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ANOTACE 

 

           V práci se zabývám reflexí interpretací van Goghova obrazu Pár bot, které 

byly obrazu věnovány od vystoupení francouzského filosofa Jacquese Derridy až 

k dnešku. Práci doplňují dva exkurzy, kde se zabývám specifickými problémy tvorby 

van Gogha. 

 

 

 

 

ANOTATION 

 

           Present study is dedicated to the problems of interpretation of van Gogh’s 

painting Old Shoes. I investigate interpretations of the painting and it’s reflections in 

philosophy and criticism from Derrida to present day. Two excurses on specific 

problems of van Gogh’s art are added. 
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NA ÚVOD 

 

           Tato práce navazuje na mou mé bakalářskou práci Martin Heidegger, Meyer 

Schapiro, van Goghovy Boty a některé problémy interpretace obhájenou v roce 2011. 

Pro předkládanou studii jsem přepracoval kapitoly věnované Heideggerovi a 

Schapirovi tam, kde se mi to zdálo nutné. Některé pasáže jsem ponechal nezměněny. 

Text o Derridovy je nový. Ačkoliv jsem původně předpokládal, že budu věnovat více 

místa Derridovi, rozhodl jsem se pro omezení tohoto tématu výslovně na problém 

jeho interpretace van Goghova díla. Upustil jsem od záměru blíže pojednat vztah 

Derridy k výtvarnému umění, to jednak proto, že práce na toto téma jsou dostupné, 

jednak proto, že si netroufám pouštět do tak složité problematiky. 

           Naopak nad očekávání se rozrostl první exkurz. Oba doplňující příspěvky 

sledují některé méně probádané oblasti van Goghovy tvorby. Jejich prvotní záměr 

vznikl v sálech různých muzeí a snažil jsem se v nich vycházet od uměleckého díla a 

ne z textu. Jsou tedy spíše dílem pozorování než četby a snad vyvažují „textový“ 

charakter první části práce. Druhý exkurz je spíše prvním vhledem do málo probádané 

problematiky a má „pracovní“ charakter. 

           Zdržel jsem se zde vlastních výkladů van Goghova obrazu Pár bot, které jsou 

předmětem textu, jež je určen k publikování a jehož obsah jsem zde využil jen 

minimálně. Proto, abych zbytečně neopakoval tytéž informace, nezahrnuji širší 

interpretaci tohoto díla do diplomové práce. Ve zmiňovaném textu může čtenář nalézt 

nové interpretace van Goghova obrazu. 
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HEIDEGGER A OTÁZKA PO UMĚNÍ 

          

           Heidegger byl myslitel, v jehož filozofickém tázaní zaujímalo umění 

významné místo. Od svého mládí se zajímal o umění,
1
 především o německou 

romantickou ale i současnou poesii a některé proudy moderního malířství. Van Gogh, 

Paul Klee, Georges Bracque a Paul Cézanne patřili k umělcům, kterých  O van 

Goghovi psal několikrát a jeho díla Pár bot se dotkl ve svých textech alespoň 

dvakrát.
2

 Podle některých zdrojů
3

 měl Heidegger v úmyslu dokonce napsat 

monografii o Paulu Kleeovi.
4
 Osobní kontakt měl s Georgesem Braquem, jehož 

tvorby si vysoce vážil. Oba muži se setkali vícekrát v jižní Francii na seminářích 

pořádaných básníkem René Charem.
5
 Heidegger také údajně řekl, že jedna Bracquova 

malba je pro něj mnohem zajímavější než pět set stran Sartra.
6
 Již vícekrát bylo 

zmíněno, že kubismus může být chápán jako jakási výtvarná forma fenomenologie
7
 

konvenující především s Husserlem.  

