, str. 7.
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Tato pohyblivost, která integruje vrozenou osobní slabost, je pak v celku projevem 

mnohokrát zdůrazňované pasivity a receptivity evokované v Demlově morálně-estetické 

koncepci významu daru a darování, jak o nich byla již řeč. Dopis sem také poněkud oklikou 

spadá, uvědomme si, že je věcí obdrženou. 

Je-li pohyblivost známkou slabosti, pokory, dětské pozornosti, jak to také Deml 

zamýšlí, pak je stejnou měrou výrazem praktického ducha, výrazem zájmu o svět a 

svědectvím praktičnosti. Vzpomeňme, jak spisovatel charakterizoval svého otce Jakuba jako 

bytost těkavou, tvůrčí a stejně všudypřítomnou svou neutuchající a nepolevující aktivitou. 

V totožném duchu uvažoval o Jindřichu Fügnerovi, jehož pohyblivost a podobnost větru 

vykládal jako činnost „vpravdě apoštolskou a mesiášskou“555. 

Bloudění, tápání, slabost, pomoc druhých, význam daru, vize, důraz na praxi a 

praktické potřeby pozemského života, význam dopisu s jeho svázaností s darem i 

přemístěním, coby vedle deníkového zápisku nejčastěji se objevujícímu textovému žánru, to 

souhrnně působí specifika Demlova uměleckého stylu i morálního stanoviska. Spojuje se tu 

představa o skrytých vztazích a neviditelných působeních, které integrují zásah druhého 

člověka. I s ohledem na Demlův zájem o uměleckou žurnalistiku, která je v díle přítomná 

recenzemi, zlomky různých zpráv, anotací, výpisků ze zpráv deníků, atd. vytváří stylizaci 

praktického a na pozemský svět zaměřeného člověka. Tak se do podoby díla dostává 

představa fragmentu. 

Fragment a textový či jiný zlomek je přímým svědectvím o povaze životních 

podmínek, jejichž působnost na vznikající dílo byla natolik silná, že dílo samo nemohlo být 

dokončeno. Tím, že byl tento fakt právě z pozice působení podmínek natolik do textu 

integrován, uvedl Deml své dílo na úroveň ostatních věcí a objektů. Uveďme jen, jak 

podmiňuje nedokončenost Cesty k Jihu nedostatkem finančních prostředků:

Bohu budiž žalováno, že nemám alespoň 10 % těch příjmů, které má velmož „Lidovek“, prof. Arne 

Novák: vypověděl bych tu velmi zajímavě, jak jsem se dostal do Německa a co všechno jsem tam 

v různých městech viděl. Takto však docela bez své viny musím býti zrovna tak neúplný a 

fragmentární a kusý jako v „Cestě k Jihu“.556

Ukazuje se, že příčinou fragmentárnosti je „obyčejný“ fakt, že má spisovatel málo 

peněz. Tento nedostatek je také příčinou „duševního rozpoložení“, a to i v krajních případech, 

                                               
555 Deml, Jakub: Jindřich Fügner, Sokolská čítanka, Tasov, Pavla Kytlicová 1924, str. 64.
556 Deml, Jakub: Ve stínu lípy. Šlépěje XXI, Tasov, Jakub Deml 1936, str. 96.
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které bývají označovány za nejostřejší autorovy slovní výpady: „Kdybych já měl těch 

nějakých 18.000 Kč měsíčního příjmu jako Arne Novák, přisámbohu, jistě bych si na Arne 

Nováka a jeho vyvolený národ ani nevzpomněl.“557 Jindy je to opět nedostatek peněz, který 

brání na zaplacení tisku delšího textu. 

Hudba spočívá na matematice. Básník zpívá píseň, opojen a nasycen těmito ciframi: 3962 − 50.874 − 

28.232.558

Vraťme se proto k výkladu peněz, který sám Deml podal:

Mnozí, a starší mne, ještě toho nevědí, ale ať je tomu kdekoliv a kdykoliv jakkoliv: já vidím, že peníze 

jsou věc velice svatá, peníze jsou tajemstvím, které trpí nesmírná muka, když se ho jakkoliv zneužije a 

které požívá rajského blaha, když se s ním jedná důvěrně a svatě. Peníz je bezbranný jako dítě, 

nepodplatitelný jako svědomí a skrytý a do jisté chvíle trpělivý jako Bůh. Je to jakoby k smíchu, ale 

věřte mně, staršímu člověku: nejspolehlivějším reagenčním zkoumadlem lásky jsou peníze.559

Peníze jsou objektivním zhodnocením vlastní práce, připomeňme jen vzpomínku na 

Demlova otce, tak jako na představu o sebepoznání, které se uskuteční jen „v zrcadle lásky 

Vaší“560. Nedostatek peněz tak utvrzuje o nezájmu druhých, svědčí o jejich nedostatečné 

spolupráci. Dokazuje selhání projektu, a tak se druzí, částečně abstrahovaní v penězích, 

protože autor ve své práci nepolevuje, přímo podílejí na formální struktuře díla. Deml tedy 

usiluje navodit dojem, že jeho dílo nepíše sám jako autor, ale jeho bližní, a to dopisem, ale 

také nedostatkem zájmu, který se vždy zviditelňuje v penězích. V takovém světle jsou Šlépěje

i šlépějové texty, tak jako jimi i původně byly, zprávami o provozu, jakýmisi účetními 

knihami o průběhu Demlova podnikání, kterým je prodej jeho snu a osobní vize. 

Tím vším by Šlépěje byly jen dokumentem, jehož estetická hodnota byla nebyla nijak 

zaručena, jak tedy rozumět Demlově zvolání: „Ani zbožnost, ani hereze, nýbrž poezie!“? 

                                               
557 Tamtéž, str. 90.
558 Deml, Jakub: Rosnička, Šebkovice, Jakub Deml 1912, str. 37.
559 Deml, Jakub: Šestý svazek Šlépějí, Tasov, Jakub Deml 1919, str. 303.
560 Deml, Jakub: Šlépěje IX, Tasov, Pavla Kytlicová 1925, str. 85.
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III. X. Závěr k Jakubu Demlovi

Kde jest láska, tam přestává zákon. Bez lásky, bez vědomého vnitřního spojení s celým lidským 

rodem, nevznikne žádné umění. Ale kde jest láska, tam přestává zákon, čili začíná svoboda.561

…po 12 měsících nejen cítím, nýbrž i toužebně si přeju býti v každém ohledu tím, čím se i vidím: 

anonymním.562

Na začátku jsme hovořili o základní Demlově snaze, která směřovala k poznání 

vztahů, a to co nejšířeji pojatých, tedy od vztahů mezilidských až po vztahy utvářející a 

formující ráz krajiny. Už jsme také řekli, že Šlépěje jsou dílem zaznamenávajícím průběh 

demlovského podniku vytvoření „obce přátel Božích“. A právě na tom je také založena 

Demlova představa o uměleckém díle, do níž ústí jak představy estetické, tak náboženské a 

etické. Jedná-li se totiž o soužití lidí ve společenství, pak způsob tohoto vycházení je věcí 

etiky. A Deml etiku a estetiku chápe jako skutečnosti identické. 

Je zřejmé, že Březinova, původně však Nietzschova maxima, aby se život stal 

uměleckým dílem, našla v Demlovi silnou rezonanci, a dílo ve svém celku, především však 

texty šlépějové, mělo být jejím naplněním.563

Ani Demlův katolicismus tu nezůstal stranou a spisovatel ho do představy života jako 

uměleckého díla integroval. Docílil toho vlastně aplikací výkladu třetí Božské osoby, kterou 

je Duch svatý. 

Tato Božská osoba je v teologické interpretaci vyložena jako vztah Otce se Synem. 

Náznak tohoto směřování se u Demla objevil velmi záhy, když hovořil o svém vyvolení, které 

mu ve vztahu k předkům ukládalo, „aby dílo jejich rukou nadlehčil duchem“564. Deml tímto 

nadlehčením, jak mnohokrát později vyložil, myslel slovo. V křesťanské teologii a v její 

disciplíně tzv. pneumatologii565, je slovo součástí i předpokladem poznatelnosti právě Ducha 

svatého. V jejím výkladu mluvit znamená účastnit se tohoto velkého světového vanutí, přímo 

být součástí světodějné práce třetí Božské osoby. 

                                               
561 Deml, Jakub: Umění, Tasov, Jakub Deml 1937, str. 27.
562 Deml, Jakub: Šlépěje. Svazek sedmý, Bělá pod Bezdězem, Jakub Deml a Pavla Kytlicová 1920, str. 253.
563 Když Nietzsche zdůrazňuje blízkost života a umění, chce tím dosáhnout odstranění dosud platného „morální 
výkladu světa“. Ten totiž povyšoval pevná morální pravidla principiální proměnlivosti života a perspektiv 
pohledu. Došlo-li by ke sblížení umění a života, život by získal větší svobodu právě proto, že by jeho pozornost 
určoval mnohem nevyzpytatelnější estetický cit. Viz Kouba, Pavel: Nietzsche, Praha, Oikúmené 2006, str. 73–
118.
564 Deml, Jakub: Jed, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 62.
565 Pospíšil, C. V.: Dar Otce a Syna (Základy systematické pneumatologie), Olomouc, Matice cyrilometodějská 
2003.
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Když hovoříme o Božím zjevení se člověku skrze slovo, pak bychom si měli uvědomit, že každé 

vyřčené lidské slovo je neseno silou dechu. V tom smíme vidět určitou analogii s Božím zjevitelským 

slovem, protože i ona je nesena silou Božího dechu, silou Ducha svatého. Bez slova není pro nás Duch 

svatý postižitelný, bez Ducha svatého slovo nevyhnutelně ztrácí svoji sílu a působnost, a tak zůstává 

prázdnou formou a pouhou literou.566

Duch svatý bývá tedy ztotožněn s větrem, s ustavičným pohybem, který je 

všudypřítomný, ale jako takový je také neviditelný, je poznatelný až skrze slovo a skrze své 

dílo: „bez slova není pro nás Duch svatý postižitelný“, říká Pospíšil.567 Právě o tom Deml 

uvažoval, když mluvil o významu obchodu jako dokonalém pochopení potřeb lidí, o své 

věčné všudypřítomnosti, o větru, bloudění a neutuchající aktivitě své i svých předků, i o svém 

díle jako „souborném vydání řeky Oslavy“568. 

Vrcholem jeho osobní stylizace může být tedy ztotožnění se s vanutím Ducha svatého, 

což zároveň odpovídá jeho praktickému obchodnickému založení a zájmu o peníze, tak i, a 

třeba diskutovatelné, postulované anonymitě, jak ji vidí jako požehnání v případě své časně 

zemřelé matky, která „milovala Slovo, a proto hlas její v něm zanikl. I požehnal jí Bůh a 

vyhladil památku její z hovorů a poslední stopu k jejímu hrobu“569. Napovídá, proč právě 

Deml mohl být viněn ze solipsismu a záměrné a svévolné nesrozumitelnosti (Arne Novák), 

kdy se jeho knihy stávaly románem „bytostí a věcí neviditelných“570, neboť právě tak si Deml 

vykládal působnost Ducha svatého.

Vrcholem této stylizace by bylo skutečně osobní zmizení. Dosažení takového stavu, 

kdy potkávající se lidé hovoří o Jakubu Demlovi, kdy jejich vztah, ať nablízko či na dálku, 

může být pojmenován Jakub Deml. Šlépěje se mnohokrát pokusily tento vztah mezi lidmi 

zachytit anebo iniciovat, aby totiž vznikla situace, jak bylo řečeno a jak sám Deml řekl: 

Není vyloučeno, že v jisté vteřině nebo hodině věků celý národ český jmenoval se: Jan Amos 

Komenský, anebo Otokar Březina.571

Právě tak vzniká Demlova dialogická identita. A to je taková, která se rodí až hovorem 

druhých, faktickým prodloužením identity konkrétního člověka. Teprve když se člověk jako 

                                               
566 Tamtéž, str. 21.
567 Tamtéž.
568 Deml, Jakub: Proč bychom se netěšili (Šlépěje XXIV), Tasov, Marie Rosa Junova 1939, str. 68.
569 Deml, Jakub: Hlas mluví k Slovu, Brno, Vetus Via 1999, str. 32.
570 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 39–40.
571 Deml, Jakub: Šestý svazek Šlépějí, Tasov, Jakub Deml 1919, str. 231.
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lidská osoba stane předmětem hovoru někoho jiného, když nejenom, že na něj tito lidé myslí, 

ale především o něm mluví či ještě lépe píší, dotváří se a zviditelňuje plná, tedy i neviditelná 

identita tohoto člověka. Člověk pak není vůbec souborem toho, co si o sobě sám myslí, ale je 

něčím mnohem větším, jeho identita je souborem toho, co si o něm druzí mezi sebou sdělují. 

Tak je tento člověk slovem stále znovu aktualizován a k životu přiváděn slovem, které je 

oním duchovím vanutím. Z jistého hlediska Deml tento akt pojmenoval v prožitku rozšiřování 

skrze druhé takto:

Já měl z pekla štěstí v tiskárnách, vždy jsem v nich našel přátele a jen přátele, takže jsem se tam vždy 

srdečně potěšil, to nebyli sazeči, baliči, faktoři, úředníci, to byli moji nejdůslednější kooperátoři, mé 

rozmnožené ruce, zvětšené plíce, zkušenější oči, to byl já se svým vlastním srdcem, se svou vlastní 

hlavou, jenže všemi jimi tolikrát větší, moudřejší, laskavější, silnější a šťastnější…572

Deml proto usiluje, aby jeho dílo bylo co nejvíce ovlivněno souvislostmi života, neboli 

aby bylo prostoupeno a spolutvořeno zasahováním druhých lidí, aby se co nejvíce vzdálilo 

konceptům, aby tak co nejvíce nejen kopírovalo skutečnost, ale pokud možno jí samo bylo, 

aby se slova co nejvíce přiblížila věcem.

Pak je zřejmé, že fragmentárnost pro Demla neexistuje. Nejen že to, co chybí, je jen 

dočasně neviditelné, avšak plně přítomné, právě jako předkové přítomní v půdě, „krev těch, 

kteří nás předešli“ a „proudí a zpívá i v našich srdcích“573, i ti, jež „naoko jsou od nás 

odloučeni“574, tak je také fragment jen místem po zásahu druhého, po jeho vstupu či vlivu 

okolnosti, která je však vždy svědkem vztahu, a tak fragment ruší jako paradoxní 

spojovatelské gesto.

Fragmentárnost Demlova díla, jeho textů, je proto jen silnějším odkazem ke skrytým 

souvislostem. Vždyť to je Deml, kdo, říká, že „život nedělá pauzy a víme, jak je každá tečka 

nelidská, chci říci, do jaké míry je krutá a nepochopitelná člověku spravedlivému“575. Nic 

není tomuto dílu, jeho etickému založení tak vzdálené jako fragmentárnost, skutečná 

zlomkovitost, představa částí, které nikam nepatří a jsou bez souvislostí. Celistvost je úkol, je 

třeba ji dosáhnout spojením s tím, co je neviditelné: společenstvím lidí:

Já nepotřebuju a nesmím potřebovat jednoho člověka, neboť kdybych to činil, budu proklet i s ním.

                                               
572 Deml, Jakub: Šlépěje. Svazek sedmý, Bělá pod Bezdězem, Jakub Deml a Pavla Kytlicová 1920, str. 195.
573 Deml, Jakub: Šlépěje XXVI, Tasov, Rosa Junová 1941, str. 19.
574 Tamtéž.
575 Deml, Jakub: Hlas mluví k Slovu, Brno, Vetus Via 1999, str. 54.
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Já potřebuju a musím potřebovat všech: i těch, o kterých se to nikomu nezdá!576

Úsilí o jednotu, o spojení, navozování skrytých souvislostí a vztahů, to je to, k čemu 

dílo odkazuje. Text Pupavy, jednoho čísla z Mých přátel, byla o něm již řeč, toto morální 

krédo vyslovuje jednoznačně, Demlovou snahou je záchrana. Gesta udržení, zahrnutí, 

sjednocení, a to i v různosti a především právě v ní:

Konečně, chápu to, PUPAVO, že jsi přibita k zemi, tys chtěla tyto rány. Ty jinak lásce nerozumíš a je 

to asi správně: přibít, probodnout, ruce, nohy a ještě něco: ano, to je to: co je rozejité, co je rozjeté, co 

je rozletěné, zastavit! Uchopit! Udržet proti veškeré nespravedlnosti, proti všem útokům a proti všemu 

času. Ano, to je to: všechno rozutíkané a všechno rozběhlé, zmatené a rozptýlené do jednoho místa 

duší i tělem shromáždit: všechny síly z nás a mimo nás (ó díky!) na jedno jediné místo soustředit…577

Deml tak dokonává „extatické prolomení hranic tělesného bytí ve světě. V Kolozpěvu 

srdcí je extaticky přitakáno (libidinóznímu) rozplynutí identity Já v oceánu kolektivního 

„bratrského množství“578. Výsledkem této kolektivní radosti stejně jako její podněcovatelkou 

je „věčná všudypřítomnost“ dosažená literárním dílem. O jejím založení ve sborovém zpěvu 

jsme se zmínili, podobně však Deml opírá svou představu o funkčnosti existence společenství, 

které sdílí společnou vizi, také o křesťanský výklad modlitby a o význam jejího kolektivního 

odříkávání. 

Kdykoli náboženstvím a uměním spojí se řeč mnoha lidí v jednu modlitbu nebo píseň, takže tito 

shromáždění na sebe zapomínají, podobajíce se mnoha potůčkům, které splynuly v řeku, snad právě 

tímto zapomenutím sebe, jež vlastně jest teprve jasnějším uvědoměním sebe (ve snu nebo v opojení 

můžeme skutečně viděti jasněji!), neméně však tímto sloučením a tedy zesílením hlasů dobývají 

království Božího, neboť kde jest zapomenutí sebe a toto sloučení, jest nezbytně i láska a po takovém 

zpěvu tělo trne čistou slastí jako strom po jarní bouři…579

Je-li, a tím se vracíme k Cestě k Jihu (1935), ve fragmentu rytmicky založen smích i 

zpěv, pak Březinův „kolozpěv srdcí“ získává, jak písňovou oslavnou formu životní radosti 

celku, tak ale také formu bolestnou, tragickou, neboli vědomou si hrůzy a děsu života. Právě 

tak, jak Deml uvažoval o dětském smíchu: 

                                               
576 Deml, Jakub: Šestý svazek Šlépějí, Tasov, Jakub Deml 1919, str. 280.
577 Deml, Jakub: Miriam – Moji přátelé, Praha, Odeon 1990, str. 191–192.
578 Vojvodík, Josef: Od estetismu k eschatonu, Academia, Praha 2004, str. 264.
579 Deml, Jakub: Šlépěje XI, Tasov, Pavla Kytlicová 1928, str. 10. 
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Z hrdélka vyrazí jakoby smích a je to zděšení.580

Identita Jakuba Demla, jejíž obraz jsme rekonstruovali především podle tzv. 

šlépějových knih, je tedy utvářena v úplné závislosti na svém okolí a neobejde se bez psaného 

uměleckého díla. Od počátku do její podoby byly integrovány vztahy, které nejprve nalezl v 

„rodném kraji“ a později je rozšířil v to, co nazval jako „souborné vydání řeky Oslavy“581. 

Tímto „vydáním řeky Oslavy“, tímto pomyslným proudem, který zachycuje život, který 

„nedělá pauzy a víme, jak je každá tečka nelidská, chci říci, do jaké míry je krutá a 

nepochopitelná člověku spravedlivému“582, usiloval darovat druhým to, co jej podle vlastních 

pozorování utvářelo, svou osobní přirozenou jedinečnost a neopakovatelnost konkrétní lidské 

bytosti. 

Příznačné dále je, do jaké míry se literatura stala Demlovi dokonalým nástrojem řešení 

otázek životní praxe, což neznamená málo, ani snížení jejího významu pro lidský život. 

Znamená výměnu poetiky, vývoj estetických norem, formu ozvláštnění i výraz hledání 

osobního jazyka, jak to postuloval Waldenfels.583 Osobní praxe ho vedla k pokusu o krajní 

sblížení života a umění. Zároveň k potřebě druhého člověka jako toho od sebe samého nejvíce 

odlišného, zcela jiného a vzhledem ke konečnosti bytostně pozemského, s čím se podle 

Lévinase člověk na zemi setkává. Teprve druhý mohl dotvořit a doplnit to, co bylo v textu 

fragmentární, neboť psaný text stvrzoval, že stále odkazuje ke skutečnosti, se kterou touží 

splynout, že odkazuje k působení a vlivu druhého člověka, kterého touží integrovat, a že 

s touto realitou trvale splývá a tohoto druhého stále začleňuje. 

Svým odkazem ke zpěvu ve významu metaforickém, tak i zvukovém vyslovil, o jaké 

podobě skutečnosti a o jakém jejím zážitku referuje. Tím vším po Stendhalovi aktualizuje 

problematiku literárního textu jako pragmatického nástroje lidské integrace ve světě a otevírá 

cestu dál do 20. století, k Henri Michauxovi. 

                                               
580 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 42.
581 Deml, Jakub: Proč bychom se netěšili (Šlépěje XXIV), Tasov, Marie Rosa Junova 1939, str. 68.
582 Deml, Jakub: Hlas mluví k Slovu, Brno, Vetus Via 1999, str. 54.
583 Waldenfels, Bernhard: Znepokojivá zkušenost cizího, Praha, Oikúmené 1998.
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IV. HENRI MICHAUX

U mnoha lidí je nestydatostí již to, když říkají já.584

Spíte-li, probuďte se! Jste-li mrtev, vstaňte z mrtvých! /…/ Třeba vám, abyste se bili; musíte se bíti.585

Il se demande où est sa vie, parfois elle lui paraît en avant, rarement passée ou actuelle, plutôt à 

faire.586

Raymond Bellour, editor a zasvěcený vykladač spisů Henriho Michauxa (1899–1984) 

uvažuje o souboru Michauxova celoživotního díla psaného i výtvarného jako o obrovité a 

vrstevnaté „epopeji subjektu“587. Jednu z knih autorových počátků La nuit remue/Noc 

v pohybu588 pak příznačně jmenuje „un livre du Moi“589. V michauxovské monografii zase 

upozorňuje, že „l’œuvre de Michaux se présente donc comme un mouvement 

d’autoconnaissance : on peut imaginer comme un repli secret voué à l’infinie observation de 

soi. Elle ne dit qu’un être et ne semble avoir d’autre dessein qui lui renvoyer son image.“590

Michauxův celoživotní zájem je soustředěn kolem otázek podoby lidského subjektu a 

jeho vztahu ke světu. Poznání světa je v jeho díle vždy výhradně vztahováno ke své vlastní 

osobě, ke svému já, jejž umožňovalo vstoupit do prostoru otázek po bytí světa ve své úplnosti. 

Právě tak, jak upozorňuje Raymond Bellour: „Je ne connais pas d’œuvre, hors celle des 

philosophes, où le mot être soit aussi fréquent. Quand Michaux dit l’homme, cela signifie : 

son être essentiel. Michaux suit le profil des grandes ondulations de l’être, jamais il ne 

s’échappe, il suit la trace l’être d’Henri Michaux.“591 Znalost společnosti, jejich struktur, to je 

Michauxovi docela vzdálené, neslouží-li to ontologii, tedy pochopení lidského bytí. Jelikož se 

                                               
584 Adorno, Theodor W.: Minima Moralia, Reflexe z porušeného života, Praha, Academia 2009, str. 31.
585 Hello, Ernest: O lhostejnosti, in Deml, Jakub: Šlépěje XV, Tasov, Pavla Kytlicová 1930, str. 52.
586 Michaux, Henri: Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 607.
587 Bellour, Raymond: Préface, in Michaux, Henri: Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 46.
588 České tituly Michauxových sbírek i básní uvádíme podle překladů Václava Jamka, viz: Jamek, Václav: Být 
po Kafkovi prorokem, in Michaux, Henri: Prostor uvnitř, Praha, Mladá fronta 2000, str 203–223. Pro tituly 
básní, esejů a menších textů ve sbírkách obsažených pak uvádíme tituly raději oba, některé nebyly do češtiny 
zatím přeloženy. 
589 Bellour, Raymond: Notice, in Michaux, Henri: Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 1171.
590 Bellour, Raymond: Henri Michaux, Paris, Gallimard 1986, str. 44.
591 Tamtéž, str. 39–40.
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už od počátku odvoláváme k pracím tzv. Ženevské školy, není překvapivé, že ústřední roli 

v tomto vztahování se k bytí, v ontologických otázkách hraje lidské oko. 

Tak jako Jean Starobinski592 opřel svůj kritický zájem o orgán oka coby centrální 

orgán vztahu člověka a světa i jejich odstupu a upozornil na následný vztah mezi okem a řečí, 

i Raymond Bellour umístil vizualitu do středu Michauxových ontologických zkoumání. Říká 

dokonce, že oční pohled je „le mouvement même de l’être“593 a že právě oko ustavuje prostor 

jako vztah. A jestliže je oko orgánem tělesným, odkazuje k tělesnosti svou hmotou, pak se 

také otázky bytí stávají otázkami tělesnosti neboli vlastní žitá tělesnost je jejich východiskem 

a veškeré změny musejí být pozorovatelné na ní samotné. I do tohoto rámce vstupuje 

Michauxova představa o vlastním nemocném a výjimečně slabém těle a smyslová zkušenost s 

ním.   

Výjimečnost jeho významu pak spočívá ve schopnosti zachytit extrémní oslabení 

lidského subjektu jako celistvého a v proměnách času vždy identického celku. Tato představa 

vystavenosti a slabosti založené v konfliktním vztahu člověka a světa následně přináší 

obranný mechanismus, který proměňuje status uměleckého díla nikoli jako uměleckého 

objektu, ale jako prostředku sebe-záchrany, zápasu člověka s okolím, boje o přežití. 

Estetickou motivaci – klasická představa o uměleckém díle coby výtvoru touhy po vytvoření 

krásy – Michaux opouští ve jménu představy významu a užitečnosti „v boji o život“. 

Umělecké dílo je zde výsledkem snahy člověka se zachovat, přežít, porazit síly, která 

na něj z okolního světa útočí. I modernistická představa přelomu století, především pak 

počátku století dvacátého, která anticipovala spojení života a umění v ideji samotného života 

žitého a strukturovaného jako umělecké dílo594, a to jinak než v rámci rozvoje přesnější 

citlivosti595, je pro Michauxa stejně nepřípustná. A tak jak se hroutí celistvost subjektu, hroutí 

se i tato estetizace vrcholící ve vzniku sjednocujícího života/díla. Michaux se krátce s touto 

představou svěřuje ve věnování příteli Cioranovi.596

Vědomí slabosti člověka, která se stala prvotním prožitkem autora, však má 

mnohonásobně důsažnější vliv do oblasti otázek smyslu umění i lidské identity, do jejíž 

historické, filosofické, psychologické, psychiatrické i sociologické interpretace vstupuje. 

Dosavadní evropská především novověká představa o jednotě subjektu, o celistvosti člověka 
                                               
592 Starobinski, Jean: l’Œil vivant, Paris, Gallimard 1999.
593 Bellour, Raymond: Henri Michaux, Paris, Gallimard 1986, str. 68.
594 Viz Vojvodík, Josef: První dvacetiletí aneb fyziognomie moderny mezi tradicí a inovací, nevědomím a 
„přísnou vědou“, entuziasmem a uměním extrému, in Papoušek, Vladimír a kol., Dějiny nové moderny, Praha, 
Academia 2010, str. 55–68.
595 Viz Kouba, Pavel: Nietzsche, Praha, Oikúmené 2006, str. 73–118.
596 Viz Bellour, Raymond; Tran, Ysé: Chronologie, in Michaux, Henri: Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 
2001, str. 51.
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od narození po smrt, jinde, především v křesťanství a její nauce o duši od početí do věčnosti, 

která byla jedním z pilířů evropského myšlení, v Michauxově díle prochází pozoruhodnou 

redefinicí. Místo celistvosti se, a to z různých příčin, objevuje fragment. Lidské já a z něj 

plynoucí subjektivita nejsou posledním garantem ucelenosti a zkušenosti, nemají už tu 

nezlomnou sílu, se kterou se lidský subjekt obrací k objektům, jak to objevujeme u Husserla, 

ale lidské já je ze všech stran ničené a samo rozložené. Celistvost také není součást plánu díla 

a životního úkolu, jak ji nakonec vyložili němečtí romantikové. 

Je třeba zdůraznit, že Michaux založil tento nový obraz lidského subjektu ve vlastních 

prožitcích, rozklad, který nalezl, byl výsledkem jeho sebe-pozorování, jeho touhy „se 

parcourir“597. 

Koncepční uvažování o fragmentu jako východisku, příznačné především pro druhou 

polovinu dvacátého století, vzniklo také jako reakce na válečnou zkušenost, především na 

z jistého pohledu ve válce právě vrcholící ideu celistvosti a pokrok světového ducha, jak se 

objevil u Hegela. Adornova reflexe druhé světové války598 jako popření této dvě století 

sdílené ideje se vzpomínkou na řádění domněle pokrokových sil snadno dosahujících strojové 

slepoty, popřela jakoukoli budoucí možnost existence sjednocující ideje, tedy i o jednotě 

subjektu a jeho rostoucí duchovnosti. Michaux však přelomově a o mnoho dříve hovoří o 

osobním prožitku, o vlastní zkušenosti, která ho přivedla na hranici, kde se lidské vědomí 

spojuje, tedy ještě slabě identifikuje s nějakým nosičem. 

Michaux tak se zkušenostmi s vlastní subjektivitou vstupuje z různých důvodů do 

velmi zajímavého kontextu. Pozoruhodně odpovídá buď o pár desítek let starším konceptům 

Bergsonovým, jeho představám o „životním vzmachu“ a „trvání“ jako stálé vnitřní proměně. 

A částečně také pozdější představě o nepoznatelnosti a neexistenci esence, která by byla 

vlastní člověku mimo situaci, jak to učinil v Bytí a nicotě (1943) a později v přednášce 

Existencialismus je humanismus (předneseno 29. října 1945) Jean-Paul Sartre. Naší 

pozornosti by především neměl uniknout fakt, že metafyzické koncepty – inspirované 

německou romantickou filosofií, především přírodní filosofií Schellingovou –, které Bergson 

promýšlel a vykládal jako svého druhu nadějeplné skutečnosti599, Michaux nezpochybňuje, 

jsou reálné, avšak hluboce fakticky zraňující a svého druhu destruktivní mechanismy tvořící 

svět. Podobně je to s projektivní proměnlivostí zmíněného Sartrova existencialismu. Nestálost 

je fakt, ať je jejím substrátem cokoli, je však vždy pro člověka „strašná“. 

                                               
597 Michaux, Henri: Passages, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 2001, str. 345.
598 Viz Adorno, Theodor W.: Minima Moralia, Praha, Academia 2009.
599 Viz Bergson, Henri: Myšlení a pohyb, Praha, Mladá fronta 2003.
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Já, jehož obraz Michaux představuje, je právě toto stále znovu se rodící, stále unikající 

a ničené. Definitivní nepostižitelností vlastního neredukovatelného obsahu, esence, tak 

vstupuje do mnohem starších představ, které se staly základem romantického světonázoru, a 

tak vstoupil do jeho linie. Romantikem je Michaux pro svůj výhradní až úzkostlivý zájem o 

sebe, představou o nutnosti vytvořit z vlastních zdrojů vlastní nástroje, které jako směřování 

mohou také posloužit ostatním. Lze ho proto řadit do tradice rousseauovské, podle Georgese 

Pouleta na pozadí rozlišení rysu statičnost/dynamika lidského já, možnosti ho definovat či 

postihnout v úplnosti po bok Michela de Montaigne600, Pascala a právě také Stendhala a 

ostatních romantiků.

Michauxovo dílo tak vyhovovalo představám, které ve druhé polovině dvacátého 

století ovládly tzv. francouzské myšlení. Máme na mysli kontext – a snad lze říci, že tu 

nehrála roli zkušenost válečná, která odsoudila celistvost z pozice morální –, do nějž 

vstupoval v padesátých letech Michel Foucault a později Gilles Deleuze. Strukturalismus, 

který přenesl význam z izolovaného sledování prvků do oblasti výzkumu vztahů a odlišností, 

do oblasti výzkumu prvků v rámci systému, přirozeně v jím ovlivněné sociologii oslabil 

představu vnitřního založení subjektu ve prospěch onoho systému, jehož základem jsou 

vztahy toto já obklopující. Foucault proto zdůrazňoval vliv jazykových diskurzů, historické 

situace, společnosti, zkrátka kontextu, ve kterém se i s notnou dávkou anonymity subjekt 

pohybuje. 

Michaux, který již mnohé z pozdějšího pojmenoval na přelomu dvacátých a třicátých 

let 20. století, však není součástí myšlenkové linie, která se zříká existence subjektivity. 

Nakonec se jí nezříká ani Michel Foucault, kterému „smrt subjektu“ nikoli nevinně601 bývá 

nepřesně připisována. Foucaut, jak píše Josef Fulka, toužil „ztratit tvář“, zmizet „v 

anonymním šumu diskurzu“, „v šepotání anonymní řeči“602. Henri Michaux nepřestává 

naopak ve vztahu k identitě urputně hledat, co je právě jen jemu vlastní, co je 

neredukovatelným středem osobního bytí, popřípadě jaké jsou jeho hranice a meze. Jak to 

například dokládají i jeho sbírky drogové zkušenosti padesátých a šedesátých let Misérable 

miracle/Ubohý zázrak (1956), Connaissance par les gouffres/Poznání propastmi (1961), Les 

Grandes épreuves de l’esprit/Veliké zkoušky ducha (1966) a L’infini turbulent/Vířivé 

nekonečno (1957, 1964). V touze nebýt zachycen, a tedy v textu uvězněn a polapen, čtenáři 

prostě upláchnout mezi prsty, se však Foucaultově touze velmi blíží. To už ale není otázka 

                                               
600 Viz Poulet, Georges: Entre moi et moi, Essais critiques sur la conscience de soi, Paris, José Corti 1971.
601 Viz Foucault, Michel: Co je autor?, Diskurs, autor, genealogie, Praha, Svoboda 1994.
602 Fulka, Josef: Dvě pojetí pravdy u Michela Foucaulta, in Novotný, Karel; Fridmanová, Milena (eds.): 
Výzkumy subjektivity, Od Husserla k Foucaultovi, Červený Kostelec, Pavel Mervart 2008, str. 251.
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poznání, ale touhy, popřípadě vůle, která určitou podobu mizejícího autora-subjektu vytváří. 

Neruší tedy kategorii subjektivity, ale přibližuje se směrem k pojmům, jako je intencionalita, 

souvislost, „situace“, „událost“, kontext a „svět“, jak to učiní část filosofie po Husserlovi, 

tedy například Heidegger v Bytí a času. 

Jinak se problému subjektu ujme Gilles Deleuze. Tomu je pojem subjekt už zcela cizí 

a nepřijatelný.603

Michaux tu tak zůstává jako člověk, který opírá své závěry o prožitky, přistupuje na 

své objevy – ty subjekt ukazují jako krajně slabou a prázdnou substanci –, aby se nezbavil 

nástrojů, které k výzkumu může upotřebit. Jeho mnohokrát citované zvolání z Doslovu ke 

knize Plume précédé de Lointain intérieur „Není jedno já. Není deset já. Není žádné já. JÁ 

není leč rovnovážná pozice“ je přijetím z nouze, je to výraz osobního prožitého utrpení, 

objevený princip pro změnu, která by se s člověkem mohla v budoucnu odehrát. 

Nezapomínejme, že autorova sebe-analýza, jeho celoživotní výzkum jde ruku v ruce s bojem, 

zápasem a obranou vlastního života, směřuje k ujištění se o středu a centra, jehož nalezení by 

umožnilo spočinutí v klidu. Michauxovo dílo tu, a to i pro svůj zájem o „životní praxi“, 

spočívá v blízkosti myšlenkových proudů dvacátého století ve Francii, nelze však tvrdit, že 

jim odpovídá a je jejich ilustrací, že je možné je na ně redukovat. I z hlediska časového jim 

vlastně předchází, a jelikož svým založením ve zkušenosti a prožitku o myšlenkový systém 

přirozeně neusilovalo, vytváří spíš jakousi společnou atmosféru „promýšlení subjektu jinak“, 

jak také upozorňují autoři sborníku o této problematice Výzkumy subjektivity, Od Husserla 

k Foucaultovi.604

Pro náš zájem bude především potřebné sledovat charakter Michauxova já z pohledu 

fragmentu a proměny, který svým dílem sděluje, stejně tak ale musíme postihnout reakce, 

které v něm jako spisovateli, tedy tvůrci budujícím obraz světa pomocí slov, tento svět 

podněcuje, a to ve vztahu ke konstrukci vlastního já. Neboli, jak se člověkův střet se světem 

vepisuje do podoby jeho lidského já, které svým dílem následně tvoří. 

Možnost zasadit Michauxovo dílo do evropské tradice subjektu je navíc ztížena jeho 

příklonem k tomu, co velmi nepřesně označujeme jako „myšlení Orientu“ či „východní 

myšlení“. Patří sem buddhismus, taoismus, hinduismus, yóga, a tato všechna učení měla od 

počátku na zrání Michauxova světonázoru a jeho výkladu moci a působivosti lidské řeči 

určující vliv. 

                                               
603 Viz Deleuze, Gilles; Parnet, Claire: Dialogues, Paris, Flammarion 1996.
604 Kolektiv autorů: Výzkumy subjektivity, Od Husserla k Foucaultovi, Červený Kostelec, Pavel Mervart 2008.
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A. POZNÁNÍ

J’écris pour me parcourir. Peindre, composer, écrire : me parcourir. Là est l’aventure d’être en vie.605

Un poirier qui porte des pommes est un autre arbre.606

Název první Michauxovy sbírky Qui je fus/Kdo jsem byl předjímá jedno z hlavních 

témat dalšího díla a života. Tím tématem je proměna. Ta je, jak se později ukáže, věcí celého 

bytí. Věnovat pozornost právě jí, tak jak to v díle nacházíme, znamená podle Roberta 

Bréchona pěstovat v sobě „l’inquiétude ontologique“607, zabývat se světem a jeho stvořením 

v úplnosti a každém jednotlivém projevu. Jestliže se světu něčeho nedostává, pak je to dle 

Michauxa klidový stav, každá věc, bytost, cit i myšlenka jsou strhávány mohutnou dynamikou 

změny. Lidé o sobě nemohou hovořit jako o solidních garantech stálosti ani tělesné, psychické 

a emoční, ani mravní, a položí-li si otázku, kým jsou, také nebudou zřejmě schopni 

odpovědět. Spíše o sobě řeknou, že „nekráčíme, jsme unášeni, podobáme se věcem, jež 

plynou s vodou a jsou tu mírně, tu zase prudce strhávány proudem buď vzteklým, nebo 

líným“608. Je to tato myšlenka „ustavičného stávání“, kterou titul první sbírky bezprostředně 

evokuje.

Henri Michaux je do literatury uveden v roce 1922, za svůj skutečný vstup však 

považuje vydání cestopisu Ecuador/Ekvádor o sedm let později, sbírka Kdo jsem byl z roku 

1927 a ostatní texty tedy jakoby nebyly. Kdo jsem byl navozuje připomenutou skutečnost 

proměny, dokonce přímo zanechání jistého sebe sama v minulosti, opožděný pohled zpět, 

stejně jako prozrazuje vůli a také zatím ještě nejistou možnost – a to i vzhledem k neochotě 

texty z období před rokem 1929 publikovat609 – takovým Kdo jsem byl už nebýt. Michaux 

tuto svou etapu nazve později „anti-život“610, což v dostatečné míře charakterizuje, avšak 

přeci jen dvojznačně, postoj, který k první čtvrtině svého života zaujal. Proto je možné i 

v tomto pozdějším zavrhujícím gestu a skutku vidět dvě velké linie Michauxovy proměny, tu, 

                                               
605 Michaux, Henri: Passages, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 2001, str. 345.
606 Michaux, Henri: Principes d’enfant, En marge de « Qui je fus », Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, 
str. 131.
607 Bréchon, Robert: Henri Michaux, Paris, aden 2005, str. 92.
608 Montaigne, Michel de: O nestálosti našich činu, Eseje, ERM, Praha 1995, str. 192.
609 Viz Bellour, Raymond: Premiers écrits 1922–1926, Notice, in Michaux, Henri: Œuvres complètes I, Paris, 
Gallimard 1998, str. 998.
610 Michaux, Henri: Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 612.
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která probíhá samovolně a trpně s časem, změnou místa, setkáním s druhým, vnější okolnosti 

a situací, a tu, která je záměrná, činná, která o svou proměnu a ztrátu v minulosti usiluje. 

Cestovní deník Ekvádor, který tedy Michaux určil za počátek svého spisovatelství, 

avšak i tomuto označení svého povolání se bude bránit, myšlenku proměny prohlubuje a 

otevírá konkrétnějšímu obsahu. Ta proměna je zpočátku jen prostá změna místa. 

Pozoruhodnější je z hlediska očekávání a záměrnosti, která se ke změně místa váže. Michaux 

se na opačný konec světa vydává, aby se zbavil minulosti, aby ze sebe setřásl vzpomínky na 

rodnou Belgii i její kulturní zatížení a deformaci. Pokouší se vzdálit vlivu rodičů, zbavit se 

vztahu k předkům, pokusil se proto „expulser de lui sa patrie, ses attaches de toutes sortes et 

ce qui s’est en lui et malgré lui attaché de culture grecque ou romaine ou germanique ou 

d’habitudes belges“611. 

Propletenec činu a trpnosti, už v Ekvádoru patrný, vůle, hněvu a poddajnosti vstoupí 

také do autorovy tvůrčí metody. Michaux několikrát zdůrazní, že přítomnost vůle v tvorbě je 

nežádoucí.612 Stržení, plynutí, které život člověka uprostřed proudu, ponechaného „nenadálé 

tekutosti“613 nutně zahrnuje, ale také rázný zásah pro něj má nesporný význam a ovlivní jeho 

tvorbu. Je proto nezbytné uvažovat o autorovi a jeho díle vždy pod zorným úhlem těchto dvou 

odlišností, které vše, co s ním souviselo, současně zasahovaly. 

Pro tyto důvody se ukazuje jako velmi vhodné mít před očima, a to jen jako pomocnou 

ilustraci, Henriho Michauxa v podobě plavce. Sebe-identifikací s plavcem a evokací vodního 

světa – oceán, moře, řeky, proud, tekutiny a především vlny a vlnění a také jejich vztah 

k času, rytmu a napětí614 – v díle najdeme celou řadu a neobjevují se jen v určitém období, 

nalezneme je rozesety v různých etapách života. V Ekvádoru je nejprve uveden plavec/lodní 

pasažér cestou přes Atlantický oceán na palubě parníku Boskoop, v poslední třetině je podoba 

plavce rozvíjena soustavně a není ještě metaforou lidského pobytu, autor tu totiž zaznamenává 

svou cestu po řece Napo. Není plavcem ve smyslu „natation“, ale „navigation“, pohybuje se 

na řece ve člunu. Plavec, a to je vlastní každému, je celý ponořený do vodního živlu, používá 

všechny své údy, aby se udržel na hladině, také touží dosáhnout pevné půdy, své „terre à 

domicile“, to vše Michauxovu situaci, jeho představu vlastní identity, obraz vlastního já 

výborně přibližuje.

                                               
611 Michaux, Henri: Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d’existence, Œuvres complètes I, Paris, 
Gallimard 1998, str. 83.
612 Viz Michaux, Henri: En pensant au phénomène de la peinture, Passages, Œuvres complètes II, Paris, 
Gallimard 2001, str. 320.
613 Michaux, Henri: Premières impressions, Passages, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 2001, str. 334.
614 Viz Meschonnic, Henri: Le rythme et le poème chez Henri Michaux, La rime et la vie, Paris, Gallimard 2006, 
str. 371–405.
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IV. I. Ekvádor (1929): cestovní deník nemocného plavce

« Tu n’as jamais eu le paludisme, toi ? me dit-elle.

– Non, dis-je, avec douceur, mais cela viendra. »615

Autorské sebepoznání má svůj vývoj. Prochází jím jak poznávací aparát, použitá 

metoda, tak objekt poznání. Recepce vlastní situace a těla, tak jako znalost okolí se utváří 

pozvolna. Ekvádor přináší v tomto směru konkrétní doklady. Spadá sice do počátku autorovy 

tvorby, dokonce je, jak bylo řečeno, knihou první, Robert Bréchon ji přikládá velký, jakýsi 

spouštěcí význam, charakterizuje ji jako knihu „qui inaugure la longue période de création 

ininterrompue, de Plume et de La nuit remue à Poteaux d’angle et Jours de silence“616 a je 

dílem jeho cesty po Jižní Americe uskutečněné v roce 1927. 

Text Ekvádoru je uveden předmluvou z roku 1928, která už předznamenává konkrétní 

a pro další dílo příznačný autorský postoj. Cestovatelem a spisovatelem, jak se v předmluvě 

píše, je tu člověk, který „ne sait ni voyager ni tenir un journal“617. Člověk rozhodující se pro 

činnosti, v nichž mu vlastní dosavadní zkušenost nemůže zaručit úspěch. A tuto atmosféru 

nezkušenosti, nepatřičnosti a nenáležitosti, která obklopuje líčené události z cesty, posiluje 

další fakt, v knize se často navracející. Tímto faktem, který má konstitutivní vliv na autorský 

postoj, na tón i vyznění knihy, tak jako na charakter identity autorského subjektu, je 

Michauxova vrozená srdeční slabost, arytmie a chudokrevnost, anémie: 

Décidément bizarre, ce cœur. Je n’ai pas eu mal de montagne, et pourtant une dizaine de médecins 

jusqu’à présent m’ont trouvé de l’insuffisance cardiaque.618

Vzniká tak situace výrazného střetu života slabého a nemocného cestovatele ve 

fyzicky na pobyt velmi náročné, navíc neznámé a exotické zemi. Tato situace intenzivního 

konfliktu člověka a světa, zesíleného v obou směrech, tzn. v oblasti prostředí, které klade na 

jedince větší nároky na přežití, tak i v oblasti lidské odolnosti, která je nemocí snížena, bude 

pro autora typická v celém dalším díle. Bude příznačnou charakteristikou Michauxovy 

celoživotní situace, v níž jsou konflikty vždy o něco dramatičtější a vždy zesílené i ve 

zdánlivě snadných okamžicích. 

                                               
615 Michaux, Henri: Ecuador, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 219.
616 Bréchon, Robert: Henri Michaux, La poésie comme destin, Paris, aden 2005, str. 11.
617 Michaux, Henri: Ecuador, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 139.
618 Tamtéž, str. 202.
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Tato prvotní zveličelá nepatřičnost a výrazný konflikt se ustalují v trvalém autorově 

outsiderství. Právě ono nutí stranou stojícího jednotlivce, aby stále nově reagoval na okolí, 

aby se přizpůsoboval podmínkám a skutečnosti, protože nemá dostatek sil, aby byl schopen 

okolnostem učit směr a vnutit svá vlastní pravidla. 

Je příznačné, že autor zasazuje skutečnost přizpůsobování do širší souvislosti vlastní 

odpozorované kulturní a civilizační typologie. Schopnost přizpůsobit se, změnit své vnitřní 

založení pod vlivem okolí charakterizuje v Ekvádoru Indiány, kdežto touha i schopnost 

podřizovat okolí svému vnitřnímu založení jsou typické pro bělochy. Už zde tedy zakládá 

Michaux svou odlišnost, tudy vede své neevropanství, které však není zvolené, ale vrozené 

právě pro svou souvislost se srdeční slabostí:

Néanmoins, la civilisation blanche contemporaine me paraît la civilisation qui cherche le plus de biais 

possible : le confort : accommoder l’extérieur à soi pour qu’il convienne à votre intérieur, plutôt 

qu’accommoder son intérieur de façon que l’extérieur lui convienne.619

Srdeční nemoc a podlomené zdraví tak trvale Michauxa staví do postavení člověka, 

jehož kontakt s proměnlivým prostředím je doprovázen zvýšeným fyzickým úsilím, většími a 

odlišnými nároky, které zdravého člověka nezasahují. Michaux je v situaci nemocného také 

stále a možno říci „přirozeně“ z prostředí vyčleňován, je také vždy nápadný. Situace ztvrzující 

vyčlenění se na stranách deníku objeví velmi brzy. Na první stránce popisem události, kdy 

celníci prohledávají cestujícím před naloděním zavazadla. Započíná se tu portrét smolaře, 

člověka okamžitě a instinktivně druhými odsunutého stranou a vyčleněného ze skupiny:

Moi, j’avais l’air d’un joueur malheureux.

Cet éclair de joie dans l’œil de mon ami ! On a fait ouvrir mes bagages et non les siens.620

Smůla, která tu nemá nijak ničivé následky a je především znamením společenského 

postavení na okraj, cestovatele provází, jak ve vztazích k lidem, kteří slabost vycítí, tak i ve 

vztahu člověka a zvířete. Tím se stává něčím mnohem hlouběji zakořeněným, něčím určitému 

člověku docela vlastním, právě jako vrozená choroba, které se nelze zbavit. Při náročném 

horském výstupu je to právě Michauxův kůň, jenž je slabší než ostatní koně a zůstává daleko 

                                               
619 Tamtéž, str. 246.
620 Tamtéž, str. 141.
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vzadu, aby postavení autora stranou a mimo skupinu, jeho zpoždění a neschopnost udržet 

s ostatními krok, ještě zesílil. 

Srdeční slabost a podlomené zdraví jsou pak obdobou vyčlenění a zároveň 

korespondují s hlubším srozuměním, s rozpoložením zvířat i věcí, které cestovatele obklopují. 

Outsiderství proto v Michauxově podání přesahuje vymezení dočasného stavu směrem 

k trvalému postavení určitého člověka nejen mezi lidmi, ale v celé přírodě a ve světě:

Mon cheval était le plus lent, je perdais de vue les autres, même la jument blanche de Mortensen. On 

était obligé de m’attendre.621

Mezi outsiderem a světem, zde koněm, může však na oplátku být založeno sblížení, 

srozumění, které se v textu projevuje apostrofou, přímým oslovením: 

Beau cheval blanc /…/

Ne soupçonnes-tu pas, de ton côté, comme mon cœur est petit ?622

Vzhledem ke sbírkám pozdějším, které outsiderství zachycují jako skutečně určité 

pokročilé srozumění s věcmi i bytostmi a také zvířaty, je důležité vidět, jakou roli tu sehrává 

nemoc pochopená jako bezmoc, jako předpoklad, aby moc a síla okolí na autora působily a 

vítězily nad ním. Proto také líčení různých nehod a nemocí, trápení a zranění, podle 

Raymonda Belloura známky sílící hypochondrie, která během cesty přicházejí a zasahují 

autora, jsou v knize velmi častá:

Ma jambe droite quand on va au pas ne dit rien, mais ce n’est pas dans son tempérament. Elle 

s’ankylose et j’en suis très souffrant. Alors je fume beaucoup. Cela fait résistance et ouate. J’ai 

toujours peur que mon cœur ne se laisse prendre.623

Jedna z pozdějších sbírek, La nuit remue/Noc v pohybu, tlumočí tento postoj 

vyděděnce a už v pozměněné a zesílené, ale přesto příbuzné outsiderské linii Ekvádoru. 

Autorské já například básně Nous autres/My ostatní ze zmíněné sbírky Noc v pohybu řadí 

sebe sama mezi ty, kteří se nedostanou společensky vysoko, nebudou „vpuštěni do města“, ale 

zůstanou před jeho branami. 

                                               
621 Tamtéž, str. 160.
622 Tamtéž, str. 162.
623 Tamtéž, str. 173.
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Odstrčení, vypuzení a vyčlenění, které nemělo ještě solidní obrysy a bylo v cestovním 

deníku zastřeno a často překryto humorem, je v Noci v pohybu formulováno už jednoznačně. 

O blízkém vztahu obou knih Ekvádor a Noci v pohybu uvažují autoři doslovu a 

poznámek k oběma textům Raymond Bellour a Ysé Tran.624

Text Noci v pohybu totiž vznikal z části také seskupením starších prací – dříve také 

jednotlivě a v jiném uspořádání vydaných, navíc oba texty ještě spojuje myšlenka sepsání 

románu – právě z dob Ekvádoru, a některé motivy to potvrzují. Noc v pohybu například 

obsahuje esej L’Ether/Éter. V Ekvádoru pak nalezneme zmínku o experimentu s éterem ze 

30. března 1928: „La nuit, j’ai de l’éther. Quelle projection ! Et quelle grandeur !“625

IV. II. Člověk po pádu do vlastní postele 

Toute la nuit je pousse une brouette… lourde, lourde. Et sur cette brouette se pose un très gros 

crapaud, pesant… pesant, et sa masse augmente avec la nuit, atteignant pour finir l’encombrement 

d’un porc.626

Příklady osobní slabosti, nemoci, neduživosti, fyzické nedostatečnosti, malé odolnosti 

to vše je výrazně přítomno v motivech sbírky Noc v pohybu (1935) a naznačuje to zmíněnou 

příbuznost s Ekvádorem. Specifikací a postupným zpřesněním pocitu outsiderství a slabosti 

dospěje Michaux k zintenzivnění původního prožitku, který byl povýtce společenský, rodil se 

z konfliktu jednotlivce a ostatních lidí. Nyní tento prožitek začleňuje do vztahu k jakémukoli 

objektu, a tím zvyšuje svou osamělost člověka stále více se společnosti vzdalujícícho. Motivy 

nemocného, ležícího, líného, nemohoucího, motiv pokoje, lůžka, zatažených okenních závěsů, 

nemoci jako trvalého stavu i konkrétních onemocnění: například kapavka, texty s názvy 

Conseils aux malades/Rady nemocným, Distractions de malade/Rozptýlení v nemoci už jsou 

důkazem proměny, která naznačuje, že slabost a neschopnost kontaminují vztah člověka ke 

svému vlastnímu tělu. Tělo bylo od počátku, již v Ekvádoru, komplikovaným prostředníkem 

mezilidských vztahů. A tak trvalý prožitek nemoci dosud zesilující jen konflikt se světem, tak 

také v distanci vůči světu a v osamělosti, kterou stále výrazněji zvětšuje, působí též růst 

vzdálenosti vědomí od vlastního těla. Tato vzdálenost, která pro tělesnou nečinnost stále roste 

mezi tělem a vědomím, působí, že snící vědomí se do těla musí vždy „vracet“ ze stále rostoucí 

                                               
624 Viz Henri Michaux, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998.
625 Michaux, Henri: Ecuador, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 182.
626 Michaux, Henri: La nuit remue, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 428.
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vzdálenosti. Tak vzniká v Michauxovi dojem, že se vědomí vrací k tělu jinému, už 

proměněnému, a tento pocit posílí představu zmnoženého já. 

Noc v pohybu se v tomto vymezení liší od textů věnovaných Pápěrkovi, protože 

prostředkuje obraz člověka v izolaci a méně uprostřed společnosti reálných lidí. Noc v pohybu

se odehrává v odlišném prostředí: nejčastěji v samotě pokoje. Pápěrka byl v tomto smyslu 

důslednějším pokračovatelem společenského outsiderství Ekvádoru. Un certain Plume/Jistý 

Pápěrka (1930) téma života slabého člověka uprostřed lidské společnosti zostřil, rafinoval a 

konkretizoval. Znamenal také posun, ale lze-li to tak říci ve smyslu zápasu denního, tedy mezi 

lidmi a bez výrazně fantazijních blouznění a onirických vidin Noci v pohybu. Pápěrkovy 

příběhy jsou pokračováním obrazu mírumilovného, odstrčeného a příliš dobrého člověka, 

mírného outsidera mnohých zápisků Ekvádoru. Ponižování a vyčleňování je v Pápěrkovi 

podáno vlastně v krátkých anekdotických příbězích:

Et si, la nuit, on lui refuse un lit : « Quoi ! Vous n’êtes pas venu de si loin pour dormir, non ? Allons, 

prenez votre malle et vos affaires, c’est le moment de la journée où on marche le plus facilement.

– Bien, bien, oui… certainement. C’était pour rire, naturellement. Oh, oui, par… plaisanterie. » Et il 

repart dans la nuit obscure.627

Vyhození z hotelu, odvlečení do bordelu i násilí Noci plné Bulharů vzniká 

z podlehnutí, přílišné skromnosti, vstřícnosti než z vysloveně zločineckých choutek a 

tendencí. Jinde z paradoxní snahy radovat se ze života: „Félicitons-nous. Divertissons-

nous.“628 Nezdar, který pak přichází, se postupně zobecňuje a konkrétní příběhy 

každodenních zklamání ústí do stýskání si na vlastní osud:

Malheur ! Malheur toujours attaché au même… tandis que tant d’autres dans le monde entier 

continuaient à tranquillement à terre, qui sûrement ne valait pas beaucoup plus cher que lui.629

Scény setkání, které líčí Noc v pohybu, působí, že vědomí a prožitek nemoci, vlastního 

neštěstí a vyděděnectví je výrazně rozšířen o fantastický rozměr. Nemoc, která byla ještě 

v Ekvádoru zmíněna v dramatických chvílích mimochodem a nutno přiznat také hrdinsky, viz 

cesta po řece Napo, narůstá ve významu působností snových vidin, přeludů a nočních můr. 

Veškerá pozornost je zaměřena na ni. Vyloučení, které bylo nejprve společenské, jak také tuto 

                                               
627 Michaux, Henri: Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 625.
628 Tamtéž,, str. 640.
629 Tamtéž.
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linii reprezentuje Jistý Pápěrka, v obraznosti postupně přerostlo v niterný prožitek vlastního 

odsouzení, v halucinacích se pocit zformoval ve stále se rozšiřující vnitřní svět, plný útočících 

stvoření. Proto tu vzniká přepis situací člověka, který se společnosti a jejímu životu vzdaluje a 

stále se hlouběji noří do světa už výlučně svého, kde skutečné lidské postavy byly nahrazeny 

fantomy a výtvory zostřené imaginace. 