           Podle publikovaných spisů se může zdát, že Heidegger projevil zájem o umění 

až v době, kdy docházelo v jeho myšlenkovém vývoji k tzv. Kehre - obratu. Stať 

Zrození uměleckého díla z let 1935/36, která je paradoxně výstupem z přednášky pro 

historiky umění, kterou proslovil Heidegger ve Freiburgu,
8
 by potom byla vlastně 

prvním výsledkem tohoto zájmu. I když se často hovoří o obratu v Heideggerově 

myšlení jako zásadním přelomu, uvidíme, že co bylo předznamenáno v Bytí a času 

najde své další rozpracování ve Zrození uměleckého díla a naopak, že bez znalosti 

tohoto prvního Heideggerova velkého spisu zůstává mnoho nejasného i ve Zrození 

uměleckého díla. Nepůjde nám však o mapování Heideggerova myšlení o umění, 

nýbrž o vysvětlení některých jeho základních pojmů nebo myšlenkových konstruktů, 

což nám později pomůže určit, co asi Heidegger ve van Goghově obrazu Bot viděl, 

nebo neviděl. Při vysvětlování Heideggerova myšlení je třeba uvážit, zdali je možno 

                                                        
1
 Wayne D. OWENS: Heidegger’s Philosophy of Art, in: British Journal of Aesthetics, 29, 1989, 128. 

2
 Jedná se o tyto stati: Der Ursprung des Kunstwerkes, Freiburg a. B. 1935, a Einfürung in die 

Metaphysik, Tübingen 1953. 
3 Aleš NOVÁK (rec.): Otto Pöggeler: Bild und Technik. Heidegger, Klee und die moderne Kunst, in: 
Reflexe XXVI, 2004. 
4 Ibidem. 
5 Walter BIEMEL: Martin Heidegger, Praha 1995, 131. 
6 Alex DANCHEV: Georges Braque, Praha 2006, 346. 
7
 K tomu viz Walter BIEMEL: Zur Deutung der Polyperspektivität bei Picasso, in: Philosophische 

Jahrbuch der Goerresgesellschaft, LXXIV, 1966. 
8
 Michael KELLY: Iconoclasm in Aesthetics, Cambridge 2003, 20. 
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pomoci si výklady z jiných autorových spisů; to se bude týkat zejména Bytí a času. 

Bohužel zde nejsou žádné kapitoly, jež by se týkaly umění nebo uměleckého díla,
9
 ale 

najdeme zde mnoho o tak klíčovém tématu, jakým je pro Heideggera věc (Ding, 

Zeug) a svět (Welt). Zabývání se věcí není vůbec vzdálením se od tématu naší práce, 

uvážíme-li, že vzájemnému poměru věci a uměleckého díla věnuje Heidegger skoro 

polovinu Zrození uměleckého díla, nesoucí navíc jako samostatná kapitola název Věc 

a dílo, do této kapitoly je rovněž vřazen popis van Goghova obrazu.  

           Ve třicátých letech začíná tedy Heidegger soustavněji promýšlet umění, vedle 

publikace stati Zrození uměleckého díla se promítá tento zájem do univerzitních 

přednášek, proslovených v akademickém roce 1936/37 na téma Vůle k moci jako 

umění, kde v rámci hodin věnovaných Nietzschemu rozvíjel i teze nastíněné v eseji, 

jemuž se věnujeme.
10

  

            Je až překvapující, že si zatím nikdo, pokud vím, nepovšiml proč si Heidegger 

zvolil jako předmět svého zájmu poněkud marginální obraz Pár bot. Pokusím se 

dokázat, že Heideggerovi je lhostejné skoro všechno, ale předně ne to, že na plátně 

jsou zobrazeny právě boty. Z Heideggerova hlediska je jedno, jestli jsou to boty selky, 

nebo boty malířovy, dokonce je jedno, jestli je to dílo van Goghovo, nebo jiného 

umělce a do třetice je lhostejné, zdali je dílo kvalitní či nikoliv. Heidegerovi běží ve 

skutečnosti o něco zcela jiného než o atribut námětu jednoho plátna.  