Příhody se nejčastěji odehrávají ve vlastním pokoji a především v noci, při zhasnutém 

světle. To posiluje fantastický dojem intimity, světa, který vzniká pro jediného člověka. Noc a 

tma znamenají zmizení viditelného světa, zrušení vzdálenosti a setkání s nimi se odehrává na 

dotek, v naprosté blízkosti. I statut oběti jako výjimečného člověka, který je v době 

odpočinku, nucen zápasit s fantomy, je stejně tak patrný. Za tmy se pokoj zaplňuje 

podivuhodnými postavami, obrovskými zvířaty, místnost zalidňuje zástup, projíždějí jí 

automobily, připlouvají lodě, zvětšuje se horizont, objeví se moře a široký bulvár:

Ensuite la mer me fut cachée par un grand boulevard.630

Motiv noci a především nočního nechtěného navštívení přízraky je pak na závěr 

prvního oddílu Noci v pohybu znovu uveden v okamžiku, kdy je stvrzeno, že je to svět, který 

potřebuje člověka a přichází za ním. Je to obdobná představa, kterou uvedl Franz Kafka větou 

z aforismů Meditací (1918), že „není třeba vycházet z domu. /…/ Svět se ti přijde sám 

nabídnout, aby byl demaskován…“631. Den se světlem nabízí představu volného pohybu, 

hledání objektů smysly, v prvé řadě pohledem. Ve dne je aktivní pozorovatel, který přirozeně 

hledá věci a skutečnosti, vyhledává je, vztahuje se k nim a třídí je. Však noc se svou tmou 

vztah převrací, reálné zvuky a viditelné věci mizí, ale svět vidin využívá utišení i 

pozorovatelova tápání, aby působil silněji. 

Vzájemné propojení světa představ a vidin s násilím a prožitky vlastní slabosti, jejich 

zesílení v nočním světě, byla tedy již jmenována v Ekvádoru (1929). Michaux tu prozrazuje, 

jak mu denní snění, kterému se oddává před usnutím, pomáhá vynahradit denní neúspěchy, 

dostat se do takové nálady, aby „vstával s pocitem velkého vnitřního klidu“. Ukazuje tak, jak 

je toto snění účinné a důležité. Zároveň je zřejmé, že představy k dosažení určité velkoleposti, 

která je noci přirozenější především pro oslabení vědomí viditelných hranic i vlastního těla, 

potřebují ztišení okolního světa, předpokladem jejich růstu je klid vnějšku, zde líčený jako 

předpoklad zklidnění: 

                                               
630 Michaux, Henri: La nuit remue, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 429.
631 Cit dle Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954, str. 231.
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Une habitude très mienne. Voici les circonstances : c’est quand je suis étendu et que néanmoins le 

sommeil ne vient pas. Alors je me comble. Je me donne en esprit tout ce qu’il me plaît d’obtenir. 

Partant de faits personnels toujours réels et d’une ligne si plausible, j’arrive doucement à me faire 

sacrer roi de plusieurs pays, ou quelque chose de ce genre. Cette habitude est aussi vielle que ma 

mémoire, et je ne reste pas plusieurs jours sans me donner cette satisfaction. C’est pourquoi je sors du 

lit avec une grande paix. S’il arrive que le temps m’ait fait défaut pour cela, je grelotte dans la journée, 

l’air et les paroles d’autrui me sont aigus.632

A v Noci v pohybu se pak objevuje v Déchéance/Úpadek podobný příběh o ztraceném 

království, kde autor vládl:

J’avais autrefois un royaume tellement grand qu’il faisait le tour presque complet de la Terre.

Il me gênait. Je voulus le réduire.

J’y parvins.633

O zkušenosti člověka, který se v samotě, stažením ze života společnosti, stává obětí 

vlastních vidin a „démonů“ hovoří už Montaigne, jak dokládá Jean Starobinski ve svém eseji 

Montaigne en mouvement.634 Ten se domníval, že vzdálením se světu a dosažením určité 

dobrovolné izolace získá klid pro přemýšlení a studium, opačná zkušenost však na sebe 

nedala dlouho čekat. Pro Michauxa se tak také vysvětluje jev určité autorské pasivity a 

slabosti, jejímž prostřednictvím se sám charakterizoval. Neboť dostává-li se do střetu v této 

sbírce právě v noci, je tím rozvíjena – v zesílené míře – představa pasivního člověka, kterého 

si svět vyhlédl, aby na něj útočil. Vznikající hněv, útočnost a nenávist jsou výsledkem 

konfliktu, který je iniciován světem, okolím a nikoli člověkem, který zde promlouvá.

Objevuje se tu nově zápas, odpor a především násilí, které provází střety a fantastické 

výjevy, které se v pokoji odehrávají. Obrazy ohrožení, v nichž nepřátelé čekají na tmu, aby 

zaútočili, takové jsou Michauxovy představy o intenzivním vztahu člověka se světem. Jsou to 

pak scény pokročilého a rafinovaného trápení, vlastně určitých stupňů, například příznačný 

název básně Étapes/Stupně, neschopnosti zasáhnout, utrpení, jako například v Sportif au lit/ 

Sportovec v posteli. Ale také další příběhy popisující nedostatek sil obětí, kupříkladu příběh o 

umírající matce neschopné bránit své dítě před útoky kočky. 

                                               
632 Michaux, Henri: Ecuador, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 162.
633 Michaux, Henri: La nuit remue, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 443.
634 Starobinski, Jean: Montaigne en mouvement, Paris, Gallimard 1993.
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Podobná neschopnost, nemožnost i nepřekročitelnost hranic se objevuje ještě v Le 

lac/Jezero, které přináší poučení o skutečnosti, že jakkoli se člověk přiblíží k vodě, koupe se 

v ní i třeba nahý, nestane se rybou, tedy tvorem k plavání dokonale uzpůsobeným. 

Neschopnost je rozšířena i na přírodní živly, na vítr, který zdánlivě usiluje utrhnout vlny od 

rozbouřeného moře, i jeho snaha pro pozorovatele končí neúspěšně. 

Tyto snad možno říci předvědecké, inspirované výklady a pozorování (vítr totiž podle 

autora usiluje spočinout v klidu) svědčí o nenaplněné touze a zklamání živlů i tvorů. 

Pouletovo konstatování, že celé stvoření v Michauxových knihách je „stvoření zmařené“ a 

chybné, že slabost je hluboce začleněna do světa, tu nalézá své výrazné potvrzení. Spojování a 

sbližování živlů, tvorů, bytostí i věcí tohoto zmařeného stvoření pak probíhá opět na úrovni 

emocí, a tou pojivou emocí je strach. Text Les petits soucis de chacun/Malé starosti každého z 

nás ze sbírky Noc v pohybu tlumočí intenzivní prožitek starostí, obav a strachu, který 

zachvacuje člověka, hmyz, zvířata i mikroby.

Celistvost v útočnosti a zmaření se ještě zesiluje v pododdílu Noci v pohybu

Déchéance/Úpadek a konkrétněji v básni v próze L’Affront/Potupa, tam je líčen opět 

neúspěch, který nepůsobí druzí lidé, ale příroda, zde mravenci, kteří ničí autorovo dílo:

…quand une fourmi rencontre un œuf à moi, elle le range aussitôt parmi les siens. De bonne foi, elle 

les confond ensemble.635

To je vyhrocený, do krajnosti přivedený a také zaznamenaný duševní stav nemocného. 

Henri Michauxovi rozpoložení nijak vzácné. Klidový stav, pocit a prožitek zdraví je něco 

jiného, spočívá v „silence profonde“ a je provázen „ líbezným ševelením“. Nemoc, žitá jako 

intenzivní a daný vztah k okolí i svému tělu, léčení i zdravotní komplikace nutí k sobě svou 

pozornost stále obracet, a tak vede lidské já přes potřebnou a pro nemocného případnou 

pozornost ke stále intenzivnější sebereflexi, a tak také k postupnému rozkládání.

Michaux tak prostřednictvím své nemoci a zkušenosti se světem si stále silněji 

uvědomuje tuto vlastní dispozici jako osudovost, jako nezvratnou danost. Alespoň takovou, 

které se nelze vzepřít jednou a pro vždy, ale vždy znovu a případ od případu, jak to také 

pojmenuje v Doslovu k Mým državám.636

                                               
635 Michaux, Henri: La nuit remue, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 443.
636 Tamtéž, str. 511.
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Georges Poulet promýšlí nad sbírkou Noc v pohybu Michauxův prožitek slabosti a 

pojmenovává ji jako slabost celého bytí. Lze ji totiž vztáhnout na charakteristiku postavení 

lidského života ve světě:

Ce qu’Henri Michaux perçoit donc en lui lorsqu’il s’interroge et prend conscience de lui-même, c’est 

sa faiblesse ontologique.637

Tato slabost a její vznik mají svou historii. Michaux se k ní vrací v textu 

Difficultés/Obtíže. Její zrod, ono outsiderství evokované v Ekvádoru i v Pápěrkovi, pochází 

z doby, kdy opustil tzv. „kouli“.638 Jedná se o druh nevědomosti, který se však neváže 

s okamžikem narození, ale s dětstvím a dospíváním a především s životem v Belgii. Opuštění 

koule je něčím jako násilné vypuzení z „anti-života“639, čistoty a slabosti ještě zcela 

neuvědomělé. Do té doby také existovala pro jeho myšlení a prožívání pouze jednota. Ta 

tvořila dostatečný, osobní prostor bez trápení, prostor bez rodičů, bez jejich vlivu, který 

skončil „na prahu dospívání“. V ten okamžik nastává pád, který provází násilí a už znamená 

jen ztrátu původní soběstačné celistvosti:

Quand la boule fatalement perd de sa perfection, quand l’enfant sort de cette boule, accepte de manger, 

apprend l’alphabet, doit subir et comprendre le monde qui s’impose, il nomme Dieu cette unité perdue 

et adopte l’histoire qui fait de lui « l’homme après la chute ».640

Zatím jen osobní pád je napořád spojen se ztrátou celistvosti, která dříve byla možná, 

taková je autorova zkušenost. Po opuštění koule už nikdy ne trvale. Následné vědomí slabosti 

a ponížení se už projevuje v tradici pádu jeho neustálým opakováním:

Ainsi s’accomplissait ce qui a été dit : « Tu t’élèves pour fléchir. Tu avances pour tomber. »641

Michaux přijímá postupně vlastní slabost, která vrcholí prožitkem fragmentárnosti 

sebe sama, jako danost, jako onu „ontologickou slabost“. Poznání zlomkovitosti vlastní 

                                               
637 Poulet, Georges: Henri Michaux et les supplices des faibles, in Cahier de l’Herne, Henri Michaux, Paris, 
Herne 1966, str. 214–215.
638 Michaux, Henri: Difficultés, Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, 
str. 608.
639 Tamtéž, str. 612.
640 Bellour, Raymond: Introduction, in Michaux, Henri: Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 13.
641 Michaux, Henri: Épreuves, exorcismes, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 783.
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existence je mu něčím sice protrpěným, ale jednoznačným, skutečností, o které netřeba 

pochybovat. 

Vědomí takové skutečnosti se nezrodilo naráz a pocit vlastní fragmentárnosti je 

určitým vrcholem stále obnovovaného zážitku slabosti, nedostatečnosti a nedostatku sil. 

Celistvost, která byla dosud zárukou, se ukázala také jako nepravdivá a konceptuální, zkrátka 

neodpovídala Michauxově osobní zkušenosti s vlastním životem. A tak se znovu zrodil pád 

jako dokonalá charakteristika takto žitého života:

Dans le monde de Michaux /…/ on tombe constamment. Tout se passe comme si, au sortir du Paradis, 

Adam avait été poussé si rudement dehors qu’il en avait perdu l’équilibre et, depuis lors, ne cessait de 

tomber.642

Toto padání, jak dále pokračuje Poulet643, je také dojmem, který vzniká z přítomnosti 

v obrovském prostoru, kde se lidská bytost cítí ztracena, „bez jména, bez identity“644, a 

dodává, že „à l’extrémité de la faiblesse, il y a encore un être, mais il n’y a plus personne“.645

Georges Poulet už tu spatřuje jednu z významných charakteristik Michauxova já, rysy 

a kontury určité konkrétní podoby. Výsledkem tu totiž není anonymní vyšší a absolutní 

inteligence, jak ji nacházíme kupříkladu u Paula Valéryho nebo Maurice Blanchota, 

výsledkem je vědomí docela jiné. A to takové, které „atteint au sentiment authentique de la 

parfaite humilité. De chute en chute, de faiblesse en faiblesse, l’être décrit par Michaux roule 

tout en bas de la pente. /…/ Un état d’esprit exactement semblable à celui qu’il est possible de 

trouver chez ceux dont la religion a été la plus austère et la plus convaincue de l’indigence 

essentielle de l’homme, c’est-à-dire les Jansénistes.“646

S tím se dle Pouleta spojuje pocit studu, morální nicotnost a slabost, nulita. 

Michauxovo já, ať bude sebeslabší a sebenicotnější, vždy bude pociťovat stud za svou 

existenci. Existence je totiž dílem onoho zmíněného „neúspěšného stvoření“.647 Poulet tvrdí, 

že se Michaux nechává zachvátit, odnést, je vydán silám druhých, zcela jim všanc. Jeho 

nicotnost a jeho následná fragmentárnost tedy vyhrocuje a uzavírá extrémní prožitky pocitu 

                                               
642 Poulet, Georges: Henri Michaux et les supplices des faibles, in Cahier de l’Herne, Henri Michaux, Herne, 
Paris 1966, str. 216.
643 Poulet, Georges: Henri Michaux et les supplices des faibles, in Cahier de l’Herne, Henri Michaux, Paris, 
Herne 1966, str. 217.
644 Michaux, Henri: L’espace du dedans, cit dle: Georges Poulet, Henri Michaux et les supplices des faibles, in 
Cahier de l’Herne, Henri Michaux, Herne, Paris 1966, str. 216.
645 Poulet, Georges: Henri Michaux et les supplices des faibles, in Cahier de l’Herne, Henri Michaux, Herne, 
Paris 1966, str. 217.
646 Tamtéž, str. 218.
647 Tamtéž, str. 220.
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slabosti a studu, vždy žitého v lidské společnosti. Michaux vlastní slabost, stud i outsiderství 

už natolik považuje za své a jen jemu přiřazené a jen jemu vlastní, že je činí součástí toho, co 

pojmenovává označením „sedmý a osmý smysl“. 

Vyčlenění čistě společenské, jak se s ním setkáme už od vydání Ekvádoru, má 

mnohem širší souvislosti a také hlubší základy. Je součástí a konkrétním projevem stále znovu 

zakoušeného nedostatku. Ten právě Michaux jmenuje jako sedmý smysl, prostřednictvím 

něhož, jako je to i u ostatních smyslů, vzniká kontakt s okolím. Společenské vyloučení, život 

stranou přerůstají pocit a náladu, a coby charakteristika intenzivnějšího vztahu, protože 

posíleného o dva další smysly, popisují rámec, v němž se bezprostřední kontakt člověka se 

světem odehrává. Nositel takového sedmého smyslu je mezi lidmi výjimečný jedinec, nikoli 

jen nemocný člověk. Společenské outsiderství je důkazem outsiderství v celém stvoření, je 

charakteristikou proměny „člověka po pádu“:

J’ai sept ou huit sens. Un d’eux: celui du manque.648

Potomkem člověka po pádu je člověk bez přestání toužící, bytost nikdy zcela 

spokojená, stále hnaná za představou svého štěstí. Michaux tu opět přináší soubor různých 

pocitů a citových stavů, které jsou reakcí na vzniklou situaci. Jednou je to obraz zklamaného 

roztouženého člověka, který svůj úděl přijímá smírně, rezignovaně, se zklamáním. V takovém 

duchu jsou psány básně Ma vie/Můj život, Icebergs/Ledovce sbírky Noc v pohybu. Posledně 

jmenované jsou v tomto duchu rezignace a osamostatnění příznačné. Po jejich líčení coby 

„samotářů bez žádosti“, objektů nepřístupných a čistých, Michaux uzavírá konstatováním: 

„…comme vous m’êtes familiers“.649 Podobně s klidem a rezignací loučí se autor se svým 

životem: „Tu t’en vas ma vie./ Tu roules,/ Et moi j’attends encore de faire un pas.“650 Klid a 

vyrovnanost jsou některými z mnoha nálad. Jsou ale jistě nejméně časté, nalezneme je ještě 

v textech Vers la sérénité/K usmíření, které se objevují na závěr první části sbírky Noc 

v pohybu.

O mnoho obvyklejší útočnost a zápasení s doléhajícím světem se tu už také objevují. 

Souboje s různými fantastickými bytostmi a tvory zatím končívájí smírně, člověk raději 

ustoupí a dělá, co se od něj žádá, jak je typické pro postavu Pápěrky:

                                               
648 Michaux, Henri: Ecuador, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 189.
649 Michaux, Henri: La nuit remue, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 463.
650 Tamtéž, str. 463.
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S’il abattait bouleaux, c’est comme s’il n’abattait rien ; mais les bouleaux sont là, par terre et il reçoit 

l’argent convenu, ou bien il ne reçoit que des coups. Il reçoit des coups comme un don sans 

signification, et il repart sans s’étonner.651

IV. III. Stavět nebo utéct? První objevy

Mon terrain, il est vrai, est encore marécageux. Mais je l’assécherai petit à petit et quand il sera bien 

dur, j’y établirai une famille de travailleurs.

Il fera bon marcher sur mon terrain. On verra tout ce que j’y ferai.652

Ils arrivent, et une fois là, ils s’enfuient, ils s’enfuient.

Oh ! vivre maintenant, oh ! vivre enfin !653

Text Mých držav, sbírka vychází v roce 1929, je důležitý pro pokus pád zastavit. Půda, 

zem pod nohama, představa, že by mohlo být lépe, se sbírkou vine od úvodního 

stejnojmenného textu. Objevují se tu sice scény zmenšování fyzických proporcí autora, jeho 

úplná miniaturizace či mizení, ty jsou ale zase jinou variací na prožitek trápení, osobní 

slabosti a formou útěku: „Ne pesez pas plus qu’une flamme et tout ira bien“654, padání a 

propadání už má být učiněno zadost. 

Jednotlivá čísla Mých držav mají proto povahu procesuálních úvah o záchraně a o 

nalezení stability, o pokusu se posilnit, zajistit se proti pádu. Z hlediska žánrového vymezení 

navrhuje Raymond Bellour hovořit v případě těchto textů o esejích.655 Hledání pevné půdy a 

nalezení stálosti splývá s rozhodnutím ubránit se zranitelnosti a fragmentárnosti už také 

psaným dílem. Michaux tu oživuje představu romantiků, že se právě lidská práce jako vědomá 

a záměrná aktivita stává možnou zárukou identitárního sjednocení. 

Raymond Bellour spojuje tuto Michauxovu snahu vybudovat určitý vlastní prostor se 

značným výskytem slov, která v Noci v pohybu nalézá. Jsou to především: království, dům, 

vlastnictví, země, vlast, ale i různá pojmenování skupin lidí i jednotlivců: rasa, lid, obyvatelé, 

král, princ, císař a spojuje tato jména se schopností vládnout a tvořit.656

                                               
651 Tamtéž.
652 Michaux, Henri: Mes propriétés, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 469.
653 Michaux, Henri: Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 632.
654 Michaux, Henri: Mes propriétés, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 500.
655 Viz Bellour, Raymond: Préface, Michaux, Henri: Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 52.
656 Viz Bellour, Raymond: Notice, in Michaux, Henri: Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 1178.
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Spolu s tímto budováním a hledáním vlastního místa se tu opět objevuje motiv 

cestování. Ani ono není samoúčelné a nemá rozptýlit, ale má také napomoci budovat i bourat: 

je cestováním „proti“.657 Že jde o vypuzení kulturních vzorců, jichž je autor dědicem po 

belgických a germánských předcích, na to jsme upozornili, avšak jak zbavování se minulosti 

souvisí s motivem padání a stavby, tedy půdy a stavebního materiálu, určitého druhu aktivity, 

je stejně důležité. Budoucí stavba má být založena především jinde a na jiných kulturních 

základech. Tímto jinde je zprvu Paříž, kde se Michaux usazuje, a jinými kulturními základy se 

stávají některá dřívější tušení, jejichž správnost si potvrdí v Jižní Americe a později v Asii. 

Velmi podstatný je jejich vliv na promýšlenou představu mnohosti a multiplicity, které 

mají vliv na estetiku i kompozici díla, i na představy o lidském já. Uvažujeme-li o 

dosavadním autorově životě od dob, kdy „opustil kouli“, pak se nabízí ona idea neustálého

pádu, a Michaux v mnoha náznacích, kupříkladu cestovní deník Ekvádor či cestopisný esej 

Barbar v Asii, i přímo potvrzuje nadšením pro objevy opor, které mu zděděná kultura nebyla 

schopná poskytnout. S tím, co dosud viděl a znal, nebylo možné pád zastavit. Obraz stavby a 

nalezení půdy, kterou je třeba zalidnit a kultivovat, má tento smysl.

S tím, co bylo shrnuto v motivu pádu, se ale nově začal pojit i neúspěch umělecký, 

podnícený neschopností napsat román, jak shrnuje Bellour. Ten dokonce mluví o Michauxově 

posedlosti velké dílo za každou cenu vytvořit. Stalo se však to, že na ruinách zamýšleného 

románu a pod vlivem setkání s jinými civilizacemi a jinými kulturami začalo vznikat dílo 

docela nové, nová stavba. Proces tohoto vzniku, proměnu postoje zaznamenává právě Noc 

v pohybu a předešlá – později do Noci v pohybu zařazená sbírka – Mé državy. Vybudování 

dokonalé stavby, v duchu romantické tradice díla, je nemožné a Michaux ho po 

několikaletých pokusech vzdává. Uvědomuje si, že dosažení klidového stavu založeného na 

prožitku dokonalé jednoty, je nereálný podnik. 

Noc v pohybu je pak podle Belloura zprávou o snaze, o úporném hledání posily. I 

proto se může přihodit, jak Michaux uvádí v Doslovu, že se kniha stane „profitable aux 

faibles, aux malades et maladifs, aux enfants, aux opprimés et inadaptés de toute sorte“.658

Myšlenka užitečnosti literárního textu se tedy rodí paralelně s ideou budování románu a 

s rostoucím vědomím neschopnosti tento úkol zvládnout. Deníkové záznamy, které si 

Michaux vede během cesty po Ekvádoru, se původně měly stát součástí výzkumu, který se ke 

vzniku románu vztahoval, píše Bellour. A jak bylo předesláno, cesta přinesla zkušenost jinou: 

                                               
657 Michaux, Henri: Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d’existence, Œuvres complètes I, Paris, 
Gallimard 1998, str. 83.
658 Michaux, Henri: Mes propriétés, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 512.
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diagnostikovaná anémie a arytmie se totiž nakonec spojují s neúspěchem literárním 

(neschopností napsat román) ve vědomí celkového a nenapravitelného neúspěchu životního, a 

to opět v představě padajícího, který se snaží zachytit, nalézt kus země a půdy:

…cette chute s’accomplit maintenant dans un livre, elle s’étend en une succession de livres. C’est la 

façon dont cette œuvre fait œuvre, se construit sans se solidifier jamais, échappe à une solitude qu’elle 

accomplit, devient une épopée mineure et fraternelle qui ne cesse de réfléchir ses conditions de 

réalisation, figurant la pensée dans sa virtualité.659

Důležité je, že se i v tomto kontextu zrhoucení Michaux o naději v literaturu, v moc a 

působnost slova nepřipravil, jen změnil etický postoj. Jaký tento postoj je, svěřuje v Doslovu 

k Mým državám: „Par hygiène, peut-être, j’ai écrit « Mes propriétés », pour ma santé.“660

Knihy proto nejsou jen zprávami o hledání stability, která by zabezpečila autora před pádem, 

ale jsou také nástroji, jak se tomuto pádu aktivně a vždy znovu postavit. Stávají se prostředky 

pro uzdravení, jako léky, které mají ztracené zdraví navrátit nebo vybudovat, už ale docela 

jinak, než toho mělo být dosaženo románem. O tom, jakým způsobem se Michauxova situace 

proměnila, svědčí dopis příteli Pulhanovi z roku 1933, kde reaguje na pochvalné kritiky a 

píše: 

Merci de vos lettres si sympathiques. Toutes les critiques de X, Y, Z que vous me transmettez au sujet 

de “Mon Roi” sont pour moi dépourvues de toute signification. Elles s’appliqueraient si j’étais 

mystique, un poète, ou un écrivain. Je suis seulement un noyé, pour qui toute planche est bonne, 

jusqu’à ce qu’il en trouve une autre (une autre mais certes pas un fauteuil).661

Texty básní, básní v próze i esejů vznikají okamžitě, pro potřeby života, podle 

situačních okolností, a mají těmto potřebám sloužit. I pozdější vydávání knih v různých 

výborech, jejich upravování a nové sestavování, jakoby odpovídalo časovým i místním 

změnám okolností. Text byl změněn, aby působil, aby odpovídal nové situaci, odlišnému 

kontextu i zůčastněním osobám.

Noc v pohybu tedy přináší kratičké příběhy, anekdoty o nezdaru a neúspěchu, o 

pádech. Tyto vstupní texty už jsou ale navíc, a to je velmi důležité, zprávami o působení 

magie, nikoli však ještě texty magickými. Nejsou ještě zaříkáváními pozdějších Zkoušek, 

                                               
659 Bellour, Raymond: Notice, in Michaux, Henri: Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 1178. 
660 Michaux, Henri: Postface, La nuit remue, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 511.
661 Michaux, Henri: Notice, in Michaux, Henri: Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 1168.
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exorcismů (1945) a kletbami, ale zprávami o fungování, o jejím působení, jako právě hned 

vstupní text Magie/Magie. 

To už je patrný vliv autorových cest po Asii v letech 1931–1932. Jestli si totiž 

Michaux na svých cestách něčeho všímá, pak jsou to dvě skutečnosti. Schopnost tamních lidí 

využít kterékoli náboženství jako praktický nástroj ústící v magickou moc úkonů a formulí. A 

jejich schopnost obejít se bez duchovního a pomyslného středu světa i života, schopnost 

zůstávat v meziprostoru odlišných tendencí a sil, pohybovat se v mnohosti a v zahrnování a 

přijímání různého. I v tom pak spočívá proměna směřování, kterým se Michaux vydal po ještě 

nikoli definitivním opuštění myšlenky na román. Jednotící prvek, který měl být přítomen 

v románu, přece jen postupně mizí. 

Proto lze souhlasit s Raymondem Bellourem, který označuje další sbírku v řadě, 

kterou je Plume précédé de Lointain intérieur/Pápěrka uvedený Uvnitř daleko (1938), za 

sbírku různých hlasů.662 Pojmenovává tím fakt, že je sbírka uspořádána z textů z různých etap 

a také různého rozpoložení. Zahrnuje texty z osmiletého období, ty, které vznikly 

bezprostředně po cestopisech z přelomu dvacátých a třicátých let, a také Mé državy (1929), 

Noc v pohybu (1935) až po divadelní hru z roku 1937, Chaînes/Řetězy. 

Do sbírky zahrnutý oddíl Entre centre et absence/Mezi středem a nebytím (1936) už 

přináší konkrétní objevy na poli zmnožení subjektu a představ o jeho místě. Texty psané 

v první a ve třetí osobě, coby kombinace hlasu osobního, meditativního s hlasem cizím tak 

souvisejí s titulem Mezi středem a nebytím, přičemž sám titul sbírky Uvnitř daleko zařazený 

tedy do sbírky Pápěrka uvedený Uvnitř daleko komplikuje rozhodnout, o jaké místo se přesně 

jedná. 

Opuštěná idea sjednocující stavby je tak nahrazena takovými představami, které 

zhroucení, multiplicitu a „vnitřní prázdno“ postupně integrují, a vzniká určitý meziprostor, ze 

kterého se lze vydat do různých směrů, tedy k sobě, ale k sobě jako někomu jinému, cizí 

osobě. A tento „meziprostor“ či „mezihlas“ se stává prostorem, který Michaux obývá, a 

hlasem, kterým promlouvá a který tematizuje:

C’était à l’aurore d’une convalescence, la mienne sans doute, qui sait ? Qui sait ? Brouillard ! 

Brouillard ! On est si exposé, on est tout ce qu’il y a de plus exposé…663

                                               
662 Viz Bellour, Raymond: Notice, in Michaux, Henri: Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 1238.
663 Michaux, Henri: Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 571.
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S neúspěchem se postupně vyrovnává, a to, jak je vidno, ve jménu zmnožení mluvčích 

i míst a meziprostorů, kde se hlas objevuje. Slabost a neúspěch začínají být trvalou součástí 

proměny, stávají se příslibem objevení „jiné věci“.

I o tomto „něčem jiném“, o „jiné věci“ Michaux uvažoval v Ekvádoru. Částečně 

revidoval představu nemoci jako nedostatku a promýšlí ji jako dispozici pro vlastnictví onoho 

něčeho jiného. Hovoří-li o nedostatku v textu La cabane de l’Indien dans la Cordillère des 

Andes/Indiánova chýše v andských Kordillérách, srovnává jeho odlišnou interpretaci v životě 

Evropanů a Indiánů. I to je jeden z projevů cesty „proti“, proti vlastní kultuře a jejím 

aktuálním konceptům: 

…mais le manque d’une chose est nécessairement l’avoir d’une autre chose.664

Přijetí chronického nedostatku jako „vlastnictví jiné věci“ tedy vstupuje do souvislosti 

s výkladem a prožitkem nemoci a fyzické slabosti. Je součástí postupně se zpřesňujícího 

pochopení charakteru vlastní životní situace, kde se nemoc kříží s uměleckým neúspěchem. O 

tom, „o co šlo“, promluví mnohem konkrétněji a už s plným vědomím a odpovědností 

později, na počátku 30. let, v části sbírky Pápěrka uvedený Uvnitř daleko Difficultés/Obtíže. 

Tak se vedle nemoci, jiné kultury přidává dále taktéž pochopení pro diletantismus a 

hloupost. Hloupost umožňuje zjednodušení a je předpokladem možnosti učinit objevy. 

Michaux, a není s touto představou ve své době osamocen, dokonce hovoří o dobru i 

pozdějším zhloupnutí, tedy nedostatku rozumu a rozumnosti:

Semblablement ceux qui sont imbéciles notoires, je me garde bien de les juger tels. 

Les érudits, les savants sont ceux qui ont accepté et les imbéciles et ignorants, ceux qui n’ont pas 

accepté. /…/

Il ne faut pas être imbécile trop tôt.

Vers trente ans, les études faites, c’est permis, on peut redevenir simple, et faire des découvertes.665

Okamžik, kdy se nedostatek začíná měnit v jistý klad, anebo alespoň lze ho využít 

prakticky jako nástroj, jak tento přístup objevil u Indiánů, tak i Asijců, především Číňanů a 

Indů, se objevil právě už v době psaní Mých držav. Mluvil-li totiž o vlastním duševním 

rozpoložení, především o nervozitě, která mu působila trápení, pak to byla i tato nervozita, 

                                               
664 Michaux, Henri: Ecuador, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 236.
665 Tamtéž, str. 177.
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která vedla k napsání těchto textů, které sloužily prakticky, jako obrana. Nervozita dala 

vzniknout textům psaným pro okamžitou potřebu. V tomto smyslu je dalším znakem nové 

stavby stále častější výskyt fragmentární textové formy.666

Přiznání k pozornosti i závislosti na okamžiku, podléhání chvilkovým hnutím a 

uchovat soustavnost, kontinuitu, neschopnost nad okamžikem zvítězit jinak než odpovědí 

slovem a tedy textem, jsou jejími původci.

Vedle této linie, která naznačuje snahu se s nedostatkem vyrovnat, vlastně ho přijmout 

anebo prakticky přeměnit změnou postoje, je také linie paralelní, ústící v touhu po zmizení a 

útěku. Ta je přítomná ve velkých Michauxových cestách po Jižní Americe a Asii, ale i 

v neustálém pařížském stěhování se z místa na místo, jak si všímá Jean-Pierre Martin.667 Tuto 

podobu klasického útěku představuje vedle některých básní sbírek předešlých, kupříkladu 

nejznámější Odvezte si mě z Mých držav sbírka krátkých příběhů o Pápěrkovi z roku 1930 

Jistý Pápěrka. 

Touha po změně prostoru, snaha něco opustit, změnit život, vzdát se starých zvyků je 

vedle líčení útrap tou nejvíce patrnou. Ať to jsou letmé záznamy útěku, kterými končí La nuit 

des Bulgares/Noc plná Bulharů, tak třeba zmizení v temné noci a pak naděje v nový začátek, 

to je třeba také L’arrachage des têtes/Trhání hlav. Tradice zmizení a útěku tak řadí Michauxa 

po bok Baudelairovy Cesty: „Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ?/ Au 

fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau !“668 Je-li dle Roberta Bréchona Emportez-

moi/Odvezte si mě! básní o touze po zmizení v „espace du dedans, au plus profond de 

l’être“669, pak v Pápěrkovi jsou to útěky „pryč“ a do „jiné země“. 

V tomto druhém příběhu se také objevuje scéna popisující navracení se, neschopnost 

zbavit se určitých zvyků:

Ils ne savent plus que faire, ils reviennent, ils retournent, ils reviennent, ils repartent, ils repartent, 

suivis du regard qui attend, un regard fixe.670

Příběh je zakončen popisem touhy žít jako ostatní, nestát stranou, změnit sebe sama:

                                               
666 Tak také o fragmentu v Michauxově tvorbě uvažuje Václav Jamek. Viz Jamek, Václav: Být po Kafkovi 
prorokem, Michaux, Henri: Prostor uvnitř, Praha, Mladá fronta 2000, str. 211.
667 Martin, Jean-Pierre: Henri Michaux, Paris, Gallimard 2003, str. 225.
668 Baudelaire, Charles: Voyage, Les Fleurs du mal, Paris, Hachette 1992, str. 168.
669 Bréchon, Robert: Henri Michaux, Paris, aden 2005, str. 9.
670 Michaux, Henri: Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 636.
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Enfin ils se perdent dans la nuit, et ça leur est d’un grand soulagement ; pour eux, pour leur 

conscience. Demain, ils repartiront au hasard, dans une direction qu’ils suivront tant qu’ils pourront. 

Ils essaieront de se faire une vie. C’est bien difficile. On essaiera. On essaiera. On essaiera de ne plus 

songer à rien de tout ça à vivre comme avant, comme tout le monde…671

Knihu o Pápěrkovi uzavírá krátký text o jeho setkání s beznohými. Důležité je, 

konstatuje Pápěrka, si uvědomit, jak je stvoření křehké, jak se vše, když se přestaneme dívat, 

v okamžiku hroutí. To je nestálost světa a skutečnosti, jeho zranitelnost: „Comme elle est 

encore tendre ici la création ! Mais quelle responsabilité pour chacun de nous !“672 A vlastně 

v duchu touhy po změně života, jak bylo řečeno výše, přemýšlí Pápěrka o odcestování do jiné 

země, „où l’on puisse fixer et détacher ses regards sans catastrophe.“673

Utíká do jiné země, ale i tam najde stejná trápení, práci, kterou bude muset vykonávat. 

Soubor textů o Pápěrkovi tak končí bezvýchodným zvoláním: „Fatigue ! Fatigue ! On ne nous 

lâchera donc jamais.“674

Útěk i hledání nového terénu a půdy, to jsou dva prostředky, jak dosáhnout klidu. Obě 

tyto linie, jak přijetí nedostatku, tak i útěk, jsou způsoby, jak nalézt mír a rovnováhu: 

…il garde son air habituel et songe à la paix, à la paix, à la paix si difficile à obtenir, si difficile à 

garde, à la paix.675

Avšak někde mezi touhou po úniku a možností vytvořit stavbu, kultivovat svůj terén, 

který by zastavil pád, se nachází sbírka Ailleurs/Jinde, složená ze tří imaginárních cestopisů. 

První z nich, Voyage en Grande Carabagne/Cesta do Velké Becharábie byla vydána už v roce 

1936, jako součást Ailleurs vyšla pak v roce 1948. Jak význam vzniku utopického místa, tak 

zapojení imaginace a promýšlení virtuality toho, co by mohlo ještě být, tak také přítomnost 

magie v životě popisovaných smyšlených národů, nejen zpracovává a integruje zkušenost 

z cest po Asii, ale stejně tak zdůrazňuje Michauxovu ne však bezvýhradnou důvěru 

v praktické použití řeči. Cestopisy shromážděné v Jinde jsou krajní, a tak výrazně excesivní 

podobou myšlení a fantastických autorových představ. Jsou tak dalším výsledkem průzkumu 

té oblastí, kterou Michaux nazval „lointain intérieur“ a do které se střídavě nořil a kterou 

opouštěl, jíž ovšem za každou cenu toužil postihnout. Spojením cesty a změny místa, byť 

                                               
671 Tamtéž.
672 Tamtéž, str. 641.
673 Tamtéž, str. 640.
674 Tamtéž, str. 642.
675 Michaux, Henri: La nuit remue, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 463.
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imaginární, s představivostí, tak jinak zpracoval proces proměny, který jinde promýšlel, aby 

pochopil citové stavy či paměť a konstatoval jejich podmíněnost i nedostatečnost pro jejich 

využití jako opory pro nalezení klidu a určité podoby vlastního já. 

IV. IV. Plout přes zákaz: plavba po řece Napo

Ce n’était pas orienter sa vie, c’était la déchirer. Si un contemplatif se jette à l’eau, il n’essaiera pas de 

nager, il essaiera d’abord de comprendre l’eau. Et il se noiera.676

Toujours agir avant de savoir…677

Dosavadní poznání, jak ho Henri Michaux učinil a jak ho představily předchozí 

kapitoly, nenabízí pozorovateli jinou představu lidské identity, než obraz člověka příliš 

slabého, utiskovaného, takového, jehož dosavadní život lze shrnout slovem poddajnost. A 

v obrazném smyslu ho asociovat s obrazem plavce – tento obraz měl představovat bytost bez 

opory, ponořenou do živlu, bez distance, úplně. Oporu tato existence nenacházela jak ve 

vnějším světě – neboť vše vnější nutilo k proměně spojené s podřízeností i útiskem a stavělo 

na okraj –, tak ani vnitřní svět myšlení, citových stavů a tužeb nenabídl posilu. Složky a 

tendence vnitřního života se ukázaly jako rozbíhavé, rozkladné a nezřídka zcela destruktivní. 

Znamenalo by nepochopit povahu Michauxova zájmu a plánu, kdyby nebyla pozornost 

zaměřena na agresivitu a útočnost, která se rodí, aby toto slabé bytí ochránila. 

Vzdor, který rozhněvaný člověk projevuje, je vzhledem k nemoci, která působí 

slabost, součástí touhy po zdraví. Jednou z podmínek je skutečná diagnostikovaná choroba, 

jiný výklad je blízký ideji Nietzschově, který asociuje zdraví se schopností člověka být plně 

přítomen ve svět, vstupovat do bezprostředních vztahů a hledat řešení. Snad právě tento 

rozměr vzdoru, vzpoury „uprostřed proudu“ napovídá povahu Michauxovy etiky. Ta řeší 

vztah člověka plně ve světě přítomného, prozkoumávajícího a zároveň zúčastněného. 

Podíl hněvu je v tomto smyslu mírou zainteresovanosti, zájmu a nakonec prosté relace 

se světem: „J’ai besoin de haine, et d’envie, c’est ma santé.“678 Nenávist, která je hněvu 

blízká, podobně i další silné emoce, působí člověkovo začlenění do světa, stržení mezi věci. 

V tom smyslu působí stejné zapojení jako nemoc, protože nemocný, viz postava Pápěrky, 

přitahuje pozornost. Nemocný je však odsouván mimo společnost do pozice outsidera, 

                                               
676 Michaux, Henri: Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 612.
677 Tamtéž.
678 Michaux, Henri: Ecuador, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 189.



218

rozhněvaný a nenávidící člověk takto pro svou útočnost odsunut být nemůže. Hněv buduje 

odlišný vztah k pojmu zájmu a zkušenosti, „eh bien, ce mot d’expérience m’a fait 

réfléchir,“679 jichž se stává předpokladem.

Hněv a nenávist ve stejné míře obracejí vztah subjektu a objektu v poznávacím vztahu. 

Mění poměr intence a zkušenosti ve prospěch zájmu subjektu. Zároveň posilují 

bezprostřednost vztahu, povzbuzují zaměření a napnutí sil na konkrétní objekt. V neposlední 

řadě umožňují centralizaci a koncentraci rozhněvaného jako určité identity, subjektivity 

člověka, a víme, jak je identita pro Michauxa jindy roztříštěná a nezachytitelná. O tom, jak je 

bezprostřednost důležitá, vypovídá i frekvence apostrofy, oslovení, řečnické figury přímého 

vztahu. Hněv a agresivita z něj plynoucí jsou tedy potřebné, a jak Michaux dodává, jsou 

skutečné, nejsou pouhou stylizací, ale nutným – pro zdraví – citovým stavem, jak dokazuje 

autorova polemika s kritikem Gabrielem Bounourem v NRF.680 Hněv, nenávist, zlost, závist 

jsou pro tyto důvody součástí citových stavů stavící člověka do aktivní role a zájmu. Z toho 

hlediska mají blízko k vůli a aktivitě.

IV. IV. I. Vzdorovat a měnit!

V Michauxově díle lze od počátku stopovat zálibu v neevropském světě. Zájem o 

odlišný způsob života, jiný jazyk, zvyky, náboženství, písmo, tu je na různý způsob přítomný. 

O svých cestách a cestovatelských záměrech, o svém způsobu cestování hovoří jako o 

„cestách proti“.681 Cesty dále charakterizuje jako „expatriační“, jako projev snahy vyloučit a 

doslova vypudit ze sebe svou vlast, „ses attaches de toutes sortes et ce qui s’est en lui et 

malgré lui attaché de culture grecque ou romaine ou germanique ou d’habitudes belges“.682

Později se k touze zbavit se rodné země a jejich zvyků mnohokrát vrátí, také v představě, kdy 

ztotožní rodnou zem s osudem, kterému chce stůj co stůj uniknout. To se objevuje v textech 

z 30. let, nejotevřeněji v prostředním oddílu sbírky Pápěrka uvedený Uvnitř daleko, která se 

jmenuje Obtíže. 

V nich se Michaux vrací k průběhu a příčinám, přemýšlí o svém dětství, uvádí původ 

své nenávisti i okolnosti, kdy musel opustit tzv. „kouli“, kdy označil svůj život za ustavičný 

                                               
679 Tamtéž, str. 217.
680 La Nouvelle Revue française, nº 172, janvier 1928, str. 127.
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pád. A právě v této snaze a její realizaci se objevuje projev iniciačního vzdoru, který bude 

jednou podnícen odvahou, vzepětím vůle, jindy hněvem a nenávistí. 

Michauxa proto vůbec nelze považovat výhradně za poddajného člověka. Podíl 

odporu, destruktivních vášní a násilí v jeho vztahu ke světu je natolik silný, že jsou to právě 

tyto vlastnosti a síly fakticky ničivé, které možno a poněkud paradoxně považovat za 

konstruktivní ve vztahu k celistvosti/fragmentaritě lidského já.

Opuštění rodné Belgie je prvním projevem touhy a vůle změnit život, pozdější cesty 

jsou výsledkem shodné touhy. První velká cesta, do Ekvádoru a zemí Jižní Ameriky, proto 

vyvrcholí v uskutečnění nesmírně náročné říční plavby po přítoku Amazonky řece Napo. Tato 

plavba se stává dosud největším vzdorem proti slabosti, proti vnucené receptivitě dosavadní 

„nemocné“ existence člověka, jehož „moelle ne fait pas de sang“.683 Vůle, jíž je cesta 

projevem, touží zvrátit i představu okolí, které z Michauxa dělalo zbabělce:

« Je me découvre devant vous, monsieur M… Je n’ai jamais vu quelqu’un dans cette auto qui a osé 

exciter le loco Larrea. Vous avez fait la guerre ? — Non, que je réponds en pince-sans-rire, de la 

prison seulement. » Mais je suis embarrassé. J’ai pourtant mené la vie en volontaire, et avec des 

risques toujours nouveaux. N’importe, j’aurai toujours l’air d’un lâche.684

Michaux se navzdory obavám a zákazům rozhoduje cestu skutečně podniknout. Lékař, 

povolaný hostitelskou rodinou, mu brání v nerozumnosti, protože nechce mít na svědomí jeho 

smrt:

La grande lutte, c’est avec le médecin de la famille. Il crie comme un sourd qu’il ne veut pas être 

responsable de ma mort… Ma santé chancelante, dit-il, le foie, le cœur…685

Plavba po řece Napo, plná útrap: „Samedi 3 novembre en pirogue, souffrant et sans 

doute avec fièvre“686, je jedním z pokusů zastavit pád, navázat vztah s dobou před ním, 

vztáhnout se k „čistému, osobnímu životu“, ke svému dětství, kterému [cestu] „dlužil“.687

Vzpoura proti životu, který dosud vymezovala a určovala slabost: „Il se pourrait bien 

que jusqu’à présent vie ait pas mal manqué de courage“688, vzpoura proti útisku vzmachem 
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vůle tedy napovídá, do jaké míry bude útočnost, ochota ke střetu, ale také emoce jako hněv, 

zlost a nenávist znamenat možné zastavení excesivní povahy skutečnosti. Tyto stavy budou 

pak jedněmi z mála nástrojů, jak dosáhnout celistvosti.

IV. V. Touha zaútočit: hněv, nenávist a zlost

Les villes sont pour les jeunes gens un bon exercice de haine.689

Il y a haine en moi, forte et de date ancienne.690

Hněv se neobjevuje v Michauxových knihách náhle, je v nich přítomen v různé míře 

od počátku. Už v první sbírce Kdo jsem byl (1927) je báseň Haine/Nenávist, kde se říká: „je 

suis entouré de feux qui ne brûlent pas/ et puis haine !/ haine !“.691 Nejvíce prostoru dostane 

v Noci v pohybu a v Mých državách, které pak spolu ve vydání z roku 1935 tvoří jedinou 

sbírku. Je-li hněv součástí útočnosti a vzdoru, se kterým se lyrický subjekt obrací k publiku, 

aby svou nenávist sdělil nebo přímo adresoval, pak se objeví v každé sbírce, a to i v dílech 

bezprostředně předcházejících, kupříkladu báseň Narodil jsem se děravý z deníku Ekvádor. 

Básně zařazené do souboru Pápěrka uvedený Uvnitř daleko, texty Zkoušek, exorcismů, Života 

v záhybech, O mříže i jako součást vyprávěného příběhu ve sbírce fiktivních cestopisů Jinde. 

Noc v pohybu a Mé državy jsou však v podílu hněvu, agresivity a útočnosti 

nejvýraznější, dostávají ve sbírkách velký prostor. Zejména v básni Contre/Proti z roku 1932, 

která je zařazená do sbírky Noc v pohybu. Zároveň je tón básně svědectvím o náladě a 

rozpoložení, zároveň je ale také kletbou, varováním a výzvou, má výrazně angažované prvky, 

které směřují mimo básnickou realitu, mimo text, tedy do světa čtenáře. Slovo si bere člověk 

dosud umlčovaný, kterému se kde co odpíralo: „En tonnes, vous m’entendez, en tonnes, je 

vous arracherai ce que vous m’avez refusé en grammes“.692

V Mých državách jsou hněv a agresivita osobitě ztvárněny v textech Une vie de 

chien/Psí život a Mes occupations/Jak trávím čas. Autorské já se představuje jako člověk 

neustálé bojující o holý život, stále zaměstnaný zápasem s ostatními. Už tedy ne výhradně 

s nočními fantomy a bytostmi, ale i s ostatními lidmi, které potkává na ulici. Tito lidé nejsou 

                                               
689 Tamtéž, str. 182.
690 Michaux, Henri: Mes propriétés, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 505.
691 Michaux, Henri: Qui je fus, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 116.
692 Michaux, Henri: La nuit remue, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 458.



221

nijak výjimeční, Michaux je necharakterizuje často jinak než „ennemis sans visage“693, 

neuvádí závažné důvody boje, stačí fakt, že existují a že je třeba se s nimi setkat: „Je peux 

rarement voir quelqu’un sans le battre“ (Mes occupations/Jak trávím čas), „J’ai déjà dit que 

dans la rue je me battais avec toutble monde“ (Une vie de chien/Psí život). Podobně zachází 

s knihami, jeho hlavním zaměstnáním je, že rozrušuje, přeměňuje a bourá:

Dans un chapitre vous avez tout de suite des milliers de phrases et il faut que je les sabote toutes. Cela 

m’est nécessaire.694

Tímto bojem, kterého si málokdo v okolí všimne, protože se také odehrává v denních 

představách, je zcela vyčerpaný. Jedná se o fakt, který stále posiluje představu už časně 

zdůrazněnou v Ekvádoru. Tou je nutnost čelit světu, bránit se jeho nátlaku, být bez oddechu 

v konfliktní situaci:

Je peux rarement voir quelqu’un sans le battre. D’autres préfèrent le monologue intérieur. Moi, non. 

J’aime mieux battre.695

Protože hněv nevzniká z přesvědčení, které by se zrodilo nezávisle na vztahu, ale 

naopak z žitého působení, pak je dalším svědectvím o podmíněnosti okolnostmi, tedy okolním 

světem. Ovšem neplatí to vždy. Tak například báseň Colère/Hněv představuje nepřátele jako 

bytosti bez těla. To by pak znamenalo, že hněv či zlost jsou také stavem, a to rovnovážným, 

bez zjevné vnější příčiny. Jsou o to víc součástí strhující proměnlivosti a „změny“ „vnitřního 

bytí“, o kterém autor tak často uvažuje.

Přítomnost nenávisti, hněvu, zlosti a závisti, které nemají být stylizacemi, ale jsou 

skutečnými žitými vášněmi, vlastně staví autora mimo literárněvědný výklad. Raymond 

Bellour proto také uvažuje v jedné ze svých studií nazvané Question du poète z monografie 

autorovi věnované696, je-li Michaux opravdu básník a jak jeho texty pojmenovat a zařadit. Ať 

je tomu jakkoli, Bellour se nakonec spokojí se shromážděním různých upřesňujících i 

protichůdných názorů. Hněv však zůstává v každém případě součástí strategie, opírající se o 

důvěru a o možnost řeči přímo působit na skutečnost, je prostředkem „přímočarého“ 

působení, viz například stejnojmenná báseň La simplicité/Přímočarost. A nemělo by zůstat 
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bez povšimnutí, že Václav Jamek tuto linii označuje za „možná nejdůležitější okruh 

v básníkově tvorbě“.697 Michaux jakoby si totiž uvědomoval, že každá další snaha mířící ke 

skutečnosti, i třeba pouhé pozorování, svůj objekt pozměňuje. On sám se brání nechat se 

zahlédnout, neboť platí, že dívá-li se někdo, pak sám pozorovaný svou subjektivitu hraje. 

Hněv potom, který zachvacuje člověka silně a nechává ho neovladatelného sobě samému, mu 

zaručuje, aby byl „au plus près de lui-même“.698

IV. VI. Proměnlivost, tuhnutí a uzavření

Qu’est-ce qui est pire que d’être achevé?699

L’homme – son être essentiel – n’est qu’un point. C’est ce seul point que la Mort avale. Il doit donc 

veiller à n’être pas encerclé.700

C’était toujours des changements brusques, tout était à refaire, et ça n’en valait pas la peine, ça n’allait 

durer que quelques instants et pourtant il fallait bien s’adapter, et toujours ces changements brusques.

/…/

Mais non, si je ne bouge pas, c’est que je pourris sur place, et si je bouge, c’est pour aller sous les 

coups de mes ennemis. Je n’ose pas faire un mouvement.701

Vědu tvoří systém předpokladů, příčin a příslušný soubor výsledků, který by bylo 

možné směle vtěsnat do „Pascalovy sázky“. „Vědci a moudří lidé“ jsou ti, kteří přijali tento 

pevný „bloc“, tento soudržný celek pozorování, experimentů a odpovědí. Navázali na 

předešlé a přidali to, co se stane základem zkoumání následovníků. Hlupáci a „patnáctiletí 

tupci“702 nic takového neudělali, ve své „omezenosti“ blok nepřijali, zůstali mimo tuhnoucí 

celek a zarazili se právě v místě, na kterém o mnoho let později zapochybují také vědci. Asi 

v takovém rámci uvažuje třicetiletý Michaux o specifikách vědeckého přístupu. Jelikož je již 

dlouhou dobu přesvědčen o „proměnlivosti celého bytí“ a jestliže usiluje o jeho poznání, které 
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ho má přiblížit esenci vlastního já, rozhoduje se z vědeckého bloku vysmýknout, rozhoduje se 

pro zachování proměnlivosti metody. Jen takový přístup mu umožní „učinit objevy“.703

Není to rozhodnutí mládí, které by později Michaux opustil, ale zachovává ho po celý 

tvůrčí život. Přednost daná zkušenosti a experimentu před konceptuálním uvažováním je 

zřejmá také například ve sbírkách drogové zkušenosti padesátých a šedesátých let. I ve sbírce 

Zkoušky, exorcismy psané ve válečném období se v apokalyptických vidinách vrací 

k odmítání moudrosti, vědění a rozumu:

Éloignez de moi l’homme savant, dit le Maître de Ho. Le cercueil de son savoir a limité sa raison. /…/ 

Éloignez de moi celui qui s’asseoit pour penser.704

Objevení proměnlivosti bytí si dle Michauxa proměnlivost poznávacího aparátu 

skutečně žádá a je-li i ten přirozeně proměnlivý, pak nezbývá než tuto proměnlivost pozorně 

zachovávat. Tak může jít poznání ruku v ruce s přirozeností, a protože se „snáze žije uměle 

než přirozeně“705, stává se přirozenost, k níž se tak málokdo rozhodne, protikladem 

vědeckého bloku. 

Myšlenkové ustrnutí a tuhnutí udržující stabilitu proti přirozené proměnlivosti, to je 

také nebezpečí, které hrozí člověku „z povolání“, tomu, který zmizí v určitém myšlenkovém 

schématu, jak Michaux uvažuje o vědění, vzdělanosti i filosofii. Později se k tomu vrací 

v básni Homme de lettres/Literát, která končí dvojverším o omezeních zapříčiněných 

obklopením se „le mur de ses paroles“ až se z člověka stane „un grand sourd“.706

Tuhnutí, dokonce ztvrdnutí a kamenění ale hrozí i jinde, není jen nebezpečím

vědeckého přístupu k poznání a ke světu. Je následkem specifického v tomto případě 

nekonfliktního kontaktu mezi lidmi. Takového, který se obejde bez střetu, kolize a zápasu. 

Hrozí lidem, kteří si nedokáží poradit s druhým člověkem jako od sebe odlišným, kteří se 

snaží vždy z podstaty konfliktní setkání dopředu zklidnit. A co je tuhé a nepohyblivé, je také 

těžké, tedy padá a v přeneseném smyslu upadá, „tout enfonce, rien ne libère“707, mizí pod 

zemí, nespěje ke světlu, „z paprsků světla se stávají ruiny“, říká Michaux doslova.708 Proto tu 

autor upřednostňuje hněv, zlost a agresivitu vznikající v jakémkoli i zcela běžném setkání. 
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Zápasu se nelze za žádných okolností vyhnout pro zachování pohyblivosti a proměny, které 

jsou dle autora skutečnou podobou lidské přirozenosti.

Michaux se proto snaží zachovat tento princip proměnlivosti a konfliktního přístupu i 

v uspořádání sbírek. Po textech o tuhnutí a kamenění jako projevech zániku, faktické smrti, 

následují texty o opačné potřebě, o vlastním uzavření. Ve Zkouškách, exorcismech je zvolen 

zrovna takový pořádek. Je-li totiž naopak objeveno v obklopujícím světě i ve světě „po smrti“ 

prázdno, pak se subjekt snaží celý koncentrovat, zhustit, obklopit se a uzavřít, svinout se a „je 

me mis à faire le hérisson“.709 A po návratu do života, jak o tom text vypráví, je svět zase 

uvězněn do „les horizons étroits et fermés ou la vie humaine pour être ce qu’elle est, doit se 

passer“.710 Lze tak odvodit a ihned pochopit, že se v Michauxově zkušenosti se světem lidské 

já vždy střetává s okolím a vzniká vždy v závislosti na něm, vzniká dle situačních okolností a 

potřeb. Je-li horizont uzavřený, pokouší se hledat cesty ven, je-li otevřený, uzavírá se a 

zhušťuje. 

Formuje se tu stanovisko etické, které spočívá v zachování proměnlivosti, v trvalém 

varování před upnutím se k systému, jen tak je zaručeno poznání založené v přirozenosti a 

konkrétní osobní specifičnosti. Michaux se tak blíží Montaignovi, kterému přístup ke 

skutečnosti splynul s postojem diletantanta, Michauxa přiblížil hlouposti.

Lze už také říci, že má-li se hloupost k inteligenci jako nemoc ke zdraví, pak určitým 

předpokladem, protože zintenzivňujícím a problematizujícím vztah člověka a okolí, je 

zvláštnost Michauxovy tělesné stavby a jeho fyzických dispozic, v Ekvádoru jmenované 

vrozené choroby. Onemocnění umísťuje nemocného výrazně mimo společnost zdravých. 

Přidává se slabost, smůla a nedostatek sil, které ho ponechávají především sobě samému a 

svým prostředkům. 

Na rovině osobních determinací mají vedle chronických nemocí i vliv kvality 

mentální. Neproblematické vědomí kontinuity vlastního života je člověku zaručeno celistvým 

obrazem, který je spoluutvářen pamětí a souborem vjemů a vzpomínek. Ty spolu-udržují 

celistvost individuální existence, garantují trvalou totožnost určitého vědomí s určitým tělem. 