           Hned na počátku spisu Zrození uměleckého díla nás Heidegger několikrát 

nechá zakroužit nad tím, co by mohlo být uměním a uměleckým dílem. Jediným 

jasným se zdá být otázka po původu bytostného určení uměleckého díla,
11

 přičemž 

původem bytostného určení rozumí  Heidegger odkud a skrze co je něco tím, čím je a 

jak je. Dílo i umělec mají původ v umění, umění má zase původ v dílech zrozených 

skrze umělce. Tento myšlený kruh nemá řešení. Ani abstrahováním od nakupeného 

počtu uměleckých děl se nedostaneme dál, protože nevíme, podle čeho rozpoznat 

umělecká díla.
12

 Nedá-li se dobrat toho, co je umění tímto způsobem, musíme dle 

Heideggera začít tam, kde se v uměleckém díle objevuje věc, respektive co na 

uměleckém díle plyne z povahy věci. Tím Heidegger nejdříve rozumí, co je v soše 

                                                        
9
 Narazil jsem pouze na jednu letmou zmínku při výkladu neurčitého ono se nebo veřejného anonymu 

(překlad Jana Patočky), viz Martin HEIDEGGER: Bytí a čas, Praha 2008, 156 – 160. 
10

 George PATTISON: Routledge philosophy guidebook to the later Heidegger, New York 2000, 78.  
11

 HEIDEGGER 1968/1969, 53. 
12

 Ibidem 54 
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kámen, v malbě barva nebo v řeči hláska.
13

 Umělecké dílo záleží částečně ve věci. I 

toto stanovisko bude Heideggerem dále důsledně zkorigováno a poupraveno jako 

nepřesné a zavádějící.
14

 Nám však prozatím poslouží tento příklad coby nejblíže 

spojený s naším zkoumáním van Goghova obrazu. Navíc poslouží rovněž jako 

návodný patník, značící cestu ke středu Heideggerova eseje. Pokusme se vniknout 

k problematice skrze dva pojmy stojící na počátku Heideggerova eseje, skrze symbol 

a alegorii.    

           Umělecké dílo je zároveň jinotajné, tají v sobě cosi jiného. Zjevování jiného je 

v povaze uměleckého díla, tedy umělecké dílo je alegorií (od slovesa jinak 

poznávám). V uměleckém díle se ale zároveň střetává a svádí dohromady toto jiné 

s tím, co je na díle plynoucí z povahy věci, umělecké dílo je symbolem. Než 

pokročíme dál bude třeba vysvětlit, co je to alegorie a co symbol.
15

 

            Ono střetávání se, jak později uvidíme, bude klíčovým tématem v tázání se po 

uměleckém díle. Zde je ještě potřeba říci, co rozumí Heidegger pod slovem znak. 

Zatímco znak je prostředek, jehož charakter spočívá dle Heideggera v ukazování,
16

 

alegorie zjevuje (nikoliv ukazuje) cosi jiného, jež nutně neplyne z toho, co je v díle 

věcí. Zůstaňme však ještě chvíli u znaku, abychom pochopili, proč v Heideggerově 

pojetí uměleckého dílo není (pouze) znakem nebo nakupením znaků. Heidegger píše: 

„Pochopit znak se nám vlastně nedaří právě tehdy, když na něj zíráme a konstatujeme 

jej.“
17

  Takovýto způsob recepce je naopak klíčový při setkávání s uměleckým dílem. 

Znak je prostředkem, který nám zpřístupňuje svým poukazováním síť vztahů mezi 

příručními jsoucny a umožňuje nám se mezi nimi orientovat při každodenním 

zacházení.
18

 Znak snad může patřit k dílu, ale dílo nikdy nemůže být pouze znakem.
19

 

Znakem je dílo pouze v tom smyslu, že odkazuje na sebe.
20

 Zpět k alegorii. 

„Umělecké dílo je zhotovenou věcí, vyjadřuje však cosi jiného, než jen pouhou věc“ 

                                                        
13

 Ibidem 54/55 
14

 Mario PERNIOLA: Estetika 20. století, Praha 2006, 134. 
15

 Omezím se, pro gigantický rozměr problému, na náznak jeho zpracování ve fenomenologii a 

hermeneutice. Ohledně pojmu symbol ve vědách o umění viz Götz POCHAT: Der Symbolbegriff in 

der Ästhetik und Kunstwissenschaft, Köln 1991.  
16

 Martin HEIDEGGER: Bytí a čas, Praha 2008, 100. Kapitola věnovaná znaku (Bytí a čas, 100-107) je 

originálním, málo zhodnoceným příspěvkem k sémiotice. Heidegger se zde výrazně rozchází 

s konceptem znaku ve strukturalismu.  
17

 Ibidem 103. 
18

 Ibidem. 
19

 HEIDEGGER 1968/1969, 55-57. 
20

 Hans Georg GADAMER: Pravda a metoda, Praha 2010, 145. 
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dílo toto jiné zveřejňuje.
21

 Dílo je, jak bylo řečeno, jinotajem, alegorií. Slovo alegorie 

nahrazuje původní pojem hyponoia, tj. skrytý smysl.
22

 „Alegorie je významuplným 

vztahem smyslového k nesmyslovému,“
23

 říká Gadamer a přibližuje nám tak ono jiné 

z Heideggerova výkladu. Proč je dílo symbolem bude ukázáno později, zatím 

řekněme, že starořecké sloveso symbollain znamenalo setkat se nebo také vyřešit 

hádanku.
24

 V samotném slově symbol tkví jistá reciprocita, jak to jasně vidíme ve 

funkci symbolon. Dílo, pokud je symbolem, podle Heideggerova textu, viditelně 

ukazuje reciprocitu země a světa. Zmíněné zviditelnění je dílu vlastní.
25

 Ačkoliv má 

rozlišení mezi symbolem a alegorií dlouhou tradici aktualizovanou zvláště 

v romantismu,
26

 nedá se říci, že by se tyto pojmy a jejich dějiny staly pro Heideggera 

předmětem pro destrukci.
27

 Naopak, jsou ve svém původním významu filologickou 

formulí, od které bude Heidegger dále vycházet.  

           Když nyní víme, že umělecké dílo má něco, co plyne z povahy věci, můžeme 

se ptát, co je to věc. Pokud se toho dobereme, dostaneme se o krok dále v poznání 

bytostného určení uměleckého díla.
28

 To, co zde bude vykládáno, tvoří sice důležitou 

součást Heideggerova eseje věnovaného umění, ale vše bude zároveň samotným 

autorem zásadně přehodnoceno v závěru textu. Jedná se tedy pouze o dílčí pojednání, 

pokus osvětlit problematiku věci.  

           V Bytí a čase Heidegger rozděluje nitrosvětská jsoucna na výskytová a 

příruční,
29

 přičemž náčiní jakožto nejbližší příklad příručního jsoucna tvoří 

mezistupeň mezi věcí a dílem.
30

 Nás může zajímat, že Heidegger uvádí jako příklad 

příručního jsoucna vedle kladiva, hoblíku a jehly i obuv.
31

  Náčiní je konstituováno 

systémem poukazů, jež vždy poukazují na to, k čemu je náčiní dobré, respektive na co 

stačí. Náčiní je tedy prostředkem.
32

 Kladivo odkazuje na hřebík, na zatloukání a tím 

třeba i na stlučený stůl, bytí kladiva je v podstatě oprávněno až bytím stolu. Dílo (zde 

                                                        
21

 HEIDEGGER 1968/1969 54. 
22

 GADAMER 2010, 78.  
23

Ibidem 80. 
24

 Umberto ECO: Meze interpretace, Praha 2004, 15. 
25

 GADAMER 2010, 145. 
26

 Paul de MANN: Rétorika temporality, in: Vlastimil ZUSKA (ed.): Umění, krása, šeredno. Praha 

2004, 121. 
27

 To se domnívá např. C. Owens, k tomu viz Craig OWENS: The Allegorical Impulse: Toward a 