I zde je místo pro Michauxovu odlišnost, mnohokrát zdůrazní, že jeho paměť je nedostatečná:

Voulez-vous que je vous dise ? Je suis une bonne pompe. Les impressions les plus fortes, les plus 

vitales ne tiennent pas longtemps. Je les refoule au profit des suivantes et les oublie, et il en est ainsi 

des autres dans la suite, et puis encore de celles-ci pareillement. On dit que je compte déjà un certain 
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nombre d’années. Je n’ai jamais eu dans ma vie plus de quinze jours. D’une seconde à quinze jours, 

voilà toute ma vie.711

Úvodní text Mých držav, který je zprávou o nicotném vlastnictví, může být jednak 

alegorií stavby literárního díla, jak uvažuje Raymond Bellour712, stejně tak úvahou o povaze 

vlastního vnitřního života. Michaux se tím zařazuje, a to už po několikáté, mimo autory 

spekulativní, mimo tradici, kde se myslitelé a spisovatelé dopracovali rozkladu analýzou, 

úvahou a přehodnocováním minulých jistot. Vzpomeňme ještě, jak podobně hovořil o 

zkušenosti Jakub Deml, který vždy nový, každodenní začátek asocioval se zvláštností 

básnické práce a básnického vztahu ke skutečnosti a ve stejném duchu ji stavěl do opozice 

proti konceptům mentálním a spekulativním: „Nepsal jsem svého ,Svědectví‘ jako vědec a 

profesor, nýbrž jako básník: každý den musil jsem začít znova.“713 Pro Michauxa je stále 

určující prožitek a osobní zkušenost, zcela nekonceptuálně zaznamenávaná. Proto může 

v Encore des changements/Pořád nějaké změny zdůraznit, že si v jisté situaci nevzpomíná, 

čím vším byl, ale že cítí, že tím byl:

Rarement, je vois quelque chose, sans éprouver ce sentiment si spécial… Ah oui, j’étais ÇA… je ne me 

souviens pas exactement, je sens.714

I tady se objevují Michauxovy zvláštnosti. Vnímání, oblast percepce, které má být tou 

oporou, byť chabou, je znovu pozměněno vlivem nemoci, horečky či srdeční slabosti a 

zásobuje vědomí vidinami. Rozum coby orgán „pozornosti k životu“715 a „přilnavosti“ ke 

světu716 pak není schopen vytvořit pro vnímajícího člověka obraz jakéhokoli celku a 

souvislosti prvků světa. Pozorované objekty přestávají být soudržné, ztrácejí svou totožnost a 

bez přestání se proměňují v něco jiného. Rychlost těchto proměn – v tomto konkrétním textu 

sbírky Pápěrka uvedený Uvnitř daleko Animaux fantastiques/Fantastická zvířata – jednoho 

živočicha v jiného je taková, že schopnost vytvořit vztah k takovému světu zcela pohasíná. 

Vědomí zachvácené horečkou zásobuje člověka proměnlivými obrazy, jejichž jedinou 

konstantou je tak opět metamorfóza. Takový stav navíc nepřichází samozřejmě a klidně, ale 
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716 Minkowski, Eugène: Vstříc kosmologii, Malvern, Praha 2011.
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jako každý kontakt se světem, i tento se v Michauxově výkladu zmocňuje člověka násilím, je 

to stav, kdy je opět „raison sans défense“.717

Le Toxodon lui revit, pour lui seul, et le Dinornis géant pond pour lui un dernier œuf, puis aussitôt 

après fond sur le curieux qui s’était laissé aller à l’observer innocemment. Peu prudent, jamais assez 

prudent ! Et tandis qu’il est renversé, l’énorme Mégathérium se levant, les os encore trempés des 

boues de Tertiaire, vient peser sur sa poitrine angoissée. 

Que ne peut la maladie ?718

Přimknutí k proměnlivosti, kterou Michaux objevil a k níž byl determinován svým 

specifickým prožíváním, se stala základem jeho přirozenosti. Opustit ji, jakkoli působila 

prožitky zmatení a hrůzy, by znamenalo jak odmítnutí autentické zkušenosti, tak také se stát 

paradoxně zranitelnějším, stát se snadnou kořistí smrti či urychlit svůj pád. Pohyb, jakkoli 

dramatický a tragický v prožitcích, které lidskému vědomí působí, je přesto tou skutečností, 

kterou je třeba přijmout jako výchozí pozici. 

IV. VII. Vypuzení z „koule“: Cesty

A propos de Stendhal, Starobinski montre que la manie de voyager, le plaisir des fugues sont chez lui 

parfaitement superposables à la pseudonymie. N’était-ce pas une façon de multiplier les pseudonymes, 

les êtres au monde, que cette compulsion de voyage chez HM ? Lorsqu’il ne traversait pas les océans, 

il sillonnait l’Europe. Lorsqu’il n’aurait pas disparu huit mois en Asie, il se serait éclipser au Brésil, ou 

bien serait signaler à Honfleur, Saint-Valéry-en-Caux, Knokke-Le Zoute. Lorsqu’il serait de retour à 

Paris, il ne reviendrait jamais dans le même hôtel, et préparerait une nouvelle expédition.719

Déjà nous étions sur le bateau, déjà je partais, j’étais au large, quand, m’arrivant tout d’un coup, 

comme l’échéance d’une dette, le malheur à la mémoire fidèle se présenta et dit : « C’est moi, tu 

m’entends, allons, rentre ! » Et il m’enleva, ce ne fut pas long, et me ramena comme on rentre sa 

langue.720

                                               
717 Michaux, Henri: Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 582.
718 Tamtéž, str. 585.
719 Martin, Jean-Pierre: Henri Michaux, Paris, Gallimard 2003, str. 225.
720 Michaux, Henri: Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 619.



227

Jiným prostředkem, jak si zachovat teď už prožitou a zakoušenou přirozenou 

proměnlivost a neuzavřít ji do bloku konceptu, je cestování. Střet s odlišnými kulturami a 

setkání s odlišným pojetím lidského života. 

Plavba po řece Napo, tak jako samotná cesta do Ekvádoru, cesty asijské i evropské 

jsou konkrétními prostředky proti tuhnutí, „contre la pétrification qui est tout l’écrivain“.721

Jsou opět pokusem vstoupit přímo do světa, jinak než to dělají „obchodníci a inženýři“, kteří 

se stále pokoušejí „mettre au-dessus de la nature jamais dedans“.722

Obavu ze ztuhnutí, z uzavření lze vystopovat i v prvotní cestovatelské touze vznikající 

původně z očistných potřeb. Podněcovatelkou tu byla touha nikoli po zachování 

proměnlivosti, ale doslova se zbavit minulosti – období dětství i dospívání, všeho, co souvisí 

s minulostí prožitou s rodiči v Belgii. Právě o tom je řeč, když Michaux uvažuje o etapě 

života jako o dokonalé kouli. Evokuje také čistotu, dokonce svatost, ze které byl násilně 

vyrván, svěřuje se, že jeho první myšlenky směřovaly k Bohu. Lékaři ho však z toho stavu 

vytrhli násilím, a tak se zrodil obraz pobytu v kouli, jenž je ale také Bůh: „Dieu est boule.“723

Uzavření v kouli je nutno rozumět v té linii, jak v ní sám autor pokračuje, a to je v blízkosti 

představy o dokonalosti.724

Proto se v opozici k touze po zachování proměnlivosti, která je předpokladem poznání 

i schopnosti nebýt polapen, a tak zničen, setkáváme i s touhou po nalezení středu a 

dokonalosti, obojí by bylo přirozeně jistým uzavřením a ztrátou dynamiky, omezením 

pohyblivosti, ale toto hledání klidu Michaux nikdy neopustí. Stále je ale ujišťován, že uvnitř 

člověka, ale nikoli člověka coby živočišného druhu, ale jen toho konkrétního, toho, který 

v Michauxově díle říká já, to nejvlastnější, co má, je právě jeho nic. Avšak i toto nic je 

pohyblivé, je totiž podobné větru: „ce n’est qu’un vent, un vide“.725 Je to prázdné místo, které 

v sobě konkrétní a jedinečný člověk, jehož Henri Michaux zkoumá a poznává, nese, tak to 

říká právě už v Je suis né troué v cestopisu Ekvádor. 

Výzkum vlastního já neustává, i experimenty s drogami knih Misérable 

miracle/Ubohý zázrak (1956), Connaissance par les gouffres/Poznání propastmi (1961) a 

dalšími se uskutečňují se záměrem prozkoumat je. Prázdnota a nic, které se tu spojují spolu s 

„dírou“, poukazují ještě k ontologické problematice, tak i etické a praktické. Díra je otvorem, 

kudy jakoby individuální já, pro svůj nutný kontakt se světem, stále „ucházelo“, ztrácelo se, 

                                               
721 Michaux, Henri: Ecuador, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 144.
722 Tamtéž, str. 145.
723 Michaux, Henri: Difficultés, Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, 
str. 609.
724 Viz Poulet, Georges: Métamorphoses du cercle, Paris, Plon 1961.
725 Michaux, Henri: Je suis né troué, Ecuador, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 189.
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ale zase naopak potřebovalo svět, konfliktní vztah a silné emoce: hněv a nenávist, které toto já 

opět posilní, vlastně „nafouknou“. Michaux si tak uvědomuje, že si nevystačí, že koule, ve 

které žil a která nepotřebovala pro svou velikost kontakt se světem, ta, která byla také 

netečná, je definitivně děravá. Její opětovné naplnění není rozhodně otázkou estetickou, jak 

odpovídá i na kritiku v básni Narodil jsem se děravý. Vždyť i pozdější text Un chiffon/Hadr 

líčí ustavičné hroucení autorského já, právě potřebu ustavičné vzpruhy a pomoci.

J’ai rarement rencontré dans ma vie des gens qui avaient besoin comme moi d’être regonflés à chaque 

instant.726

A příznačně končí konstatováním, že člověku „jako já by lépe svědčilo žít jako 

poustevník“. Vlastně tedy návratem k osamocenému a sobě dostačujícímu životu. O tom ale, 

jak i tento život v „poustevnické“ izolaci neposkytne útěchu, ale stejně jako život ve 

společnosti nutí ke konfliktu, vydávají svědectví texty knihy Mé državy. A je to znovu 

zkušenost Montaignova, autora usilujícího poznat sebe sama a zjišťujícího, že ihned, jakmile 

člověk oslabí svůj vztah k okolí a jeho potřebám, vyvstávají nový démoni.727 Nemožnost 

úniku tedy vrací Michauxův problém do blízkosti pádu a nezměnitelnému odsouzení, stejně 

tak i oné přirozenosti. 

IV. VIII. Pocity a emoce

Tout commence par la sensation. Aucune idée innée, aucun sens intime, aucune conscience morale ne 

préexistent dans l’être à l’assaut des choses.728

Je třeba si uvědomit, že Michaux objevuje v povaze každé duševní činnosti, každého 

mentálního úkonu totožnost v podílu záchranné i zraňující kapacity. Vůle, myšlení, obraznost 

i pociťování souborně přinášejí prostředky k dosažení klidu, k řešení každé zraňující situace. 

Zároveň ale i v nich je skryt zraňující potenciál. Usiluje-li Michaux, a že se o to pokouší, 

prozkoumat tyto mechanismy a procesy, dlouhodobou a definitivní oporu v nich nenalezne, 

každý z nich v sobě skrývá exces, který je synonymem rozpadu a utrpení. Celistvost a jednota 

jsou pojmy, které ze světa zcela vymizely, exces je zakódován do každého jsoucna ve stejné 

míře, jak jinde řekl Georges Poulet, jeho pád. I klid, který má být nalezen, a radost paradoxně 

                                               
726 Michaux, Henri: Mes propriétés, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 471.
727 Viz Starobinski, Jean: Montaigne en mouvement, Paris, Gallimard 1993.
728 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954, str. 20.
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zraňují a znicotňují člověka: „Je suis livré à la joie. Elle me brise. Je me dégoûte“.729 Radost 

rozkládá a otevírá, ničí uzavřenost, kterou se tak těžko dařilo uchovat, staví člověka do 

situací, kde je trápen. I ona obsahuje svůj vlastní pád.   

Právě tak silné emoce působí různé prožitky uzavření a otevření, roztěkanosti a 

duševní rovnováhy. Michaux v textech, které nebyly součástí sbírky Pápěrka uvedený Uvnitř 

daleko z roku 1938, v textu Buddha/Budha říká, že „celui qui est mou est sans limites“.730

Proto se tak často utíká k hněvu, který je jednou z rovnovážných stavů stejně jako zlost a 

nenávist, jak poznamenává v Colère/Hněv z knihy Noc v pohybu. Do skupiny takových efektů 

rozkladných či zahušťujících patří také samotné utrpení jako výsledek každého stavu. I ono 

působí naprostý rozpad jednoty vědomí s konkrétním a stále stejným tělem, ruší a prohlubuje 

totožnost já s tělem. Emoce tak působí na autora mnohem silněji než duch a jeho případná 

analytická práce. 

Jsou to psychické stavy, které člověka rozdělují a vzdalují: „…grosses tempêtes qui 

m’avez secouru“731, či zaručují jednotu vědomí a těla. Vždy však zcela libovolně a nikdy 

trvale. Michaux není tedy rozdělený a fragmentární, protože je analytik, ale je stále obětí 

proměnlivých emocí. Vždyť říká, že „à force de souffrir, je perdis les limites de mon corps et 

je démesurai irrésistiblement“.732 Tím se ukazuje už jasněji skutečná podoba Michauxova 

charakteru, výrazná labilita a částečně jeho intelektuálního a především emocionálního 

založení. 

Považovat ho tedy za analytika, který úvahou dospěl k rozkladu skutečnosti ještě před 

tím, než učinil podkladem svých analýz vlastní a ryze osobní zkušenost, by bylo mylné. 

Princip rozkladu, nesoudržnosti tu zakládá prožitá zkušenost se sebou. Zdá se pak, že je o 

něm možné říci totéž, co Maurice Blanchot napsal o Stendhalovi, že v něm totiž nalézáme 

„vzácnou kombinaci zápalu a jasnozřivosti“733, spojení schopnosti prožít silné emoce se 

schopností je analyzovat přísným a přesným kritickým aparátem. 

Jakési skutečné já, rovnováhu – „l’équilibre“, kdy je já jen sebou, nelze poznat, lze už 

z povahy spojení vědomí a prožitku poznat jen jeho změny, já vzniká na rozhraní, ze vztahu: 

„Mes images? Des rapports.“734 Zde je Michaux opět dědicem Montaignovým, neboť je to on, 

                                               
729 Michaux, Henri: Mes propriétés, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 476.
730 Michaux, Henri: Buddha, En marge de « Plume », Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, 
Paris, Gallimard 1998, str. 668.
731 Michaux, Henri: Mes propriétés, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 505.
732 Tamtéž, str. 479.
733 Viz Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954, str. 19.
734 Michaux, Henri: Postface, Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, 
str. 664.
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kdo říká: „Je ne peins pas l’être, je peins le passage.“735 Raymond Bellour v poznámce 

k Passages/Průchody (1950) zase upozorňuje, že „passages, le mot semble à lui seul contenir 

tout Michaux“.736 Shrnující podobu zjištění o přechodech, proměnách a podobách „vnitřního 

bytí“ přináší Doslov ke knize Pápěrka uvedený Uvnitř daleko: 

Moi n’est jamais que provisoire (changeant face à un tel, moi ad hominem changeant dans une autre 

langue, dans un autre art) et gros d’un nouveau personnage, qu’un accident, une émotion, un coup sur 

la crâne libérera à l’exclusion du précédent et, à l’étonnement général, souvent instantanément 

formé.737

Toto zjištění situovanosti a pádu, proměnlivosti si vyžádá specifický přístup k tvorbě. 

Sjednocení sebe sama bude vždy možné jen dočasně, ať to bude emocí – krátkou a intenzivní, 

tak tvořením, které pod vlivem zkušenosti z cest projde proměnou ve vztahu k fragmentu. 

Nemá-li být text jen zprávou a má-li k něčemu sloužit, pak jako zásah právě v konkrétní 

situaci. Přirozenost k sobě bude stále více přitahovat bezprostřednost.

B. TVORBA

Každý národ by se měl stydět za to, že má nějaké dějiny.

Platí to samo sebou pro Evropany stejně jako pro Asijce.

Své dějiny mají vidět v budoucnosti.738

Tvorba se od dob romantismu stala nutností. Bez tvorby a práce se poznání stalo 

nemožné, bez zpracování se látka, kterou byl vlastní život a lidské já, ukázala jako 

nepřístupná. Tvořivost se stala praktickou činností sebepoznání, život a tvorba se sjednotily, 

úsilí, snaha i touha podněcující vůli začaly hrát významnou úlohu v sebe-tvorbě osobnosti. 

Specifikum Michauxova přístupu zůstává v této linii. Klíč k pochopení díla spočívá 

                                               
735 Cit dle: Poulet, Georges: Entre moi et moi, Essais critiques sur la conscience de soi, Paris, José Corti 1971, 
str. 15.
736 Bellour, Raymond: Passages, Notice, in Michaux, Henri: Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 2001, str. 
1147.
737 Michaux, Henri: Postface, Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, 
str. 663.
738 Michaux, Henri: Barbar v Asii, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2010, str. 228.
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v pochopení jeho přístupu k uměleckému tvoření a především k poezii: „Elle va à nous rendre 

habitable l’inhabitable, respirable l’irrespirable“739, píše. 

Poezie, která dělá z neobyvatelného místa obyvatelné a v nedýchatelnu otevírá cestu 

ven, je užitečná, má v životě svou funkci, je pro lidský život upotřebitelná, je v nejširším 

smyslu slova praktická a mocná (Poésie pour pouvoir). Dílo vzniká z určitých příčin, 

z určitých situačních okolností, vychází z nich, za určitým účelem, ale ve svém úhrnu i 

v jednotlivostech na ně zpětně a řízeně působí, zpracování přeměňuje látku. Je výsledkem 

okamžiku, střetu a konfrontace. Možná je už v zárodku tím, co se později ověří ve zkušenosti 

s čínskou filosofií a Čínou jako prostředím, kde podle Oldřicha Krále740 v myšlení není tak 

důležitá otázka co, ale především jak, tedy v nejobecnějším smyslu především jak žít.

Čínští filosofové kteréhokoli směru tak či onak řešili otázku člověka ve společnosti a v přírodě, otázky 

společenského a přírodního člověka. Řeč nebyla o tom, co to je, nýbrž jak to je; řeč nebyla o 

definicích, nýbrž o kvalitách; o tom, co dělat a jak to dělat, aby to kvalitně fungovalo.741

A Michaux si do Barbara v Číně (1933) zapisuje tento úryvek:

„Pátrat po podstatě věcí, které přesahují lidský rozum, konat neobyčejné skutky, které se jeví 

nadlidské, to je přesně to, co nechci dělat.“ (Výňatek z díla jednoho čínského filozofa citovaný 

Konfuciem, snadno se domyslet, s jakým uspokojením.)742

Nelze se takovou optikou dívat na Michauxovo dílo celé. Zarputilost a touhu, kterou 

projevil v hledání a poznání „prostoru uvnitř“, svého já, neměnného, stejně tak charakterizuje 

celý jeho tvůrčí zápal a smysl jeho esejů. Problematika praxe ale i tam má své stopy, protože 

toto hledání bylo podmíněno touhou po klidu, literární dílo bylo vždy prostředkem, cílem celé 

práce byl vlastní život, jeho poznání i uspořádání. V tomto smyslu je Michaux moralista 

Montaignova střihu:

Naší povinností je uvést pořádek do svých mravů, a ne do knih, které sepisujeme, a dosáhnout nikoliv 

vítězných bitev a územních výbojů, nýbrž harmonie a klidu ve svém chování. Naším velikým a 

slavným vrcholným dílem je vhodně žít.743

                                               
739 Michaux, Henri: L’Avenir de la poésie, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 969.
740 Král, Oldřich: Čínská filosofie, Pohled z dějin, Lásenice, Maxima 2005.
741 Tamtéž, str. 38.
742 Michaux, Henri: Barbar v Asii, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2011, str. 145.
743 Montaigne, Michel de: Umění žít, Eseje, ERM, Praha 1996, str. 204.
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Tvorba, která se stala závazkem a naprostou nutností, tehdy také lze dle Belloura u 

Michauxa vycítit „un vif bonheur ou au moins un soulagement réel d’écrire;“744 ale 

neosvobodila člověka od utrpení, naopak tvořivost se ukázala jako další zdroj utrpení, protože 

potvrdila proměnlivost a nestálost lidského já. 

Tvorba už nemá menší vokaci než založit nový svět, a to svět ne pro ostatní, jak tomu 

bylo ještě u Demla, který toužil po jeho sdílení s ostatními, ale svět, který si po Michauxově 

vzoru mohou založit i druzí. A to právě proto, že druhý je stejně ohrožen ve své existenci jako 

Michaux. Lidský úděl, úděl každého člověka i každé živé bytosti je v ohrožení a výsledkem 

není kolektivní idea, kterou budou lidé sdílet, ale svět každého pro sebe. Společnost, tak jak 

byla ještě integrována u Stendhala a stejně tak Demla, nehraje pro Michauxa větší roli. Patří 

k těm autorům, kteří měli ambici založit pro sebe celý svět, právě v tom duchu, jak píše 

Adorno:

Jediné, zač lze nést zodpovědnost, je odmítnout ideologické zneužití vlastní existence a ve zbývající 

soukromé sféře se uskrovnit, vést si skromně a nenáročně, jak to velí již nikoli dobré vychování, nýbrž 

stud, aby člověku zůstal v pekle alespoň vzduch k dýchání.745

Michaux tedy žil uprostřed různých myšlenkových a filozofických směrů, které 

uvažovali o konci subjektivity, ale svou žitou zkušeností podával informaci o tom, jak takový 

život probíhá, jak ho lidská bytost zakouší – Encore des changements/Pořád nějaké změny. I 

z tohoto proudu vyplývá jeho zájem o praxi. Ta se utváří v situaci člověka, který usiluje o své 

přežití, odehrává se v prostoru ruin, ustavičného pádu, a má tak k dispozici jen omezené 

prostředky. Tato atmosféra brzkého „konce dějin“746 a reinterpretace ideologických konceptů, 

kdy každý „celek je nepravda“747, napomáhala promýšlet jednoduché a jen pro člověka již 

nějak ze společnosti vyděleného individuální koncepty ryze osobního života. Tím se posílila 

touha po bezprostřednosti i přirozenosti. Bezprostřednost se stala výrazem individuality, která 

nemohla věřit hotovým konceptům už kvůli „svému zdraví“748, přirozenost se pak stala 

předpokladem soustředěného sebepoznání.
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745 Adorno, Theodor W.: Minima Moralia, Reflexe z porušeného života, Praha, Academia 2009, str. 29.
746 Fukuyama, Francis: Konec dějin a poslední člověka, Praha, Rybka 2002.
747 Adorno, Theodor W.: Minima Moralia, Reflexe z porušeného času, Academia, Praha 2009, str. 51.
748 Michaux, Henri: Postface, Mes propriétés, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 511.
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Podle Václava Jamka749 má takové myšlení blízko práci na koleni, vlastně kutilskému 

přístupu ke světu, jak ho v šedesátých letech podal Claude Lévi-Strauss v knize Myšlení 

přírodních národů, především v první kapitole knihy s názvem Věda konkrétního.750 Celková 

konkretizace života, inspirace přírodními národy jako lidmi praktickými a pracujícími vždy 

v konkrétních podmínkách a žijících v určitých strukturách měla ve své době obrovskou sílu. 

Jedním z projevů bylo hledání, v Evropě vlastně vždy přítomné tak jako myšlenka ustavičné 

krize, inspirací mimo evropský svět. Michaux si tento praktický zájem tamních lidí potvrdil 

už ve třicátých letech, během svých cest po Asii: „Vše, co lze objevit kutěním, už objevili 

Číňané“751, říká.

Z hlediska tvorby a jí příbuzné etiky a estetiky tak v Michauxovi nalézáme kombinaci 

mnoha starších i moderních myšlenkových i estetických proudů. Touha po poznání sebe sama 

a svých specifik tvorbou, upnutí k sobě a svým potřebám, vycházející z žité jinakosti avšak 

vlastní přirozenosti je dědictvím romantismu: „Hommes, regardez-vous dans le papier“752, 

říká doslova. Ohled k praxi, k žitému světu je dílem Nietzschovým, jeho „optiky života“ a 

„potřeb dne“. Je tu stejně tak patrný vliv surrealismu bez celospolečenské ambice, 

primitivismu – vzdálené souputnictví s Jeanem Dubuffetem – a pozdějšího strukturalismu. 

Z toho všeho si Michaux odnáší ideu praxe. Jeho specifikem je, že ho skepse nikdy nedovedla 

k rezignaci, jako například jiného současníka Émila Ciorana. Touha po poznání, na sebe 

praktické váže: praxe obstarává provoz, techniku pro život, který po poznání touží.

IV. IX. Čína a Indie

Číňané nejsou žádní snílci. Neměli transcendentní systémy ani záblesky geniality, zato však objevy 

nevyčíslitelné praktické hodnoty. /…/753

Michaux v asijských zemích, které na počátku 30. let navštívil, šlo o Indii, Čínu, 

Malajsii, Cejlon a Japonsko, nachází především dvě skutečnosti. Jednou z nich je ohled 

tamních lidí k praktickým potřebám života, jejich schopnost porozumět situaci, ústící ve velký 

obchodní talent, a ustavičná přítomnost duchovního živlu, který prostupuje i jejich 

                                               
749 Jamek, Václav: Být po Kafkovi prorokem, Michaux, Henri: Prostor uvnitř, Praha, Mladá fronta 2000, str. 
203–223.
750 Lévi-Strauss, Claude: Věda konkrétního, Myšlení přírodních národů, Praha, Československý spisovatel 1971, 
str 13–59.
751 Michaux, Henri: Barbar v Asii, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2010, str. 139.
752 Michaux, Henri: En pensant au phénomène de la peinture, Passages, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 
2001, str. 321.
753 Michaux, Henri: Barbar v Asii, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2010, str. 167.
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nejdrobnější aktivitu. Dokonalou integrací duchovnosti do každodenního života a jeho potřeb, 

spojením s řečí a drobnými rituály vzniká představa o světě jako prostoru, kde jsou bohové 

stále aktivní a lze s nimi spolupracovat pro dosažení vlastních plánů: vzniká magie. Obě 

složky mají pro Michauxa stejný význam, neboť jakkoli moc magie posuzuje skepticky, vztah 

k bohům, tedy přímá vazba s bytím a s celým stvořením, je právě skutečností, o kterou se 

moderní Evropané připravili a kterou sám autor ve vztahu k vlastnímu životu pojmenoval jako 

„opuštění koule“.754 Z toho plyne, že se svět jako dějiště lidského života nikdy tolik asijským 

kulturám neodcizil. Asiaté v něm zůstali, lze-li to tak říci, hlouběji integrováni, proto i jejich 

ohled k praxi, k potřebám se v životě zařídit. Takový je základní obraz, který prostředkuje 

cestopis Un barbare en Asie/Barbar v Asii (1933). 

Pozorování a popis asijské praktičnosti, řemeslné zdatnosti, výjimečné zručnosti Indů 

a Číňanů, ale stejně tak i jejich opatrnosti, vystupování, způsobu komunikace, kontaktu 

jednoho s druhým: Číňané jsou vyhýbaví, Javánci „v sobě mají cosi, co nesměřuje dopředu, 

ale ustupuje“755, tvář Javánce „je zahnaná na ústup“, „nebojuje, uniká a touží po jediném, 

abyste od ní co nejdřív odvrátili zrak“756, to vše si autor zaznamenává s pozorností zaměřenou 

právě na jinakost přístupu odlišné civilizace. Ihned si všímá čínského odporu ke konfliktu, i 

tam vidí význam praktičnosti, Číňané usilují spolu navzájem vyjít. Ta snaha pak má blízko 

k unikavosti a dokonce i k lstivosti. Jednat přímo znamená se konfrontovat, střetávat nebo 

dokonce útočit. Dosažení dohody považuje za výrazný princip především čínské mentality, 

která skutečně podle jeho mínění vyniká v tomto principu nad ostatními.

Proto považuje Číňany za lidi schopné ústupků, nalezení kompromisu, a to především 

aby prospěli tomu, co vytváří jejich zisk a zároveň jim poskytuje zábavu, tedy obchod. 

Ustoupit a nebojovat, přistoupit na podmínky pro dobro obchodu, to je dle Michauxa rys 

určující chod čínské společnosti: 

Číňan se přizpůsobí, smlouvá, počítá, směňuje.757

Oldřich Král v předmluvě Mistr Sun O válečném umění mluví stejnými slovy, když 

charakterizuje starý válečný manuál „kultury bytostně sedlácké a civilní“.758 Upozorňuje na 

skutečnost, že válečná strategie tohoto textu spočívá v umění samotný střet a boj oddalovat, 

                                               
754 Michaux, Henri: Difficulté, Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, 
str. 609.
755 Michaux, Henri: Barbar v Asii, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2010, str. 216.
756 Tamtéž.
757 Tamtéž, str. 158.
758 Král, Oldřich: Mistr Sun v Čechách, Mistr Sun O válečném umění, Praha, Dokořán 2008, str. 12.
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protože vítězství či prohra je poznatelná předem a bez boje, a tak ke katastrofě, kterou válka 

je, nemusí ani dojít.

Mírumilovnost i prostou nechuť bojovat pak Michaux spojuje opět s praktickým

duchem Číňanů, s neochotou k velkým převratům, které ničí prostor pro běžné vztahy a 

výměny:

V Číně není nic absolutní. Žádný princip, žádné a priori. Oběť nic nepřekvapí. Zločinec je považován 

za přírodní živel. Patří k těm živlům, s nimiž lze uzavřít drobný obchod. Čeho se nelze zbavit, tomu je 

třeba se přizpůsobit. Dá se s tím vyjednávat.759

Anebo ještě konkrétněji:

Číňan dokáže obchodovat se vším: s urážkou, s armádou, s městem, s city, dokonce i s vlastní smrtí. 