Theory of Postmodernism, in: Charles HARRISON, Paul WOOD (eds.): Art in Theory, 1900-2000, 

Oxford, 1030.  
28

 HEIDEGGER 1968/1969, 54. 
29

 HEIDEGGER 2008. 
30

 HEIDEGGER1968/1969, 59. 
31

 HEIDEGGER 2008, 92-93.  
32

 Ibidem, 91. 
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nikoliv umělecké, ale výsledek činnosti – např. onen stůl) je tím, u čeho člověk je, 

když na tomto díle pracuje, prostředky, jimiž dílo zhotovuje, ustupují v tomto procesu 

do pozadí, a to tím více, čím lépe slouží.
33

 Spolehlivost nebo službyschopnost je 

důležitým a snad hlavním charakterem náčiní, který nám činí svět bezpečným.
34

 

Naopak umělecké dílo je v tomto smyslu čímsi soběstačným.
35

 V procesu mizení či 

pustošení této spolehlivosti se nachází každé náčiní a kvůli němu získává onu „nudně 

vtíravou všednost“,
36

 jež se nám ukazuje jako na náčiní nejběžnější, tedy jako způsob 

jeho bytí. Umělecké dílo, se v tomto ohledu nespotřebovává, pomineme-li např. 

užívání některých kultových uměleckých předmětů, dílo patří k věcem nejstálejším.
37

   

            I při zacházení s věcmi poznává člověk něco z jejich ustrojení, ale toto 

poznání není pravým poznáním věci, protože člověk je při zacházení s náčiním spíše 

již u výsledku své práce a náčiní je zapomenuto. Čím důkladněji je zapomenuto, tím 

lépe slouží.
38

 Ani  pohledem na věc se nedozvíme mnoho o této věci.
39

 Ale pokud je 

věc namalovaná, jako v případě bot, tak obraz o věci promlouvá.
40

 Teprve dílo nechá 

náčiní vystoupit z každodenní ztajené přítomnosti. V díle není stěžejní nápodoba 

jsoucího. Jedná se spíše o reprodukci obecné bytnosti věci. V díle je vidět, co činí 

prostředek, kterým náčiní je, prostředkem, tj. je vidět jeho prostředkovost.
41

 Takto je 

naznačen vztah díla a věci.  

           Bylo řečeno, že pravdu jsoucího lze nalézt v uměleckém díle, co ale rozumí 

Heidegger pod pojmem pravda? Zde je potřeba vystříhat se dvou dezinterpretací, 

které se postupně dostaly do pojmu pravdy vůbec a Heideggerova pojetí pravdy 

zvlášť. Zaprvé, pravdou se obvykle rozumí shoda věci a výpovědi o této věci, 
42

 tento 

výklad má původ u Aristotela a je vlastní logice. Zadruhé se často míní, že pravda je u 

Heideggera totéž co Alétheia – neskrytost, není tomu tak.
43

 Alethéia jako prostranství 

44
 (v překladu Jiřího Němce) či světlina

45
 je původním místem kde „acontecimiento 

                                                        
33

 Ibidem 92.  
34

 HEIDEGGER 1968/1969, 60.  
35

 Ibidem, 58. 
36

 Ibidem, 60. 
37

 Hannah ARENDTOVÁ: Vita activa, Praha 2009, 213.    
38

 HEIDEGGER 2008, 91.  
39

 To je argument, vůči kterému, ve své jediné filozoficky orientované výtce vůči Heideggerovi, 

vystoupí Meyer Schapiro.  
40

 HEIDEGGER 1968/1969, 61. 
41

 HEIDEGGER 1968/1969, 62. 
42

 HEIDEGGER 2008, 250. 
43

 Martin HEIDEGGER: Konec filozofie a úkol myšlení, Praha 2006, 33. 
44

 Martin HEIDEGGER: O pravdě a bytí, Praha 1971, 75. 
45

 1968/1969, 81.  
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del fenómeno como su hacerse evidente“.
46

 Světlina je vlastní bytí pobytu, tj. člověku, 

sám člověk se neustále pohybuje ve světlině a touto světlinou je.
47

 Jsoucí vstupující 

do světliny může být poznáno jako jsoucí, zde se zakládá jeho zjevnost. Toto 

vstupování do je podle německého filozofa dění pravdy, neboť pravda se děje.
48

 

Světlina je jako otevřenost událostí zjevnosti.
49

 Světlina ale neodkrývá všechna 

jsoucna jasně a srozumitelně, ta se na sebe tlačí a jedno druhé překrývá, obrazně 

řečeno. Takovéto odkrývání a zahalování je světlině vlastní a teprve v ní se může 

vůbec dít. Tedy pravda je dynamická. Uvedené dění pravdy se dle Heideggera 

odehrává i v uměleckém díle.
50

 Bylo by nanejvýš nesprávné soudit, že Heidegger má 

na mysli neskrytost jsoucího v díle jako mimesis, nápodobu věci,
51

 mimesis je 

v podstatě také založena na výše zmíněné korespondenční teorii pravdy, jen v rovině 

věc-nápodoba věci. 

            Umělecké dílo je tedy událostí pravdy. Pravda je zásadně dějinná. Dění pravdy 

v díle je rovněž dějinné, protože v díle se již udála neskrytost jsoucna, neskrytost se 

paradoxně děje jako to, co se právě již událo.
52

 Nelze předpokládat pravdu jako shodu 

soudu a věci, protože tato „pravda“ je již fundována děním pravdy ve světlině, ani 

jako nějaké „věčné a neměnné pravdy“, protože takovéto pravdy by musely být 

podloženy věčností bytí člověka.
53

 Pravda je u Heideggera vždy vztažena k bytí 

člověka (pobyt, Dasein) a z otázky po bytí pobytu vykládána.
54

 Pravda se děje. Bytí 

pravdy je možné pouze v neskrytosti. Neskrytost pravdu teprve zakládá. Jakým 

způsobem se však může dít pravda v uměleckém díle? Událost pravdy se v díle děje 

jako svár země a světa. Tato sporná formulace bude vysvětlena později. Pravda se 

však zároveň děje tehdy, když se dílo stává dílem.
55

 Již ze samotného slova dílo 

vyplývá, že je děláno, tvořeno.
56

 Heidegger nerozumí pod slovy „stávat se dílem“ 

chvíli, kdy nějaké umělecké dílo vzniká, když malíř lakuje plátno, když sochař noří 

                                                        
46

 Andrea PINOTTI: Estética de la pintura, Madrid 2011, 160. Kniha Pinottiho se věnuje základním 

problém vztahu filozofie a malířství a je vynikajícím, neortodoxním up to date průvodcem 

filosofického myšlení o obrazu.  
47

 HEIDEGGER 2008, 163. 
48

 HEIDEGGER 1968/1969, 84. 
49

 Antonín MOKREJŠ: Projekt filosofie a problém estetiky, in: Orientace 1969, 43. 
50

 HEIDEGGER 1968/1969, 86.  
51

 Ibidem,  
52

 Ibidem, 84. 
53

 HEIDEGGER 2008, 262.  
54

 OWENS 1989, 138. 
55

 HEIDEGGER 1968/1969, 85.   
56

 Ibidem. Srovnej také pojem dělání, respektive otázku jak je dílo uděláno u ruských formalistů, 

zvláště Šklovského a Ejchenbauma. jak je dílo uděláno.  
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hrot do mramoru nebo básník dopisuje poslední jamb. Je-li neskrytost zakládající pro 

neustálé dění skrývání a odkrývání jsoucna, jako vůbec možné místo bytování tohoto 

jsoucna, a je-li také umělecké dílo místem dění tohoto procesu,
57

 pak musí být nutně 

místem, kde se pravda děje.
58

 Pravda se v díle ustavuje ve tvar jakožto vyjevování 

jsoucího v neskrytosti. Pravda se v díle uchovává, tzn. neodehraje se jednou při 

tvoření díla, ale objeví se pokaždé v uchovávání, kdy se člověk přibližuje a vstupuje 

do pravdy díla.
59

 Z tohoto hlediska může Heidegger říci, že umění je stáváním se a 

děním pravdy.
60

 Dílo se stává dílem v tzv. uchovávání. To je dle Heideggera stav, kdy 

je dílo ponecháno jakožto dílo. Bez uchovávatelů však není možná existence díla.
61