Za hodinky se klidně nechá pokřtít a za rakev je ochoten zaplatit životem (kuliové se za rakev 

z pěkného dřeva nechali popravit namísto zámožnějších odsouzenců). Prvním Portugalcům tady, 

katolíkům lačným obracet pohany na víru, Číňané nabízeli dvanáct křtů za jedno dělo. Dobrý moždíř 

byl za tři tisíce.760

Nechuť válčit – neboli zvítězit (přežít) ještě před samotným bojem – nachází Michaux 

také ve způsobu, jakým jsou budována čínská města, i celá říše. Prvním principem je 

„kloudně se chránit“761, i čínské budovy „rozeznáte podle střech. Nejdůležitější ze všeho je 

chránit se“.762 Opět je to určující snaha předejít konfliktu, nepouštět se do střetu. Praxe je 

v tomto směru totéž co poklidná každodennost.

Z obavy o její zachování se rozbujela také pověrčivost, usilovná snaha předejít 

konfliktu a komplikacím. Tato snaha pak vytvořila skutečný systém, který definuje, co se smí 

a nesmí za určitých okolností dělat: 

„Procházíš-li zahradou, kde zrají jablka, varuj se přiblížit ruku ke kalhotám, jsou-li v ní melouny, 

nikdy se nedotýkej bot.“763

                                               
759 Michaux, Henri: Barbar v Asii, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2010, str. 160.
760 Michaux, Henri: poznámka číslo 32, Barbar v Asii, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2010, str. 236.
761 Michaux, Henri: Barbar v Asii, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2010, str. 180.
762 Tamtéž, str. 180.
763 Tamtéž, str. 185.
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V tomto rámci se pak život Číňanů odehrává. Výsledek je ten, že Číňané jsou mnohem 

odolnější, jejich praktický duch a porozumění okolnostem, vzpomeňme, že tak Michaux 

přemýšlel už o amazonských Indiánech764, působí, že nejistota a nebezpečí, které „Čínu 

ovládá, v které vám jde o majetek i o krk a která je pro Evropana nesnesitelná a skličující, 

Číňan dokáže žít.“ A to proto, „že je založením hráč, umí se chovat i jako hračka“765. Zážitek 

z Číny pak shrnuje:

V Pekingu jsem pochopil vrbu, ne vrbu smuteční, ale lehounce vychýlenou vrbu, čínský strom par 

excellence. 

Vrba má v sobě cosi vyhýbavého. Listy nelze uchopit, jejich pohyb připomíná sbíhající se 

vodní proudy. Je v ní víc, než člověk vidí, než ukazuje. Nejméně okázalý strom ze všech. Pořád se 

chvěje (ale není to úsečný a neklidný třas bříz a topolů), sama o sobě nemá výraz, není ukotvená, 

naopak se stále vlní a pluje, aby se ve větru udržela na místě, podobně jako ryba v říčním proudu.

Pomaloučku polehoučku vás vrba vychovává, ráno co ráno vám dává lekci.766

Obchodní duch, určitá lstivost a přetvářka, skrytost i uhýbavost nahrává zažité víře 

v démony. Je totiž třeba smlouvat a nejednat přímo, protože démoni jinak přítomní všude, 

postupují pouze přímo, a tak škodí:

Spatříte-li dvacet metrů před sebou nějaký dům nebo památku, nemyslete si, že u nich budete za pár 

vteřin. Nic tu není přímé, povedou vás nekonečné zákruty, možná i ztratíte cestu a k místu, které jste 

měli zdánlivě u nosu, vůbec nedojdete.

To proto, aby to „démoni“, kteří se pohybují jen přímo, neměli tak snadné, a také hlavně proto, 

že všechno přímočaré vyvádí Číňana z míry a budí v něm nepříjemný pocit falše.767

Jestliže zkušenost s čínskou kulturou přímo nenasměrovala, pak jistě podnítila 

možnost rozvíjet v sobě novou kulturu, skutečně odlišnou od té evropské a především 

belgické. Cesta tedy splnila účel, za nímž byla podniknuta. Umožnila pokračovat v otevírání 

se jinému, vlastně pokračování pádů, tedy radikální a stále novou proměnou, jestliže si 

uvědomíme, že padání bylo započato opuštěním „koule“. Po mnoha letech pak Michaux 

v textu Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d’existence vzpomíná:

                                               
764 Viz Michaux, Henri: Ecuador, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998.
765 Michaux, Henri: Barbar v Asii, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2010, str. 181.
766 Tamtéž, str. 182.
767 Tamtéž, str. 159.
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L’Indonésie, la Chine, pays sur lesquels il écrit trop vite, dans l’excitation et la surprise émerveillée 

d’être touché à ce point, pays qu’il lui faudra méditer et ruminer ensuite pendant des années.768

Co se přímo dotýká formy textů, pak fragmentárnost, kterou už v pozdějších textech 

definoval právě z pozice užitečnosti a praktického využití, pak i zde, v Číně, nalezl něco 

podobného ve skladbě starých čínských textů, „které jakoby postrádaly vnitřní spojitost. Jsou 

samý pahýl, kusé“.769 Zamýšlí se nad stylem Lao-c’ovým, „kterému se nic nevyrovná. Lao-c’ 

po vás hodí kámen a jde pryč. Hodí další a zase si jde po svých; všechny ty kameny, jakkoli 

tvrdé, jsou ve skutečnosti šťavnaté plody, ale přece vám je starý bručounský mudrc nebude 

ještě loupat“.770

Byla-li Čína příkladem dokonalé praktičnosti, pak Indie je země, kde se uchovává 

přímé napojení na „esenciální“.771 Indové rozšířili svou praktičnost a spojení s celým 

stvořením o schopnost magicky působit, o Drávidech říká, že „vědí a zejména kdysi věděli, co 

je magie slov“.772 Znají a používají různá zaříkávání, kletby, prokletí:

U South Indian Railway prý kdysi pracoval člověk, který, jak mě ujišťovali, dokázal vyléčit hadí 

uštknutí.

Jakmile někoho uštkl had, příbuzní běželi rovnou na nádraží a hned: „Kde je zaměstnanec ten 

a ten?“ – „Ajajaj! Ve vlaku do…“

A už mu telegrafují: „Ten a ten, had, uštknutí!“

Telegram putuje od nádraží k nádraží a hledá vlak dotyčného člověka.

Na druhé straně s úzkostí čekají odpověď. Konečně dorazila: „He will be all right.“ A všichni 

se s veselou zase rozejdou. Jed přestal působit.

Cože ten zaměstnanec vlastně udělal? No, zavřel se na chvíli v nějakém kupé a soustředil se. 

„Ve jménu… (toho či onoho svatého), ať se jed dál nešíří.“ A šel zase štípat lístky.

Tak odešly tam a zpátky stovky telegramů a stovky otrav byly zažehnány.773

Tato praxe jde ruku v ruce se životem, s jeho kypěním a růstem:

                                               
768 Michaux, Henri: Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d’existence, Œuvres complètes I, Paris, 
Gallimard 1998, str. 83.
769 Michaux, Henri: Barbar v Asii, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2010, str. 177.
770 Tamtéž, str. 178.
771 Tamtéž, str. 120.
772 Tamtéž, str. 112.
773 Tamtéž, str. 120.
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Výroky západní vědy nepůsobí přímo. Žádná vědecká definice nepohne dvoukolákem, ani teorie páky. 

Je třeba přiložit ruce k dílu.

Západní filozofie způsobuje vypadávání vlasů a zkracuje život.

Východní filozofie nutí vlasy růst a život prodlužuje.

Velká část toho, co zde platí za filozofické či náboženské myšlenky, jsou ve skutečnosti jen 

mantry nebo kouzelné modlitby s účinkem podobným „Sezame, otevři se“.774

Je to obrovská zkušenost, kterou si Michaux z asijské cesty odváží. K objevům se 

bude vracet celý život, zájem o kaligrafii se odrazí ve vlastním malířském díle, i v textech 

věnovaných čínskému malíři usazeném v Paříži Zao Wu-Kim, Lecture de huit lithographies 

de Zao Wu-Ki/Četba osmi Zao Wu-Kiho kamenotisků (1950). I způsob práce, který pojmenuje 

v knize úvah a esejů Průchody (1950). Pro nás je zatím nejdůležitější zájem o životní praxi i 

víra ve specifickou magii slov. 

Fakt, že čínskou kulturu považuje Michaux za nebojovnou, a my ze zkušenosti s ní 

odvozujeme naopak bojovnost, by nás neměl zmást. Podstatná je totiž v prvé řadě praxe, 

z indické kultury, nebo alespoň z toho výseku, který Michaux podává, zase bezprostřednost, 

přímý vztah ke světu a možnost na něj působit slovem.

IV. X. Magie

Toute chose parle avec nous, ou contre nous.775

Les choses sont une façade, une croûte. Dieu seul est. Mais dans les livres, il y a quelque chose de 

divin.

Le monde est mystère, les choses évidentes sont mystère, les pierres et les végétaux. Mais dans les 

livres peut-être y a-t-il une explication, une clef.

Le livre est souple, il est dégagé. /…/ Il émane. /…/ Il est pur. Il est d’âme. Il est divin.776

Magie, která se v asijských cestopisech tak výrazně objevuje, prostupuje staršími a 

stejně tak pozdějšími texty. Lze tedy říci, že si Michaux potvrdil to, co již dříve promýšlel. 

Poezie, která je dědičkou a pokračovatelkou původních magických textů má tedy svou moc. 

Její výklad se odehrává ve dvou oblastech, které lze pojmout ve dvou oblastech otázek: Jak 

                                               
774 Michaux, Henri: Barbar v Asii, Kutná Hora, Tichá Byzanc 2010, str. 23.
775 Michaux, Henri: Ecuador, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 151.
776 Michaux, Henri: Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 610.
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řeč používat? A čeho chce Michaux řečí dosáhnout? Právě v tom je totiž skryta jak 

Michauxova esejistika: řada komentářů o vlastních záměrech v doslovech, předmluvách i 

esejích a úvahách z let 1937–1963 shrnutých v knize Průchody (1950 a 1963), a smyslu 

tvorby, ale i konkrétní texty, jmenované záměry naplňující. 

Do oblasti přímé aplikace patří ty, které autor pojmenovává jako exorcismy. Takových 

textů najdeme v jeho díle více, nejvýraznější jsou přítomné ve sbírce Zkoušky, exorcismy

(1945):

Il serait bien extraordinaire que des milliers d’événements qui surviennent chaque année résultât une 

harmonie parfaite. Il y en a toujours qui ne passent pas, et qu’on garde en soi, blessants.

Une des choses à faire : l’exorcisme.

Toute situation est dépendance et certaines de dépendances. Il serait inouï qu’il en résultât une 

satisfaction sans ombre ou qu’un homme pût, si actif fût-il, les combattre toutes efficacement, dans la 

réalité.

Une des choses à faire : l’exorcisme.

L’exorcisme, réaction en force, en attaque de bélier, est le véritable poème du prisonnier.777

Exorcismus je v křesťanské tradici jazykový prostředek sloužící k zbavení se zla, 

k odvrácení jeho působení a moci nad člověkem. Ten je tu v souladu s tradičním výkladem 

použit jako prostředek uvolnění a osvobození. Patří spolu s modlitbou, exorcismus jako

náboženská technika se opírá o modlitby, k promluvě adresované přímo původci zla nebo 

k Bohu jako pomocníku či svatým jako přímluvcům atd. Je to řečový akt opírající se o 

magickou moc lidské řeči a patří k praxi. Osvobozující akt probíhá v Michauxově pojetí 

dvěma způsoby, a to způsobem přímým, anebo oklikou „par ruse“, tedy bdělým sněním. 

Přímý útok „un attaque de bélier“ je nesen elánem, který je vpuštěn, násilím, které je slovy 

působeno na zlo, a to je rozpuštěno „par une boule aérienne et démoniaque“.778

Působit oklikou, nepřímo umožňuje „udržovat v nemohoucnosti všudypřítomné síly 

nepřátelského světa“. Vidina hrůz, denní sny, to je exorcismus oklikou. To je například Ecce 

homo/Ejhle člověk anebo La lettre/Dopis a La lettre dit encore/Dopis ještě říká. V těchto 

textech je skutečnost pojmenována jako smyslová zkušenost, a tak je zdůrazněna její reálná a 

formující povaha, která vyžaduje patřičnou reakci. 

V úvodní básni Immense voix/Nesmírný hlas se odehrává střet mezi nesmírným 

hlasem a hlasem svým, který se nechce nechat vtáhnout, který „stejně jako před dvaceti lety“ 

                                               
777 Michaux, Henri: Épreuves, exorcismes, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 773.
778 Tamtéž, str. 773.
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čelil otci, hledá opět svou nezávislost. Chce zabránit stržení, které tento hlas působí. Michaux 

v básních, které následují, zdůrazňuje svou vlastní nezávislou identitu, své já, sebe, který je 

schopen vytvářet bohy. Zdůrazňuje tedy v blízkosti exorcismů velkolepé gesto tvůrce a 

konstruktéra, který má dostatečnou moc, aby se ubránil:

Je suis celui qui enfanta les dieux

Dans mon bassin ils ont été créés

Dans mon bassin ils ont été chassés779

Ještě před Zkouškami, exorcismy uvedl Michaux texty s pracující s podobnou tvůrčí 

vehemencí v Mých državách (1929). Tam se objevují texty patřící mezi „exorcismy oklikou“, 

psané jako fantazijní vidiny, založené na schopnosti imaginovat vlastní svět. Takové jsou 

například La jetée/Hráz anebo Crier/Křičet. Následuje je však příznačně pojmenovaný text 

Conseils aux malades/Rady nemocným a Magie/Magie. 

Ce que le malade doit éviter, c’est d’être seul, et pourtant si l’on vient le voir et qu’on lui parle et qu’il 

soit un de ces hommes qui donnent plutôt qu’ils ne reçoivent, il se trouve bientôt tellement affaibli que 

quand le médecin ensuite se présente avec sa trousse pour inciser son panaris, il ne sait plus où prendre 

un peu de force pour résister à la souffrance, il se sent atrocement victime et délaissé.

Il vaut donc mieux qu’il crée lui-même sa compagnie qui resta là à sa disposition (même 

quand le médecin est là) et qui, en tout, est plus souple.780

Příkladem takové účinnosti je text Puissance de la volonté/Síla vůle opět z Mých 

držav, kde je vyprávěn příběh člověka nemocného kapavkou. Tento nemocný se nemoci zbaví 

činností vlastní obraznosti: představuje si ženu, od které se nakazil, a v okamžiku, kdy by se 

měl nakazit, vyhání tuto ženu pryč. Tak to opakuje mnoho dní, až se osoba přestane vracet a 

on je zdráv. 

Michaux tu podává konkrétní zprávy o úspěchu metody exorcismu, jejichž počátky 

spadají do období, kdy se rozhoduje k aktivitě a odporu a vycházely z vidin, které využíval 

v osamění k obraně. Sbírka pozdější, avšak stejné linie, je například Face aux verrous/O 

                                               
779 Tamtéž, str. 780.
780 Michaux, Henri: Mes propriétés, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 483.
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mříže z roku 1954. První tři texty této sbírky jsou kletby, avšak proti jinému ohrožení. Tím je 

dle Raymonda Belloura „opakování“781 sebe sama i stále téhož boje.

Nejjasněji se pak k moci slov vrací v roce 1959, v Průchodech, v eseji Pouvoirs/Moci:

A quelque temps de là, étant aux côtés d’une personne qui m’était très précieuse et qui lentement, trop 

lentement se remettait de la rechute d’une grave maladie, je me dis tout à coup : « Je dois faire quelque 

chose. Si vraiment il y a dans les mots une force efficace, si à la force intérieure du sentiment intense 

on peut faire prendre une direction, c’est ici, c’est sur que je dois réussir, que cela doit porter… et 

porter guérison. »782

IV. XI. Praxe je věcí intence a situace

Důležité přitom je, že text, který má být exorcismem, jím není, možno říci, vždy svou 

formou, ale získává exorcisující schopnosti: schopnost „zbavovat“ či „vypudit“ až svou 

účelností, intencí mluvčího, či situací, v níž je použit a jak je pojmenován. Tuto významnou 

paratextovou funkci plní předmluvy a doslovy k takovým sbírkám, jinde pak některé 

autokomentáře. Jsou to především ty, které Michaux shromáždil v knize esejů Průchody 

(1950). 

Sbírka měla zvláštní osud, Michaux ji nepovažoval za „dobrou“, jak upozorňuje 

Micheline Phankine783, přesto však přináší velmi cenné úvahy nad vlastními záměry, výklady 

osobitého chápání umělecké tvorby, smysl psaní, promýšlejí roli vůle, emocí – především 

hněvu, a rozvahy v tvorbě. I proto jsou pro výklad představ o magické moci tvorby a pro 

postižení Michauxových záměrů skutečně důležité. Objasňují význam praktického využití 

umělecké tvorby, stejně tak zpřesňují představy o uspořádání světa, o silách, které ho tvoří a 

v něm působí. 

Exorcismus je tradičně složen z modliteb a litanií Mouvements/Pohyby ze sbírky O 

mříže a důležité je, že jejich „cíl není literární“784, směřuje mimo literaturu, k člověku a 

k Bohu, je praktický, účelný. Jeho úkol spočívá, jak bylo řečeno, v osvobození se, v „omytí“, 

jak říká Michaux, a jediným nástrojem, který pro tento účel lze použít, je lidská řeč. 
                                               
781 Bellour, Raymond: Notice, in Michaux, Henri: Face aux verrous, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 
2001, str. 1208.
782 Michaux, Henri: Passages, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 2001, str. 376.
783 Viz Bellour, Raymond: Notice, Michaux, Henri: Passages, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 2001, str. 
1148.
784 Blanchot, Maurice: L’expérience magique d’Henri Michaux, in Henri Michaux ou le refus de l’enfermement, 
Tours, farrago 1999, str. 54.
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Rozhodující je tedy užití určitého textu za konkrétním účelem, a to i textu, který k tomu nebyl 

přímo napsán. Tím, že texty náboženských exorcismů jsou běžné, „univerzální“ katolické 

modlitby jako Otčenáš, Vyznání víry, Růženec, ale také ostatní mariánské modlitby atd., tak 

rozhodující je jejich užití v určité konkrétní situaci. To je totiž i výklad, který otevírá přístup 

ke specifikům i Michauxovy interpretace smyslu „užití“ či „použití“. Autor totiž vyzývá 

k použití toho, co je tzv. „po ruce“. Potřeba momentálně působit silou či se bránit, je natolik 

přítomná, že k obraně nebo útoku je vhodný každý prostředek, situace tu ve jménu potřeb 

zastiňuje esenci. V tomto smyslu také hovoří předmluva ke Zkouškám, exorcismům. 

Tento okruh myšlenek je důležitý z důvodu, že objasňuje jistý od počátku v díle 

přítomný rys Michauxovy autorské estetiky i etiky, přičemž důležitou roli hraje opět 

praktické, mimo literaturu směřující zaměření textu.

Michauxova zjištění, která se týkala podoby lidského já, myšlenek a pocitů, vůle, moci 

a působících sil, vztahů ke druhým lidem, zkrátka a v úhrnu pohyblivosti a proměnlivosti, toto 

vše bylo podnětem k úvaze o přijetí daného stavu. Nejde-li totiž dosáhnout dokonalosti, ani ji 

uchovat785, pak je třeba ve jménu nalezení budoucích možností neskonale širšího a 

komplexnějšího prožitku lidského života přijmout a žít tak a především s těmi prostředky a 

nástroji, které jsou k dispozici. Právě to je také řečeno ve dvojverší starší sbírky:

Ni but, ni buter, il faut savoir dévaler.

C’est le jeu de la pierre qui roule.786

Schopnost dostat určitý stav či určitou skutečnost pod kontrolu, donutit ji vstoupit do 

vlastního gesta: „Je ne puis m’associer vraiment au monde que par geste“787, a tak i zkrotit, 

ovládnout a pochopit ji coby pohyb i jako perspektivu, kterou otevírá a v které se rodí, 

zároveň dospět k zadostiučinění. To má velmi blízko možnostem magie, a právě toto 

přisvojování zachycuje už ranný text Les craquements/Praskání. Ten je částečným shrnutím 

dosavadního života a snah, které autorský subjekt měl. Běh okolního světa je zachycen 

v pojmenování zvuků, které život provázely: štěkot a praskání. A jedině integrací, vlastně 

náhodnou, se podařilo jak štěkot, tak i praskání ovládnout jejich vtělením do jiného zvuku, do 

smíchu. Toto gesto vtělení vysvětluje i Michauxův postoj k proměně, k její integraci, i když 

nebyla ničím původně chtěným později přesněji pojmenovaný v eseji En pensant au 

                                               
785 Viz Michaux, Henri: Enfants, Passages, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 2001, str. 301–303.
786 Michaux, Henri: Plume précédé de Lointain intérieur, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 589.
787 Michaux, Henri: Idées de traverse, Passages, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 2001, str. 288.
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phénomène de la peinture.788 Proměnlivost osobního lidského já byla příčinou těžkostí, ale její 

integrace, její přijetí zase možným východiskem pro další objevy. Řeč, přesněji vlastně 

nespecifikovaná schopnost mluvení, tak má v blízkosti gesta tuto integrující moc, stejně jako 

schopnost ovládat, ovlivňovat a zmocňovat se.

Proto se jako vhodný prostředek ukazuje vše, význam je totiž v intenci, přesněji 

v moci a schopnosti se s mocí spojit, v užití, která nemusejí být z literárního obsahu vůbec 

zřejmá. 

Tak právě nyní, v Předmluvě ke sbírce Zkoušky, exorcismy, jsou myšlenky, které 

předtím působily rozbíhavost, samotné byly nástrojem stržení a vzdálení se sobě, tak nyní 

jsou ty samé promýšlené jako procesy využívány k vlastní záchraně, protože nejen sny, ale 

také „une infinité de pensées sont « pour en sortir », et même des systèmes de philosophie 

furent surtout exorcisant qui se croyaient tout autre chose“.789

Mají-li v celém Michauxově díle velký význam pro pochopení této praktické linie dva 

doslovy, ten ke knize Mé državy i k Pápěrkovi, a to pro své shrnutí významu a použitelnosti 

psaní a snění, tak ve stejné míře napomáhají pochopit také význam tvořivosti. Velmi výrazně 

tu působí i například text L’Insoumis/Nepoddajný, který má stejně velký význam pro 

pochopení pádu, ztráty původní rajské nevinnosti, tvořivosti, právě v Průchodech znovu 

promýšlený.

Každému násilí, každé moci, která utiskuje lidské já, se totiž dá, i když třeba na krátký 

čas, uniknout tvořením. Svět, který Michaux rozmýšlí, má totiž k obraně vždy určité 

prostředky, a není už tolik paradoxní pochopit, že jimi může být i nemoc, snění, obraznost, to 

vše je užitečné jako reakce síly: „un attaque de bélier“790 pro zapomnění, odlehčení, zbavení 

se tíhy, vše se dá využít a vše je vhodné k vznětu, k objevu a k přežití. 

Takový fakt ještě shrnuje a upřesňuje v pozdějších Průchodech v eseji Pouvoirs/Síly. 

Říká doslova:

Comme on doit savoir perdre le confort dangereux du bonheur, on doit savoir perdre de ses amis, mais 

il faut garder ses ennemis. Précieux !

                                               
788 Michaux, Henri: En pensant au phénomène de la peinture, Passages, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 
2001, str. 320–331.
789 Michaux, Henri: Épreuves, exorcismes, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 773.
790 Tamtéž, str. 773.
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L’avion fait de la vitesse avec une excessive pression. Il ne s’agit pas de la calmer, cette 

pression, il s’agit de la placer. Utilisation énergétique de l’ennemi, de la situation irritante, du milieu 

hostile, du mal.791

IV. XII. Bezprostřednost 

Intensité, intensité, intensité dans l’unité, voila qui est indispensable.792

Magie, která je součástí ostražitého Michauxova vztahu ke světu, a je jen jiným 

pojmenováním moci lidské řeči, má tedy jak tuto tradiční podobu, tak také svá výrazná 

specifika. Je sice částečně poplatná obvyklému výkladu jako schopnosti působit na svět a 

ovlivňovat ho, implikuje ale také celou řadu dalších skutečností, které se s ní spojují a 

vytvářejí specifický prostor. Důležitý je tu fakt možné bezprostřednosti, i přítomnost 

iracionality, zvláštní roli tu hraje také hněv. Blízkým figurálním projevem je pak apostrofa, 

žánrovým modlitba, prosba, zmíněný exorcismus anebo naopak prokletí.

Zkušenost s asijskou kulturou, ale i třeba jihoamerickou proto má dva základní 

rozměry a oba se k magii vztahují. Zaprvé je to praxe, prakticky zaměřené úsilí, přímý, 

bezprostřední vztah ke světu, zadruhé možnost i vůle do něj zasahovat a ovlivňovat ho. Toto 

obojí má formativní vztah jak k podobě textů, tak také k podobě lidského já. 

Zmínili jsme sice, že Asiaté se Michauxovi jevili jako lidé neútoční a principiálně 

nenásilní, ale zato ve světě, který je obklopoval, velmi aktivní a přirozeně zapojení. 

Michauxovi se nezdálo možné v sobě vyvolat stejnou důvěru, mnohokrát zdůrazňuje 

vrozenou slabost a jinakost, mluví přeci o sobě i o Evropanech jako o lidech, kteří hledají „le 

plus de biais possible“.793 Určitá chvilková touha se asimilovat s amazonskými Indiány, jak 

zmiňuje v Ekvádoru, existovala: „Je crois décidément que j’essayerais vivre avec [des 

sauvages]“794, ale byla brzy opuštěna. 

Jeho přirozeným zdrojem bezprostředního vztahu ke světu, nelze říci náhradou, ale 

obdobou, je to, co je právě jemu samotnému přímo vlastní, a tím je hněv. Od počátku na 

nutnost přítomnosti hněvu upozorňuje, přímo jej pojmenovává v básni Narodil jsem se 

děravý, jinde už je hněv součástí přímé promluvy, je řečovým aktem.

                                               
791 Michaux, Henri: Passages, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 2001, str. 375.
792 Tamtéž, str. 377.
793 Michaux, Henri: Ecuador, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 246.
794 Tamtéž, str. 217.
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Častokrát jsme zdůraznili, do jaké míry je Michauxův postoj založen v osobní 

zkušenosti, jakou roli v jeho výkladu a vztahu zaujímají emoce, a to v opozici ke vztahu 

racionálnímu, spekulativnímu či konceptuálnímu. Racionalitu ve své určité vědecké podobě 

kritizuje, pro její omezenost a vznik bloku, jak o tom byla řeč, zároveň její poznatky staví na 

rovinu emocionality i imaginace, protože ji lze použít jako formu bytostně proměnlivého 

vztahu. 

Maurice Blanchot také upozorňuje na výrazně emocionální základ Michauxova vztahu 

ke světu a říká, že, je-li tento svět skutečně tvořen emocemi, pak hněv je adekvátním vztahem. 

Ambicí rozhněvaného člověka je totiž uchopit navzdory vší možné racionalitě, která buď jako 

morálka nabádá k rozvaze, anebo zrazuje od uskutečnění. Hněv však touží zasáhnout ihned, 

přímo a s utopickou chutí vše ovládnout a změnit podle záměru. Michaux přímo říká, že 

„sagesse, c’est accepter. Et bien non, je ne veux pas être puceau“.795 Rozhoduje se tedy přímo 

pro hněv. Hněv je příznačný pro přímost, přímý vztah ke skutečnosti, je to stav úplného 

zachvácení, podle Belloura také „ucelení“ a „sjednocení“, nahromadění energie a její vržení 

k jedinému objektu.

Autrefois, j’avais trop le respect de la nature. Je me mettais devant les choses et les paysages et je les 

laissais faire.

Fini, maintenant j’interviendrai.796

Hněv navíc přímo reaguje na okamžik, integruje do sebe pohnutky a ihned se obrací 

k objektu. Je ideální formou odpovídající na „ses besoins du moment“.797 Jinde ho také 

připodobňuje k prvnímu dojmu, okamžitému ucelenému pohledu konkrétního okamžiku. 

Hněv by byl předpokladem i takového možného okamžitého pohledu, jak o něm přemýšlí 

v pozdější knize Průchody (1950):

Si l’ensemble des hommes et des femmes était sur-le-champ statufié dans leur chair, et dans l’attitude 

du moment, je crois que je mourrais presque de joie à parcourir le monde où je pourrais les 

contempler…798

Hněv je praktickou reakcí, která se utváří bezprostředně a vzhledem ke konkrétní 

situaci ideálně. Zároveň svou pracovní metodu Michaux v tomto Doslovu k Mým državám
                                               
795 Tamtéž, str. 161.
796 Michaux, Henri: Mes propriétés, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 488.
797 Tamtéž, str. 511.
798 Michaux, Henri: Passages, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 2001, str. 326.
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uvádí a vysvětluje, proč je fragmentární, zlomkovitá, proč je pospojovaná z částí. Je to práce 

na vlastní osobě, na své postavě, a to způsobem „sans construction, sans le relief et la mise en 

valeur, ordinaires dans les œuvres d’art, mais avec des morceaux, des pièces et des raccords 

des fortune où seule s’étale ferme la conviction avec laquelle ils s’accroche à cette planche de 

salut“.799 Protože tak, jak tito lidé pro své potřeby a své zdraví budují své já, tak také Michaux 

psal pro své „okamžité potřeby“ Mé državy:

Rien de l’imagination volontaire de professionnels. Ni thèmes, ni développements, ni construction, ni 

méthode. Au contraire la seule imagination de l’impuissance à se conformer.