 

Když dílo nemá vhodné uchovatele, kteří by se vmyslili do pravdy díla, nachází se 

dílo ve stavu jakési čekající existence,
62

 řečeno s Heideggerem Bytí a času, 

v deficientním modu uchovávání. Uchovávání na toho, kdo uchovává, nárokuje 

požadavek být uvnitř v otevřenosti, v pravdě díla, která se v něm děje.
63

 Teprve 

v uchovávání díla se děje pravda, jak bylo řečeno, jako událost vždy již odbytá. K dílu 

bytostně patří tvůrci i uchovavatelé.
64

  

           Výše bylo zmíněno, že dění pravdy v díle, kterému nyní rozumíme jako 

otevřenosti jsoucna v neskrytosti relačně spojené s uchováváním díla, jež je úzce 

spojeno s jeho existencí, je rovněž svárem světa a země v uměleckém díle. Na začátku 

této práce jsem se pokusil vstoupit do Heideggerova eseje pomocí pojmů alegorie a 

symbolu. Bylo řečeno, že ve slově alegorie je filologicky obsaženo to, co zde 

(hmatatelně) je a co je zde pouze skrze toto hmatatelné. Takto byl nepřesně nastíněn 

vztah díla a věci, ačkoliv pro Heideggera není věc nositelem uměleckého v díle. 

Symbolu jakožto dílu byla přiznána jistá reciprocita, respektive svár země a světa.
65

  

         Heidegger rozumí zemí to, co západní filozofická tradice rozumí pod pojmem 

látka. Země je však pro Heideggera mnohem více nežli látka, je to základ, pro který 

měli staří Řekové výraz fysis.
66

 Tento základ nelze převést na nic jiného, je to (v 

                                                        
57

 Heidegger 1968/1969, 86. 
58

 Ibidem, 87. 
59

 Ibidem 88. 
60

 Ibidem 90. 
61

 Ibidem 88.  
62

 Milan JANKOVIČ: Dílo jako dění smyslu, in: Orientace, 1967, 5. 
63

 HEIDEGGER 1968/1969, 88. 
64

 Ibidem 88. 
65

 Ibidem 79. 
66

 Ibidem 76. 
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uměleckém díle) tíže kamene, znění tónu, záře barvy.
67

 Země je to, co nese všechno 

počínání člověka. Sama tíhne k nepoznatelnosti
68

 a v jistém smyslu zůstává 

nepoznatelná a vzpírá se popisu a klasifikaci. Zde má zřejmě Heidegger na mysli že 

„botanikovy rostliny již nejsou květiny na mezi, zeměpisně fixovaný pramen již není 

zřídlem v hlubině“.
69

 Jedině v uměleckém díle, pokud je zachováváno v rozumějícím 

uchovávání, je země ustavena jako země. Čemuž lze porozumět  následujícím 

příměrem; sochař i zedník ke své práci potřebují kámen, zatímco zedník kámen 

spotřebuje, sochař nikoliv, sochař kámen spíše upotřebí a nechá jej být kamenem 

stejně jako malíř, který nechá na plátně barvy zazářit.
70

  

           Heidegger používá distinkci světa a země předně proto, aby se zbavil tradice 

metafyzického myšlení,
71

 která ve svém důsledku zakryla jsoucna zcela nevhodnými 

pojmy. Výklad pojmu svět je u Heideggera komplikovaný, protože jeho historická 

genealogie sahá od prvního vydání Sein und Zeit až k pozdním textům. Svět je sice u 