Les morceaux, sans liens préconçus, y furent faits paresseusement ai jour le jour, suivant mes 

besoins, comme ça venait, sans « pousser », en suivant la vague, au plus pressé toujours, dans un léger 

vacillement de la vérité, jamais pour construire, simplement pour préserver.800

Je-li tedy možné takto pracovat, vytvořit takovou podobu textu, která je záznamem 

okamžiku a okamžité potřeby, pak takové dílo musí být nutně fragmentární. 

Praktické zaměření, etický rozměr Michauxovy tvorby je založen na touze uchovat si 

život, pracovat ve prospěch vlastního zdraví. Život člověka se pak odehrává v rozmezí nutné 

nemoci a jejího uzdravení, v touze uzdravit se. Nemoc je předpokladem, je podmínkou života. 

Nezapomínejme, že Michaux nezobecňuje do té míry, že by každý měl kráčet jeho cestou, ale 

své dílo chápe jako návod a mustr, který si každý podle svého vytvoří. Ukazuje, že člověk 

dělá to či ono, aby také nalezl svůj klid a své zdraví, a nástroje, které k tomu využije, mohou 

být jakékoli podoby. 

Michaux neříká, že každý je nemocný, naopak, ale ten, kdo je, bude ve svém životě 

hledat uzdravení. Právě on, Henri Michaux, je nemocný, má nemocné srdce, je chudokrevný, 

musí odpočívat, je líný. To jsou konkrétní podmínky díla a úsilí, popis reálné situace a vlastní 

přirozenost, ze které vychází, kterou uchopuje a nakládá s ní, hledá prostředky a nejsou-li 

lepší, používá ty, které jsou po ruce. Odkazuje, že dílo vzniklo kvůli určitým podmínkám, že 

je výtvorem situace a vztahu se světem. Kolikrát Michaux píše o očích, vidinách, snech, 

nočních představách, které jsou důkazy a svědectvím vztahu!

Kde je tedy původ fragmentu? Spočívá právě ve specifickém přijetí „situačních 

okolností“.801 Takový stav neznamená klid bez boje, právě naopak. Jen za prostředky jsou 

použita specifika určitého člověka, tedy jen to, co je vlastní Henri Michauxovi. Proměnlivost 

                                               
799 Michaux, Henri: Mes propriétés, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 511.
800 Tamtéž, str. 512.
801 Lévi-Strauss, Claude: Myšlení přírodních národů, Praha, Československý spisovatel 1971, str. 52.
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se stala nástrojem, svět byl pro touhu poznat a zkoumat přijat, takový jaký je, a každý objekt 

se jevil jako použitelný k přežití.

Fragment v Michauxově díle je výrazem ohledu k oněm situačním okolnostem 

k okolnostem okamžiku. Je projevem úplného přimknutí se ke konkrétnímu „tady a teď“, jak 

se v evropské kultuře stalo od dob romantismu. Romantická tradice „jedinečné chvíle“ se u 

něj ztotožnila s chvilkovou uceleností sebe sama, lidská bytost úplně přišla o možnost se 

přehlédnout v delším časovém rozpětí, které by neodpovídalo určitému citovému stavu. Od 

jednoho stavu k jinému se člověk stal sám sobě už někým docela jiným.
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V. ZÁVĚR

Co se mne týče, miluji život a pěstuji jej takový, jaký nám jej Bůh ráčil poskytnout /…/. Přijímám 

ochotně a s vděčným srdcem, cokoliv pro mne Přirozenost učinila, a vítám to a blahopřeji si k tomu.802

Znám už jen jednoho spisovatele, jejž co do poctivosti stavím Schopenhauerovi naroveň, dokonce i 

výš: a to je Montaigne. Že takový člověk psal, to vskutku umocnilo radost ze života na této zemi. Já 

aspoň, co jsem se seznámil s touto vpravdě svobodnou a silnou duší, se cítím tak, že o něm musím říci 

totéž, co on říká o Plutarchovi: „Sotva jsem na něho pohlédl, už mi přirostla noha nebo křídlo.“ S tím 

by mi nebylo zatěžko dostát úkolu, abychom se na zemi zabydleli a našli na ní svůj domov.803

Montaignovy Eseje se staly od dob svého vzniku inspirací pro evropské myšlení 

z mnoha důvodů. Znamenaly vznik nového literárního žánru a svým zaměřením na zkoumání 

údělu člověka a „sebe sama“ posunuly, jak jsme to představili v jedné z předchozích kapitol, 

výrazným způsobem zájem o poznání vlastní identity, podoby konkrétního lidského já. Není 

to přístup zcela nový. V oblasti etiky navazuje na křesťanskou tradici osobní spásy a 

představy jedinečné duše, v oblasti literární tradice pak na svatého Augustina. Montaigne o 

svém zaměření, o nasměrování pohledu a zájmu přímo říká: „Já patřím do sebe, jen sebou se 

zabývám, ustavičně sám sebe rozvažuji, přezkušuji, ochutnávám se. Ostatní, rozváži-li si věc 

dobře, kráčejí vždy jinam, jdou stále vpřed, nemo in sese tentat descendere, já se svinuji 

v sebe.“804 Tento pohled, obrácený do sebe, přichází v přelomový historický okamžik, který 

Ivan Sviták charakterizuje takto:

Atomizace lidí, zpřetrhání mytické sounáležitosti reprezentované dříve náboženstvím, tvorba 

osobnosti jako odrazu společnosti konkurujících si výrobců našla svůj filosofický výraz 

v Montaignově moudrosti izolovaného já. A jakkoli je to zvláštní, právě toto já, které nechtělo 

vyjadřovat víc než sebe, vyjádřilo společenské já těch druhých, vyjádřilo člověka 16. století, 

neopakovatelný typ člověka, formulovaného vznikajícím kapitalismem.805

Zdeněk Kalista zase charakterizuje Montaignovu dobu, období, které přichází po 

objevení Nového světa spolu s postupně oslabovanou geocentrickou koncepcí kosmu, jako 

                                               
802 Montaigne, Michel de: Eseje, ERM, Praha 1995, str. 207.
803 Nietzsche, Friedrich: Schopenhauer jako vychovatel 2, Nečasové úvahy, Praha, Oikúmené 2005, str. 160.
804 Montaigne, Michel de: Eseje, ERM, Praha 1995, str. 33.
805 Sviták, Ivan: Montaigne, Praha, Orbis 1966, str. 72–73.
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období závratě, způsobené zhroucením představ o podobě Země. A je důležité, že do takové 

situace Montaigne přichází se zájmem o sebe, o nitro člověka a jeho jedinečnou podobu. 

Tento zájem jde nadto ruku v ruce se zájmem ještě jiným. Je jím hledání přirozenosti lidského 

života a zájem o poznání jeho pozemské každodennosti. Obojí je stejně důležité, jak zájem o 

sebe, výsledky, které zkoumání přineslo, tak i akcentovaná „přirozenost“, protože právě ona 

vedla Montaigne k nadřazení situace a události (pojmů důležitých i pro dvacáté století), každé 

struktuře či myšlenkové konstrukci, která by mohla poznání nějak přikrášlovat. 

Přirozenost, jakkoli může být a jistě také je sama už konstrukcí, v každém případě 

přiváděla pozornost pozorovatele k subjektivnímu prožitku, k emocím a citlivosti, 

akcentovala „pozemskost“ lidského života proti jeho idealizaci. Montaigne především chtěl 

popsat situaci člověka i sebe sama ve světě. Právě fakt, že si za objekt zájmu vybral sebe, k 

jisté obyčejnosti a třeba i banalitě přispívá. Přirozenost se jako nekonceptuálnost objevuje 

v Esejích hned několikrát, a to v podobě zdůraznění souvislostí se situačními okolnostmi. 

Od počátku tak Montaigne zdůrazňuje, do jaké míry právě situace, ve které se při 

psaní nalézal, měla na ráz i obsah textu vliv. Tato situovanost pak odpovídá i určité podobě 

lidského já. Do stejné míry brání vzniku jakékoli nadčasové platnosti, a tedy i jisté míře 

idelalizace a konceptualizace, která by konkrétní tady a teď v jakékoli působnosti a každém 

dosahu opomíjela. 

Spolu s přirozeností tedy Montaigne výrazně zapojil rozměr času, a právě čas 

v platnosti situačních okolností je tím faktorem, který podle Clauda Lévi-Strausse 

charakterizuje oblast toho, co nazýváme „umění západní civilizace“.806

Situační okolnosti mohou zasahovat jak model, kterým je v případě Esejů Montaigne 

sám, tak účel i pozdějšího uživatele, tak i samo jazykové ztvárnění, Lévi-Strauss hovoří o 

„hmotě“.807 I proto jsou pro pozdější žánrová vymezení eseje důležité tyto okolností, které ve 

všech jmenovaných rovinách vznik textu podmiňují. V této souvislosti jen připomínáme 

Stendhalovy knihy o hudbě i malbě, které se nikdy neobešly bez přechodu do deníkové 

formy, tak také fakt, že o Demlových Šlépějích i ostatních šlěpějových textech, stejně jako o 

díle Henriho Michauxa také jako o esejích hovoříme. Navíc čas v podobě jedinečné „pravdy 

okamžiku“ je tím, co podle Jakuba Demla zachycuje umělec a co jej také jako tvořivého 

člověka především dělá. Jedinečnost konkrétní chvíle je také tou skutečností, kterou 

v evropské tradici zase akcentoval více než jakýkoli jiný směr romantismus, právě dílo 

Stendhalovo, okamžik „božského štěstí“.

                                               
806 Lévi-Strauss, Claude: Myšlení přírodních národů, Praha, Československý spisovatel 1971, str. 52.
807 Tamtéž, str. 51.
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Vzájemný vztah lidské identity a literárního textu, který se rodí pod vlivem situačních 

okolností, je také tím, co umožnilo spojit do jedné práce zájem o Stendhala, Jakuba Demla a 

Henri Michauxa. Pro jejich díla je totiž příznačný ohled k působení na skutečnost, význam 

díla nespočívá v samotné jeho existenci, ale přesahuje ke konkrétní situaci mimoliterární. A 

stejným způsobem se formuje identita. 

Ta je totiž svou podobou na okolnostech stejně závislá a pro jejich potřeby vznikající. 

Neboť v okamžiku, kdy člověk začal prostřednictvím psaného slova poznávat sebe jako 

jedinečnou bytost, jak se to stalo právě s Montaignem a hlavně představou přirozenosti, 

objevil, jak je proměnlivý, neboť také od různých okolností vnějšku odvislý. Hledisko 

konkrétního prostoru a času začalo hrát stále významnější roli, představa, kterou o sobě 

člověk měl, tuto skutečnost postupně následovala. Být přirozený začalo znamenat být 

konkrétně situován a tedy i konkrétně ovlivněn a vždy znovu formován svým prostředím.  

S tak silným ohledem k situovanosti a situačním okolnostem se zároveň rozvinulo 

vědomí pomíjivosti onoho konkrétního tady a teď. A byl-li stejný pohled soustředěn na sebe, 

nutně se postupně rodilo vědomí stále větší osobní proměnlivosti. Touha po přirozenosti 

doprovázející sebepoznání tak paradoxně napomohla fragmentarizaci vlastní identity. Jean 

Starobinski tuto podobu identity shrnuje:

Montaigne propose l’idée d’une spontanéité qui, d’instant en instant, se retrouve à l’état naissant, et 

qui improvise ses actes sans jamais repartir d’un acquis. Rien ne se conserve (sinon, quand vient l’âge, 

certaines « formes » passées en habitudes). Le moment que nous vivons n’est pas la conséquence du 

moment précédent. De chaque instant nous pouvons dire qu’il est une source absolue et qu’il nous fait 

naître à nous-mêmes et au monde. /…/ Tout nouvel acte fait surgir un nouveau moi, sur qui ne pèse 

aucun passé (sauf celui auquel le livre aura déjà donné forme), et qui s’écoulera sans laisser de trace, si 

nous ne l’épions pas d’assez près.808

V. I. „Dám se vám poznat takový, jaký opravdu jsem.“ 

Jak si Montaigne tuto přirozenost představoval? Nejlepším vodítkem jsou Eseje

samotné, protože v nich se „přirozenost“ projevuje v několika rovinách. Na první pohled je to 

v rovině obsahové proklamovaná upřímnost, s jakou popisuje své nedostatky: špatná paměť, 

malá zkušenost s praktickým životem, slabá vůle, neumožňující soustavný a dlouhodobý 

                                               
808 Starobinski, Jean: Montaigne en mouvement, Paris, Gallimard 2006, str. 172–173.
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zájem ani soustavnější studium. Důkaz, který přináší, aby doložil pravdivost tvrzení, uvádí na 

příkladu svého učení latině. Už i tam se objevuje požadavek přirozenosti, zdůrazňuje, že by se 

nikdy cizímu jazyku nenaučil, kdyby měl sedět nad mluvnicemi. To jen okolnost, že všichni 

kolem něj latinsky mluvili a v latině se na něj obraceli, umožnila ji dokonale a právě přirozeně 

zvládnout.  

Upřímnost, pro kterou se tedy rozhodl, pojmenoval hned na počátku takto: „Dám se 

vám poznat takový, jaký vskutku jsem.“809 Projevil ji v různých příkladech:

Nuže, neumím počítat ani na počítadle, ani písemně; většinu našich mincí neznám; nedovedu rozlišit 

jedno zrno od druhého, ani v zemi, ani na sýpce, nebije-li rozdíl přímo do očí, a na své zahradě stěží 

rozeznám zelí od kapusty. /…/ A poněvadž mě je třeba zahanbit až do krve, není to ani měsíc, co mě 

přistihli, že nevím, že kvasnice slouží k zadělávání chleba a co znamená nechat kvasit víno.810

Přirozenost je tu spolu s upřímností výrazná ochota přijmout slabosti za své a řídit se i 

podle nich. Pozoruhodné je to v eseji, kdy uvažuje o své nestálosti a neschopnosti pracovat 

systematicky, o podléhání stále novým tématům a různým činnostem, které odvádějí 

pozornost, kupříkladu úplně anekdotické příklady, kdy psaní Esejů odkládá, aby místo toho 

šel na procházku se psem anebo si hrál s kocourem, který mu vyskočil na klín. Tato 

neschopnost úplného soustředění je i tím, co dává podobu eseji jako žánru, spojuje různé 

úvahy a jejich souvislosti jsou mnohem volnější než ve vědecké práci. Montaigne tu zkrátka 

touží být “takový, jaký vskutku je“, nechat se vést jen takovým průběhem myšlení, které je 

mu vlastní. Přičemž je důraz položen především na skutečnost, že jsou vlastní svému nositeli, 

že mu jsou vrozené, že odpovídají jeho osobě: 

Za schopnost louhovat pravdu, ať už je ve mně jakákoliv, a za to svobodné rozpoložení, že nedám 

snadno ničemu víru, vděčím hlavně sobě samému: nejpevnější a také nejobecnější jsou ty myšlenky, 

které se, tak říkajíc, narodily se mnou. Jsou mou přirozeností, jsou zcela moje. Zplodil jsem je syrové 

a prosté, a plody to byly statné a zdravé, ačkoliv poněkud zakalené a nedokonalé;811

Montaigne se tedy pokusil co nejtěsněji se přimknout ke všemu ryze subjektivnímu, co 

je charakteristické pro něj samotného. A tato přirozenost být především sám sebou a nic o 

sobě nezamlčovat ani v prostých a obyčejných zájmech nalezla svou vzdálenou rezonanci 
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v tom, co bylo objeveno na novém kontinentu, totiž dokonale fungující společnost na 

přirozenosti a přirozených potřebách založenou: společnost jihoamerických kanibalů. 

V. II. Divošská přirozenost a každodennost 

Přirozenost, schopnost nést to, co je vrozené a prosté, kterou nalezl u divochů, 

Montaigne postavil na roveň urozenosti a dobovým ctnostem už nesmírně rafinované 

evropské civilizace. Být přirozený, chovat se podle svých vrozených pohnutek, odpovídat 

sobě, svému prostředí a svým potřebám, to tu výrazně zazní a bude uznáváno. Montaigne tu 

zákládá mýtus urozeného divocha. Tento mýtus ve své neobecnější rovině proklamoval 

lidskou přirozenost spolu se zájmem o každodenní a bezprostřední potřeby. Nebyla to 

představa člověka nehrdinského a neurozeného, jak už jeho pojmenování napovídá, ale

prostého, poplatného především své jedinečné přirozenosti, člověka postupně stále více 

situovaného do určitých časových a prostorových dimenzí, žijícího především s ohledem 

k nim. 

„Divošský“ způsob života812, který vedou tyto lidé, žijící v době, kdy byl svět ještě 

„dítětem“, srovnává se životem svých současníků, porovnává různá společenská zřízení a 

„kanibalové“ ze všech srovnání vycházejí jako vzor pro evropskou civilizaci. Svým obdivem 

k lidem „přímé zkušenosti“ založil mýtus, který se stal paralelou k novověkým evropským 

dějinám pokroku a industriální společnosti jako jejich souběžné dějiny a později jako „dějiny 

otřesených“.813

Montaigne si u „divochů“ vedle morálních kvalit všiml dvou hlavních skupin 

vlastností. Jednou z nich byla žitá každodennost, zájem především o ni a její drobné potřeby: 

Jsou ještě v tom šťastném stavu, že jejich touhy nesahají za meze příkazů jejich přirozených nutností: 

všechno, co je nad ně, pokládají za zbytečné.814

Tento zájem založil představu o lidech přítomnosti, lidech denních potřeb, právě těch, 

kteří si ke světu uchovali přímý a přirozený vztah vyspělou evropskou civilizovaností 

zatemněný. Obdiv, který k nim Montaigne choval, směřoval stejnou měrou k prostotě, jenž 

neubírá nic s přirozené důstojnosti. Jejich zájem o denní potřeby života spočívá v „přímé 

                                               
812 Montaigne, Michel de: O kanibalech, Eseje, ERM, Praha 1995, str. 221–231.
813 Patočka, Jan: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Oikúmené 2007.
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zkušenosti se světem“, ve schopnosti si uchovat lidskou přirozenost, dětskou čistotu: 

Montaigne používá označení pro objevený světadíl „svět-dítě“.815 Přirozenost mravů, zájem o 

každodenní, ale i přítomnost ctností jim umožnila vytvořit fungující, a přitom vyspělou a 

nesmírně svobodnou společnost. 

Montaigne říká, že „divochy jsou jmenováni národové přesně v tom smyslu, v němž 

říkáme, že divoce vyrostly plody, které stvořila příroda sama od sebe a svým platným 

během“.816 A o kousek dál hovoří o jejich „nejužitečnějších a nejpřirozenějších ctnostech a 

vlastnostech“817, které Evropané naopak zkazili a přizpůsobili své zkažeností. Ve svém 

hodnocení přirozenosti a původu se vrací k Platónovi, který stavěl nejvýše to, co je „dílem 

přírody“. A shrnuje, že jejich chování řídí „dosud zákony přirozené“. 

Antičtí filosofové si „nemohli ve své obraznosti představit nelíčenost tak ryzí a 

prostou, jako se tu našemu zraku nabízí hmatatelně, ani nebyli s to uvěřit, že se společnost 

dokáže udržet při tak nepatrné dávce záměrné a úmyslné organizovanosti“.818

Lze-li shrnout, pak Montaigne přichází s ideálem, který spojuje upřímnost a urozenost 

s bezprostředností, s přirozeností a vedle rafinovanosti na stejnou úroveň staví dětství. Tuto 

přirozenost pak v úhrnu svazuje se schopností i ochotou být pozorný k sobě a svým osobním 

specifikům. Zároveň s tím, že nasměroval pozornost k osobní jedinečnosti a k smysluplnosti 

sebepoznání, zasadil také člověka do jeho konkrétních podmínek i do okolností situačních.

Právě ty totiž povahu samotného poznání určují. 

V. III. Od přirozenosti kanibala k „optice života“

Quelque chose d’essentiel, l’atmosphère intérieure, un je ne sais quoi qui liait tout, a disparu et tout le 

monde de l’enfance avec lui.819

V třech hlavních celcích, které jsme věnovali zvoleným autorům Stendhalovi, Jakubu 

Demlovi a Henri Michauxovi, jsme se vždy věnovali způsobům a výsledkům jejich 

sebepoznávání. Které, jak už je teď zřejmé, bylo součástí té určité linie, jež vede pro 

evropskou modernu od Montaigne přes Rousseaua a romantiků k Nietzschovi a dál do 

dvacátého století, např. k Jean-Paulu Sartrovi. Zajímala nás konkrétní podoba lidského já, 
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kterou nalezli a rozvinuli. Bylo zřejmé, že každý k tomu použil prostředky vlastní své době a 

především sobě samému, a proto také lze v celkovém pohledu vidět rozdílnost, ale také shody. 

Jednou ze shod bylo jejich urputné hledání podoby své jedinečné existence, kterou 

ztotožňovali s tím, co bychom mohli teď už označit slovem přirozenost. Ta se totiž z hlediska 

ohledu k formám, fragmentům či celkům stala jediným zdrojem nejrůznějších zásad a 

pravidel, které zároveň byly vhodné a potřebné jen tehdy, uznalo-li je to které já za potřebné 

v určitém a konkrétním tady a teď.

V. III. I. Stendhal

V kapitolách, kde jsme se zabývali Stendhalem, jsme jeho hledání sebe sama sblížili 

s jeho vlastním obdivem k tzv. „horoucím duším“. Vzorem pro takový typ člověka, vlastně 

prudkého „energického lumpa“820, byli Italové i postavy historických loupežníků a 

dobrodruhů: 

Vím dobře, že slovo bídák není správné, ale nízkost povahy Philippa de Ségur mě dráždila. Stokrát víc 

si vážím a mám rád prostého galejníka, prostého vraha, který měl slabou chvilku a ostatně obyčejně 

umíral hlady.821

Tento obdiv se pak způsobem, jak jsme ho analyzovali v příslušné kapitole, přeléval 

do podob románových postav. Jejich existence měla pro Stendhala význam splněného snu a 

naplněné touhy. Na tom se shodují všichni stendhalovští badatelé. Jeden z rysů, který tyto 

postavy téměř vždy mívají, je jak shrnuje Jean-Pierre Richard, jejich prostota a 

bezpředsudečnost:

Le héros stendhalien se dresse en face de l’univers aussi démuni, aussi libre de préjugés que le premier 

homme au matin de la création.822

Jedná se tedy o lidi připravené ke zkušenosti, nijak společenskou přetvářkou 

nezatížené, stále vlastně morálně čisté, jednající jen dle své přirozenosti. Celá řada 

Stendhalových postav, ale stejně tak i on sám, alespoň v té podobě, jakou si dává v Životě 

                                               
820 Stendhal: Řím, Neapol a Florencie, Praha, SNKLHU 1964, str. 70.
821 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960, str. 330.
822 Richard, Jean-Pierre: Littérature et sensation, Stendhal et Flaubert, Paris, Seuil 1954, str. 20.
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Henryho Brularda a Egotistických vzpomínkách, jsou takoví. Jednají jen podle sebe, jsou 

obtížně přizpůsobiví a naopak jsou schopni přítomnému okamžiku „božského štěstí“ podřídit 

celý život a zemřít. Tato okamžikovost, zveličelá pozornost k „chvíli důvěrnosti“823 je 

charakterizuje především. Vztažení sebepoznání k této chvíli nutně vede k rozpadu celistvosti, 

zároveň k touze jedinečnou chvíli nepromarnit, dokázat s ní dokonale splynout, prožít ji a 

později ji ještě přesně pojmenovat, aby zůstala živá, aby ji bylo možné slovem opět vyvolat. 

Celé Egotistické vzpomínky jsou odsudkem neupřímnosti, prázdných řečí, přehnané a 

falešné zdvořilosti, spekulací, vypočítavosti a lži. Stendhal jen pokračuje v kritice, kterou 

směroval svým příbuzným v rodném Grenoblu knihou Život Henryho Brularda. Tyto dva 

svéživotopisné texty nakonec mají za úkol snad také umenšit dojem ze společenského 

neúspěchu, jehož příčinu spatřoval ve vlastní upřímnosti a přirozenému chování, vlastní 

„přímé upřímné prostotě“824 a v odporu k „nasládlému pokrytectví“.825

Stendhalova touha zachytit hnutí lidského srdce s fragmentaritou souvisí do té míry, že 

sám uvažuje o obrazu života jako fresce, jejíž části různě opadaly, jak sám říká. Doplňovat 

chybějící části znamená „psát román“, ničit prožitek nesprávným a nadbytečným 

pojmenováním. 

Zlomkovitost, překvapivá událost, zapomětlivost, to mu jsou projevy přirozenosti. 

Stendhal toto zjištění vztahuje na důvěru v náhodu. A uvědomme si, že náhoda je fakticky 

krajním projevem skutečnosti, svěřit se náhodě znamená svěřit se situaci, události či setkání. 

Situační okolnosti, o kterých jsme mluvili, jsou právě v jisté míře synonymem jen pro určitý 

okamžik příznačné časové a místní charakteristiky. Tak, jak se náhodou nechával Stendhal 

řídit v životě, tak stejnou silou náhoda ovlivňuje vznik textu, který se tak i z tohoto důvodu 

stává fragmentární. 

Ale já neměl dost rozumu, abych si zavedl systematický život. Mé vztahy vždy řídila náhoda.826

Stendhal podle Pouleta podléhá tzv. „kultu energie“827, nasazení a síle prožitku, kterou 

také jeho hrdinové aplikují. To je stejně příznačné i pro Nietzscheho.828 Pseudonym, který 

jsme učinili centrálním bodem vztahu lidského já a fragmentu, je pak v takovém kontextu 

pravdou určitého já, protože strhává osobnost, jejíž pravdivost je založena v nasazení, v touze 

                                               
823 Stendhal: O lásce, Praha, Odeon 1983, str. 90.
824 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960, str. 332.
825 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 140.
826 Stendhal: Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960, str. 369.
827 Poulet, Georges: Stendhal, Etudes sur le temps humain 4, Paris, Plon 1964, str. 241.
828 Viz Kouba, Pavel: Nietszche, Praha, Oikúmené 2006.
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a životním elánu, právě tak, jak to postuloval později i Nietzsche pro evropskou modernu. 

Dokázet strhnout i sám sebe, navodit vlastní vzmach a vznět pseudonymní a tedy odlišnou i 

částečnou existencí jistě ve stejné míře znamená dokázat dokonale odhadnout situaci, v níž se 

člověk nachází. Porozumět potřebám, které se z hlediska proměny času i místa, také změnily. 

V. III. II. Jakub Deml

Nejinak svůj zájem o přirozenost člověka charakterizoval Jakub Deml. Jestliže 

Stendhalovi stály za vzor „horoucí duše“, Demlovi pak především děti či lidé stojící na okraji, 

se kterými svůj osud následně ztotožňoval. Sám sebe připodobňoval k prostému člověku, 

k žebrákovi, chudákovi, cikánu, tulákovi nebo vyděděnci, tedy k člověku, jehož životní praxe 

byla přeci jen v rozporu s chodem běžným ostatní společnosti:

Zpívám píseň nomádskou, píseň kočovnickou, píseň volnosti, síly a ironie pro tvé i svoje potěšení. 

Píseň člověka.829

Svůj autorský postoj a své dílo charakterizoval zase těmito slovy:

Představte si cigánskou káru, kučeravé hlavičky, dýmky, špínu, zlaté kruhy v uších, housle, cizí 

slepice, učouděný kotlík, mrchoviště, les, biče, karty, dítě narozené pod smrčkem v závějích, koňské 

trhy, četníky, přísahy, hvězdy, čardáš, krev – rum a vši – a zádumčivou píseň svobody… To jsou 

knihy MÉ.830

Podobně také uvažuje Deml o dětech, o jejich pozornosti pro drobné věci i schopnosti 

vidět pro svou prostotu vždy jakoby poprvé. Krajní pól dětské prostoty spojené s nevinností je 

zosobněn sestrou Matylkou. Ta, jak upozorňuje Vladimír Binar, ovlivnila Demlův osud na 

celý život, a to svým podílem na jeho rozhodnutí pro kněžské povolání.831 Prostota dětství 

spolu s čistotou pak zazněla také v Demlově přiznání, že „…kdyby moje touha a moje utrpení 

/…/ měly býti naznačeny větou, dalo by se říci, že mým úkolem tady na zemi jest, 

                                               
829 Deml, Jakub: Miriam – Moji přátelé, Praha, Odeon 1990, str. 145.
830 Deml, Jakub: Šlépěje VIII, Tasov, Jakub Deml a Pavla Kytlicová 1921, str. 181.
831 Binar, Vladimír: Svět básníka Jakuba Deml, in Miriam – Moji přátelé, Praha, Odeon 1990, str. 212.
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zpřítomňovati duším jarní jitro“.832 Vedle prostoty a čistoty lze v představě „jarního jitra“ 

stejně tak už nalézt rohodnutí a ochotu k stále obnovovanému novému začátku.

Touha po vlastní přirozenosti, která splývá s hledáním právě jen sobě vlastním

specifikům, se u Demla objevila hned v počátku spolu s touhou po poznání rodného kraje a 

života předků. Právě předkové přítomní i po smrti v „rodném kraji“ tvořili „systém“, 

uspořádání jevové skutečnosti. Poznání krajiny „rodného kraje“, prostředkované zprvu 

labyrintickými texty Mého očistce, později knihami Tepna, Hlas mluví k Slovu a Mohyla, se 

stalo základem nalezení vlastní přirozenosti. Ještě ve třicátých letech se tato demlovská 

osobní jedinečnost znovu objevila v Cestě k Jihu, textu, který jsme označili za metapoetický 

k „soubornému dílu řeky Oslavy“. Tato jinakost byla konečně a definitivně pojmenována 

vadou či „chybou“ vlastního srdce jakožto středu lidského těla i v přeneseném i křesťanském 

smyslu „orgánu vztahu ke světu“ – onemocněním srdeční arytmií. Deml v Cestě k Jihu

přepisuje slova doktorky:

Je podivuhodné, jak vzdorujete všem lékařským zásahům!833

Znamená to asi toto: odlišnost a to, co je „jen mé“, bylo dokonale zvnitřněno, 

pojmenováno a stvrzeno coby neodmyslitelné a nenapravitelné osobní specifikum, vlastní 

nemoc.

Po pochopení systému krajiny následovalo pochopení situace. Už vlastně rozšířený 

ohled k přirozeným potřebám nejbližšího okolí, které se stále silněji dostalo do Demlova díla 

prostřednictvím vzpomínek na otce Jakuba. Pochopení přirozenosti se zhmotnilo v postavě 

obchodníka a v existenci peněz a výdělku, které byly výsledkem porozumění „situačním 

okolnostem“. 

Z hlediska stále silnější přilnavosti ke konkrétní situaci byla objevena její 

proměnlivost, přirozená pohyblivost skutečnosti. Pro předpokládaný a toužený úspěch 

v obchodě, stejně jako dosavadní „osudová“ zkušenost s touláním a blouděním, se 

pohyblivost stala nutným charakterovým rysem Demlovy osobnosti, kterou si nakonec také 

vyložil jako pohyblivost větru i „činnost apoštolskou“. Tím se stalo, že pohyblivost 

emblematicky přítomná v titulu časopisu Šlépěje začala tvořit dynamickou paralelu 

k „přirozenému“ statickému bodu, kterým byl Tasov a rodný kraj. Proto vzhledem k tomu, co 

jsme řekli o ptačím zpěvu coby spojenému výrazu hrůzy i radosti, a samotném ptáku 

                                               
832 Deml, Jakub: Šlépěje X, Tasov, Pavla Kytlicová 1928, str. 22.
833 Deml, Jakub: Cesta k Jihu, Tasov, Jakub Deml 1935, str. 5.
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vzhledem k možnosti spojování odlišného a neomezenému pohybu, lze nakonec vidět i v 

titulu Šlépějí přítomnost dalšího silného motivu období přelomu století, kterým byl především 

z Nietzschova přispění tanec.834

Chápeme-li totiž šlépěje jako svého druhu stopy po tanečních krocích, 

nezapomínejme, co jsme již řekli o zpěvu a písni jako žánru, v nějž celé dílo spěje, a 

uvědomíme-li si ještě vztah viditelnosti a neviditelnosti v Demlově díle tak významný, 

vezmeme-li také v úvahu představy o setkání s druhým člověkem, otázky letmého kontaktu, 

dotyku a setrvání, které zahrnují jak problematiku sebe-vědomí a extatického bez-vědomí, tak 

i inspirace a soustředěné práce, pak je skutečně tanec vhodným obrazem pro pochopení i 

vztahu fragmentu a celku, fragmentárního textu a lidského já.

Fragment se stal jedním konkrétním otiskem – šlépějí nepřetržité Demlovy chůze, 

„která nedělá pauzy“, a šlépěj otiskem zastavení při setkání s jiným člověkem. Přičemž svůj 

význam má také neviditelnost toho, který tyto otisky spojuje, tedy samotného chodce Jakuba 

Demla. Ten se totiž může na chvíli skokem vznášet – tančit s druhým a u druhého. Přesouvat 

se k němu právě jako vzdalovat se v extatickém bezvědomí sobě samému a zpětnému 

navracení. Přičemž je tanec, a na to nelze zapomínat, jak upozorňuje Michel Guérin, vždy 

zároveň možností stát se někým zcela jiným, právě jako proniknout do vlastních 

neosobnějších specifik a naplnit tak skutečnost, že je člověk vždy bytím subjektivním:

…člověk nemůže vyjíti ze sebe, kdyby nevím, jak miloval, či kdyby nevím, jak nenáviděl, tak jako 

strom nemůže vyjíti ze své kůry, anebo želva ze svého pláště, a jak tedy bylo by i pošetilé i zločinné, 

kdyby ho někdo ať výsměchem, ať tresty odosobňoval.835

V každém případě platí, že se Demlova koncepce lidského já nezákladá na úvaze, na 

zkušenosti racionální, ale je mnohem silněji začleněna do souvislostí tady a teď, je nejen 

ovlivněna, ale přímo tvořena setkáním s druhým i situací. Úplný výklad a úplné porozumění 

je trvale odloženo, ani čas, který smrtí ukončuje lidský život, ho proto není schopen „učinit 

konečně sama sebou“ (Michaux). To až činnost druhých lidí ho stále dotváří, protože k ní i 

k jako trvalému a „napjatému“ vztahu podněcuje.

Lidské já nejen, že se tedy stalo těžko postižitelné právě pro svou nyní už taneční 

pohyblivost, ale právě v Demlově případě zůstalo také přístupné vlastní proměně 

                                               
834 Nietzsche, Friedrich: Tak pravil Zarathustra, Praha, Odeon 1968.
835 Deml, Jakub: Noc, Můj očistec, Pozdrav Tasova, Brno, Host 2013, str. 84.
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hypotetickou přítomností každého nového člověka, v extázi setkání s ním i „ptačím“ 

přesunem k němu.

V. III. III. Henri Michaux

Henri Michaux hledání metody po nalezení přirozenosti zase opíral o přístup imbecilů, 

hlupáků836 (shodně ve své době se surrealisty), lidech, kteří se neuzavřou – snad také pro svou 

„osobitou“ inteligenci a neschopnost vzdát se otázek: „Age d’or des questions et c’est de 

réponses que l’homme meurt.“837 – do bloku vědeckého poznání se nikdy nezačlenit. Stejně 

jako Deml ale přemýšlel také o dětech, především v knize Průchody (1950) v eseji Děti. Děti 

označuje jako „l’homme plus que l’homme“838 a nachází v nich zkušenost člověka v dějinách 

humanity:

Louis XIII, à huit ans, fait un dessin semblable à celui que fait le fils d’un cannibale néocaledonien. A 

huit ans, il a l’âge de l’humanité, il a au moins deux cent cinquante mille ans. Quelques années après il 

les a perdus, il n’a plus que trente et un ans, il est devenu un individu, il n’est plus qu’un roi de France, 

impasse dont il ne sortit jamais. Qu’est-ce qui est pire que l’être achevé ?

Adulte – achevé – mort : nuances d’un même état. On a jeté ses atouts.

« Tout le progrès de l’homme est peut-être dû au fait qu’il reste longtemps dans l’enfance ». 

(John Fiske.)

Et cependant : « Il ne tient pas ce qu’il promet. » (Goethe.) 

La pire critique contre Aristote est encore celle-ci : qu’il était définitivement Aristote. Avant 

de mourir, on devient tout os.839

Tato zkušenost dítěte je ale pro dospělého ztracena a právě tato ztráta je pak určující 

pro specifika Michauxova hledání spojitosti i opory v proměnách bytí, kterým je dospělí 

neustále vystavován. 

Hledání přirozenosti, které bylo hledáním sebe sama, podob svého já v závislosti na 

stavu soudobého poznání, bylo možné jen jako hledání člověka, který si sám sebe uvědomil 

                                               
836 V dopise Franzi Hellensovi z 11. prosince 1922 píše: „Je ne sais rien faire à demi, je ne sais pas accepter les 
idées des autres sur quoi que ce soit. Je suis de force inventeur. […] Je suis un imbécile. Je ne comprends rien à 
ce que disent les gens, les auteurs. Il faut que je refasse tout dans ma tête. Bellour, Raymon; Tran, Ysé : 
Chronologie, in Michaux, Henri: Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 81–82.
837 Michaux, Henri: Passages, Œuvres complètes II, Paris, Gallimard 2001, str. 302.
838 Tamtéž.
839 Tamtéž, str. 303.
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ve vztahu ke svému okolí. Tam totiž spočívá Michauxova jedinečná slabost, a tím i zvláštní 

přirozený charakterový rys, který ho k proměnlivosti, a tak jistým možnostem výzkumu lidské 

identity, předurčuje. Michaux zároveň zkušeností dospěl k vědomí svého bytostného 

outsiderství, které spolu se srdeční chorobou odpovídalo představě pádu a „chybného 

stvoření“. Proto výzkum podniknutý na sobě, mohl přinést plody v oblasti mnohem širší, 

neboť v tomto bodě si byl člověk a svět nesmírně blízko. Zároveň ale takové vědomí 

nemuselo život k ničemu zavazovat než k prostému přežití: 

Ce qu’Henri Michaux perçoit donc en lui lorsqu’il s’interroge et prend conscience de lui-même, c’est 

sa faiblesse ontologique.840

Outsiderství, jehož pocit rostl vzhledem k neschopnosti vnutit průběhu žádoucí a sobě 

příznivý vývoj, jej přivedlo k proměnlivosti jako druhu přizpůsobivosti, ke stálým změnám 

tělesných proporcí i k proměně duševních stavů. Jako už mnozí před ním znovu pochopil, že 

být přirozený znamená být proměnlivý. Zároveň objevil, že přijmout tuto proměnlivost, jenž 

je nakonec vlastní životu, nemusí znamenat spění k chaosu a smrti. Uznat tuto přirozenou 

proměnlivost za vlastní znamená oddalovat okamžik, kdy se každé já stane samo sebou, 

uzavřeným bytím, jediným a jedinečným, definitivně hotovou a statickou osobou. Tou, která 

odpovídá „jedinému bodu“, který „smrt spolkne“. 

Jeho identita tak zůstává svou proměnlivostí v čase výrazně fragmentární, její nositel 

neusiluje tato různá já sjednotit, aby vznikla představa jediného člověka, touží si zachovat 

otevřenost jako nutnou podmínku budoucích objevů. Tato fragmentarita a nesjednocenost 

představuje reálný prožitek a reálnou zkušenost, stejně tak znamená určité riziko. Právě v tom 

spočívá Michauxovo přijaté riziko přítomné v touze po poznání. Jeho podmínkou je 

zachování si „věku humanity“ – být mnohým, jak o tomto „stáří“ mluví u dětí.

Připomeňme jen, že jsme konstatovali, do jaké míry je Michauxova jednota i 

proměnlivost založena v citovém životě, ve stavech a emocích. Emocí stojící zvlášť pro svou 

jedinečnou intenzitu byl hněv. Přimknutí se k hněvu jako silnému citovému stavu vlastně 

znamená přimknutí se k napětí, které zhodnocuje jedinečnost konkrétního okamžiku a člověk 

mu dokonale odpovídá. Pro Michauxa je pak hněv záchytným bodem, neboť je na proměnlivé 

skutečnosti zcela závislý. Fakticky vposledku jedná jako praktický člověk, který netvoří a 

neskládá každým okamžikem nic jiného než sebe sama. 

                                               
840 Poulet, Georges: Henri Michaux et les supplices des faibles, in Cahier de l’Herne, Henri Michaux, Paris, 
Herne 1966, str. 214–215.
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Okamžik „božského štěstí“, který ještě Stendhal vyhledával pro jeho jedinečnost, 

Michaux již nepojmenovával jako štěstí, neboť skutečné štěstí, jakýkoli životní klad, jako by 

už nebyly možné. Jeho silným a intenzivním žitým okamžikem bylo podlehnutí nenávisti, 

závisti či onen prožitek hněvu, který jediný byl schopen lidskou bytost sjednotit a přimknout 

ke skutečnosti v obranném zachovatelském gestu. Romantické nadšení pro neopakovatelný 

okamžik předchozích epoch zůstalo týž, jen byl tento okamžik obnažen k surovosti a zůstal 

v podobě napětí a jeho intenzity už mimo jakoukoli morálku: 

Optika života obecně vzato zahrnuje postoj morální příslušnosti i postoj nemorální, a činí jejich 

případnou oprávněnost závislou na konkrétní situaci, v níž nikdy není potřeba obou stejně.841

V. IV. Život bez plánu. Praxe a „optika života“

Uchovala-li se tedy z prvotního obrazu divošství také představa přirozeného zájmu o 

každodennost, pak nutně také znamenala nepřítomnost plánu. Montaigne popisuje kanibaly 

jako lidi, jejichž život se odehrává v oblasti obvyklých potřeb a jejichž zaměstnání je odvislé 

od situací, které přináší každodennost. Tito divoši jsou schopni sladit své potřeby a touhy 

s možnostmi jejich naplnění, i to je dle Montaigne jedna ze známek schopnosti žít přirozeně. 

Pozdější hledání lidské přirozenosti se požadavku vztahu ke každodennosti blížilo. 

Došlo k tomu, že se oslabila představa života jako morálního úkolu ve prospěch znalosti sebe 

sama. Plán člověka soustředěného především na své okolí, které koncepci přirozenosti 

předkládalo, tedy, pod vlivem společenských změn, postupně mizel. Byl-li nějaký, pak jeho 

obsahem bylo právě nalezení oné přirozenosti, pochopení svých specifik jakožto osobnosti. 

Ta pak neměla za úkol nic jiného, než tuto svou přirozenost respektovat, dokonale se s ní 

sladit a dle ní žít. Tento Rousseauem prohloubený a později ústřední romantický požadavek, 

podnícený však jistě již Montaignem, se projevil i u zvolených autorů a přímo ovlivnil etiku i 

vlastní poetiku. Stendhal upozornil na vliv náhody, kterou se nechával v životě řídit, i 

na bytostný odpor ke stanovení plánů pro vlastní psané dílo. Zdůrazňoval, že plán ho 

připravuje o nadšení, jehož nedostatek přímo bránil dokončení. 

Deml však plán měl. Jeho podstata spočívá v ohledu ke všem novým přítomným

podmínkám, které nastanou v životě autora. Tento ohled k tomu, co nazýváme s Claudem 

Lévi-Straussem „situační okolnosti“ byl přeci již obsažen a vyložen ve specifické představě 

                                               
841 Kouba, Pavel: Nietzsche, Praha, Oikúmené 2006, str. 105.
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„rozumějícího“ obchodníka. Také jsme v té souvislosti přemýšleli o snaze vytvořit „obec 

přátel Božích“. Zvláštnost tohoto plánu spočívala v jeho přímo integrální nedokončenosti, 

která, jak jsme upozornili, byla dána faktem, že to měl být vždy další druhý či bližní, který 

k dílu sám přispěje, a tak jej, i když jen dočasně, dokončuje a uzavírá, neboli stupňuje. A 

člověk, jehož život je odvislý od „množství vykonaného díla“ a jehož úkolem je „nadlehčit“ 

život a práci svých bližních, což se děje „pneumatickým“ slovem, pak je přímo odvislý od 

psaného slova. 

V každém pohybu trávy, v každém zasténání vody, v každém zapípání ptáka či pohledu člověka jsou 

zakleta slova, věty, které – dokud nebudou vysloveny – nebudou existovat v duchovním řádu, 

nebudou naším majetkem, a zhynou nezařaděny do velkého společenství zástupů.842

Jeho integrita a jeho já vznikají až dle psaného textu, a je-li psaný text otevřený 

příspěvku každého dalšího člověka, a to také jako odezvy, pak je i lidské já takto „dialogicky“ 

závislé na druhém, na jeho zájmu, na potenciálním vzniku silného napětí. Vzpomeneme-li 

ještě na kapitoly, kde byla řeč o tanci a zpěvu, pak bychom obrazně mohli říci, že dílo psané 

jako zpěv vrcholí tancem s druhým člověkem se vší jeho neodmyslitelnou extatickou silou a 

možným sebezapoměním. 

Kdykoli náboženstvím a uměním spojí se řeč mnoha lidí v jednu modlitbu nebo píseň, takže tito 

shromáždění na sebe zapomínají, podobajíce se mnoha potůčkům, které splynuly v řeku, snad právě 

tímto zapomenutím sebe, jež vlastně jest teprve jasnějším uvědoměním sebe (ve snu nebo v opojení 

můžeme skutečně viděti jasněji!), neméně však tímto sloučením a tedy zesílením hlasů dobývají 

království Božího, neboť kde jest zapomenutí sebe a toto sloučení, jest nezbytně i láska a po takovém 

zpěvu tělo trne čistou slastí jako strom po jarní bouři…843

Je to vlastně již náznak významu onoho napětí či „živé vibrace“844, které překonávají 

morálku, jak to postuloval Nietzsche, i toho, co mladému Demlovi radil Otokar Březina nad 

dílem Françoise Villona o „použití těch vražd a nemravností jako básnického staviva“.845

Navíc nezapomínejme, že Jakub Deml určil každodenní „nový začátek“ bez plánu za jeden 

z určujících příznaků básnictví, říká: „Nepsal jsem svého ,Svědectví‘ jako vědec a profesor, 

                                               
842 Deml, Jakub: Proč bychom se netěšili (Šlépěje XXIV), Tasov, Marie Rosa Junová 1939, str. 79.
843 Deml, Jakub: Šlépěje XI, Tasov, Pavla Kytlicová 1928, str. 10.
844 Deml, Jakub: Šlépěje XX, Tasov, Jakub Deml 1934, str. 8.
845 Deml, Jakub: Šlépěje XXV, Tasov, Marie Rosa Junová 1940, str. 29.
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nýbrž jako básník: každý den musil jsem začít znova.“846 Jako by tím říkal, že text vznikal až 

dle okolností, dle specifik každého nového tady a teď. I tuto skutečnost – rozhodnutí se pro 

proměnu a ohled k proměnám perspektiv – lze zaslechnout v úvaze o vztahu umění a života, 

když říká, že „umění je útěk do života“. 

Stalo se tedy přesně to, co pojmenoval a požadoval Friedrich Nietzsche 

v Menschliches, Allzumenschliches (1879 a 1880). Došlo ke zrušení morálního přístupu ke 

světu, odmítnutí jediné morálky ve jménu etiky potřeb dne, „perspektivismu“ a „optiky 

života“. Člověk Stendhalova, Demlova, Michauxova či Nietzschova typu, který usiloval o 

sebepoznání, v sobě nalezl jako základní princip vlatního života úplnou proměnlivost 

podnícenou zkušeností se světem. Neproměnlivost přístupu k takovému světu i sobě by 

bránila každému poznání, stejně tak by nebyla schopna vytvářet napětí, které nastoupilo na 

uprázdňující se místo společensky deklarovaného životního smyslu. Takový přístup by 

konečně znamenal odklon od života a od jeho potřeb a nebyl by schopen jej motivovat ke 

vzmachu. Když Nietzsche v Mimo dobro a zlo847 uvažoval o „optice života“, která byla 

součástí morálního výkladu světa, snažil se neupřednostnit jediný, snad lze říci „objektivní“ či 

objektivizující pohled na skutečnost, ani jediný předem stanovený postoj k ní. Neboť, „ať už 

zaujímáme jakýkoli postoj, je třeba tak činit ne pro postoj sám, nýbrž pro posílení života 

obecně a natrvalo;“848 a dále:

Optika života nedovoluje přimknout se k jakékoli hodnotě s konečnou platností, vynucuje si, aby byl 

stále znovu brán ohled na napětí, které hodnota vnáší do konkrétní situace. Jestliže jsme řekli, že 

soudnost nalézá to, co přítomná chvíle „potřebovala“, co situace „chtěla“, zjevně tím tedy není míněno 

rozhodnutí vycházející setrvačně vstříc tomu, co v situaci převládá a co se jakoby samo vnucuje.849

V. V. Druhá montaignovská inspirace: čas

Časovost vlastní existence znamená, že sebevědomí jako prvotní místo smyslu je vždy vůči sobě 

samému v odkladu.850

Je tu ještě jeden faktor, který s proměnlivostí souvisí a nebyl dosud přesně zmíněn, i 

když jeho vliv je tím, co nesoulad sebe sama a svého vědomí působí. Tím faktorem je čas. 

                                               
846 Deml, Jakub: Šlépěje. Svazek XVIII, Tasov, Pavla Kytlicová 1931, str. 45.
847 Nietzsche, Friedrich: Mimo dobro a zlo, Praha, Aurora 1996.
848 Kouba, Pavel: Nietzsche, Praha, Oikúmené 2006, str. 99.
849 Tamtéž, str. 104.
850 Waldenfels, Bernhard: Znepokojivá zkušenost cizího, Praha, Oikúmené 1998, str. 62.
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Krátkou analýzou časového rozměru především v Demlově díle je ještě více zřejmé, jak ohled 

k „situačním okolnostem“ je dokonce nadřazen rozumění obsahu díla. Zůstáva tu totiž jistá 

neschopnost správně vyložit to, co se odehrává teď a tady, co je žité v tomto konkrétním 

okamžiku, avšak přesto se dle toho řídit. Skutečný stín a jistá temnota vždy ulpívá na lidském

vědomí, a poznání jeho nedostatečnosti a přesvědčení o existenci také jiných forem 

uspořádání předznamenává Demlovu estetiku. Deml totiž odvozuje z esenciální 

nepochopitelnosti a neuchopitelnosti přítomné chvíle premisu, které ale plně důvěřuje, že je to 

sám čas, který porozumění umožňuje, a je do něj nutně vždy přísně a neodmyslitelně 

integrován. A to dále souvisí s přemýšlením o sobě a se sebepoznáním.

Člověk je se svým poznáním a vědomím vždy trochu pozadu za prožitou situací, stejně 

jak upozorňuje Waldenfels.851 Jestliže tedy vědomí není schopno pojmově uchopit právě teď a 

tady žitý okamžik, pak tu musejí také být prožitky skryté, vědomí a rozumu v pravou chvíli 

nepřístupné. Z toho dále vyvozuje, že je třeba zaznamenávat události tak, jak přicházejí, 

prozatím odložit důvěru k logice a bdělému vědomí, přijmout s určitým rizikem dočasné 

nepochopitelnost takového zápisu, smysl se totiž s ubíhajícím časem teprve objeví:

Sešílet, anebo okamžitě umřít by musil člověk, kdyby vždycky věděl, co dělá nebo mluví.852

Odložené porozumění je stejně přítomné v darovacím aktu samotného předávání 

života, jak mu Deml rozumí. Člověk přijímá něco, jehož smysl ani význam v okamžiku, kdy 

to dostává, nezná. 

Představou, že lidská bytost nikdy svým vědomím není svědkem sebe sama tady a teď, 

že přítomné chvíli lze rozumět až v budoucnu, je Jakub Deml také blíže Stendhalovi, který 

píše, že: „si vybral los loterie, jejíž hlavní výhra je: být čten roku 1935“853, a řadí se 

k důležitému myšlenkovému dědictví Montaignovu, k jeho pochybnostem o možnostech 

sebe-vystižení a dokonalého sebeuvědomění a jazykového sebeuchopení. Deml opět jako 

Michel de Montaigne a Stendhal vztahuje tuto poučku na sebe samého, na svou integrální 

bytost, osobnost a své já a i jemu je člověk fragmentem, entitou tvořenou vztahy. Zároveň ale 

také toto další porozumění přenáší na budoucího čtenáře, na nové okolnosti, které nastanou. 

Protože to budou právě ony nové „situační okolnosti“, které budou to konkrétní či tu 

konkrétní část díla potřebovat. 

                                               
851 Tamtéž.
852 Deml, Jakub: Šlépěje IX, Tasov, Pavla Kytlicová 1925, str. 17.
853 Stendhal: Život Henryho Brularda, Praha, SNKLHU 1960, str. 151.
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Michaux fakticky neuvažuje jinak. I jeho zájem je obrácen skrze zájem o přítomnost 

k budoucnosti, i budoucností k přítomné chvíli a k budoucím lidem, kteří ho nenechají 

„samotného mezi mrtvými“. Právě nemožnost být si zcela přítomen, přesně chápat, co se 

v určitý okamžik odehrává, jej vede k přesvědčení, že to, co teď působí nesnáze a trápení, 

bude v budoucnu, kdy nastanou nové okolnosti, řešitelné i potřebné: 

Comme ils sont beaux, les siècles à venir.

Si vous saviez comme j’aurais voulu vivre parmi vous. 

Ne me croyez pas si fermé que j’en ai l’air. Je comprendrais, je vous l’assure, je suis fort 

pressé, sollicité sans relâche par le dehors et le grand espace du futur. Je chercherais.

Si quelque esprit dans ce temps-là peut se mettre en relation avec ce qui restera de moi, qu’il 

tente d’expérience, il y aura peut-être encore quelque chose à faire avec ma personne. Essayez.

Ne me laissez pas pour mort, parce que les journaux auront annoncé que je n’y suis plus. Je 

ferai plus humble que je ne suis maintenant. Il le faudra bien. Je compte sur toi, lecteur, sur toi qui va 

me lire, quelque jour, sur toi, lectrice. Ne me laisse pas seul avec les morts comme un soldat sur le 

front qui ne reçoit pas de lettres. Choisis-moi parmi eux, pour ma grande anxiété et mon grand désir. 

Parle-moi alors, je t’en prie, j’y compte.854

                                               
854 Michaux, Henri: Ecuador, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard 1998, str. 179.
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ABSTRAKT

Práce si klade za cíl postihnout vztah literárního textu k lidské identitě, k jejímu poznání i 

jejímu formování pomocí psaného jazyka. Výchozí myšlenka se zakládá na výkladu vztahu 

člověka a světa s ohledem k vědomí vlastní viditelnosti. Dále vychází z hypotézy, že lidská 

bytost pociťuje svou viditelnost ve světě jako ohrožení na jedné straně a nepřirozenost na 

straně druhé. Snahou této bytosti je se formovat podle vlastních představ či se stávat pomocí 

textu někým jiným, brát na sebe převleky a maskovat se, ale také používat jazyk jako nástroj 

dobrání se vlastní přirozenosti. Na počátku takového přístupu spočívá Stendhalovo dílo, které 

je považováno za zakladatele literárního egotismu. Důvodem je výhradní zájem jejího autora 

o svou osobu, který se projevuje ve dvojím gestu: sebepoznávacím i sebekonstrukčním. Oba 

tyto přístupy k jazyku mají své pokračovatele v mnoha literaturách, jednou z nich je literatura 

česká, v níž se objevuje dílo Jakuba Demla. I v něm lze snadno vyznačit gesto sebe-poznání i 

sebe-konstrukce. Deml se modifikací vlastní identity, především začleňováním druhých lidí 

do ní, pokouší vytvořit dojem „věčné všudypřítomnosti“. Její navození má být základem vlivu 

na skutečnost. Henri Michaux stejně tak učiní průzkum sebe sama za výhradní zájem svého 

života. I pro něj je důležité, že se praktický přístup k jazykovému výtvoru, který je přítomný 

v užití řeči jako prostředku sebepoznání či sebeskrytí, rozvine v jeden z nástrojů přežití. 

Spojení sebetvorby a akcentování praktického použití jazykového výtvoru jako nástroje 

sloužícího životu pak zachytí i odvození lidské identity od situačních okolností a okamžiků, 

což způsobí, že lidská bytost bude prožívat svou identitu jako fragmentární a nespojitou.

ABSTRACT

The objective of this work is to analyze the relation of a literary text to one’s identity, to its 

understanding and to its formation through the written language. The relation between man 

and the world founded on the awareness of one’s own visibility serves as the basis for this 

analysis. Further, the analysis draws on a hypothesis that one’s own visibility within the world 

is perceived as both a threat and as something inauthentic. Thus, human beings make 

considerable effort to form themselves according to their own principles or to become 

someone else with the help of literary text, to take on various disguises and masks, but also to 
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use language as a tool enabling them to uncover their own authenticity. On the onset, such 

approach was represented by Stendhal’s work that is considered as the founding stone of 

literary egotism. The reason is that, in his work, Stendhal focuses exclusively on himself, 

which is manifested by a double gesture: self-analysis and self-construction. Both these 

gestures, performed by the means of language, have a number of successors in various 

literatures, including Czech literature and the work of Jakub Deml. In Deml’s texts, too, the 

double gesture of self-analysis and self-construction can be recognized. By modifying his own 

identity, mainly through the inclusion of other people within it, Deml attempts to create an 

impression of omnipresence. To accomplish this, represents the basis for influencing reality. 

In the same vein, Henri Michaux establishes the exploration of his own self as the exclusive 

focus of his life. For him, too, it is crucial that the practical approach to a linguistic creation, 

an approach that consists in using language as a tool for either gaining self-knowledge or for 

hiding one’s self, be developed into one of the tools for survival. This link, established 

between self-creation, and the emphasis, put on a practical approach to any linguistic creation 

as a tool serving the purposes of life, have the capacity to capture human identity as 

something derived from situational circumstances at any given moment. As a result, human 

beings perceive their own identity as something fragmentary and discontinuous. 