Heideggera stále týmž, ale  v každém jeho textu je vyložen z jiného stanoviska a se 

zřetelem k jinému problému.
72

 V Bytí a čase chybí protipól, jímž je ve Zrození 

uměleckého díla země. Svět je zde pojat, v souladu s obsahem celého spisu, jako 

vztažený k bytí pobytu, jako rys pobytu samého,
73

 i ve Zrození uměleckého díla je 

svět vždy spojen pouze s člověkem, buď samostatnou osobou, nebo národem. Jakým 

způsobem se ale uplatňuje svět v uměleckém díle? Jak může být v díle svět přítomen, 

když se svět tohoto díla již rozpadl? Když je dílo vyřazeno ze svého původního 

kontextu? Kniha vydaná v překladu, obraz přenesený do galerie, není přece v 

původním světě uměleckého díla.
74

 Přesto dílo nějakým způsobem nějaký svět 

rozevírá. Pokud je dílo, zde řecký chrám, ve „svém světě“, dá se o něm říci, že: 

„Teprve dílo chrámu spojuje a soustřeďuje kolem sebe zároveň soulad oněch drah a 

vztahů, v nichž narození a smrt, pohroma a požehnání, vítězství a potupa, trvání a 

zánik – nabývají pro lidskou bytost podoby jejího osudu. Šíře účinku těchto 

otevřených vztahů je světem tohoto historického národa.“
75

 Svět není podřízen 

                                                        
67

 Ibidem 78. 
68

 MOKREJŠ, 41. 
69

 HEIDEGGER 2008, 93. 
70

 HEIDEGGER 1968/1969 78. 
71

 PERNIOLA 2000, 134. 
72

 Raj SINGH: Heidegger and the World in an Artwork, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 

IIL, 1990, 217. 
73

 HEIDEGGER 2008, 86. 
74

 Idem 1968/1969, 75. 
75

 Ibidem 76.  
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člověku, ani mu není dán, ale vládne rozumění člověka sobě samému i věcem v jeho 

okolí.
76

 Svět je vždy již tady.
77

 Pokud svět nebereme jako souhrn všech věcí ani jako 

rámec těchto věcí, ukazuje se, že svět „světuje“.
78

 Že svět je něco činného, 

dynamického.
79

 Svět podle Heideggera světuje tam, kde „v našich dějinách dochází 

k rozhodnutí bytostné povahy, kde je přijímáme a opouštíme, neuznáváme a opět se 

k nim uchylujeme.“
80

 S odkazem na řecký chrám je možno říci, že umělecké dílo svět 

rozevírá a udržuje jej otevřený. Svět je v díle otevřen jako možnost a míra drah bytí 

pobytu. Dílo na jedné straně ustavuje svět a na straně druhé ustrojuje zemi tak, že ji 

ponechává, aby byla sama sebou.
81

 Země a svět koexistují v díle ve vzájemném 

vztahu, který Heidegger nazývá svárem.
82

 Svár zde neznamená nějaký boj, ale 

vzájemné sebeutvrzování obou stran, země a světa.
83

 Dílo je místem sváru nikoliv 

jako syntetizující výsledek smiřující dialektické protiklady ale jako místo, kde se svár 

trvale může dít a děje. Má-li se země vyjevit ve svém sebeuzavření, potřebuje 

otevřenosti světa, má-li se svět zakládat na něčem nepopiratelném, potřebuje zemi 

jako to, na čem stojí a co převyšuje.
84

 

        Znovu se díky sváru země a světa vracíme k dění pravdy. Jestliže bylo řečeno, že 

se v díle děje pravda jako svár světa a země, nebylo to docela přesné. Provázanost
85

 

země a světa ve sváru je totiž fundována prasvárem světlání a skrývání.
86

 Jestliže je 

dílo jedním ze způsobů, jak se děje pravda, vedle státotvorného činu, myslitelova 

přemítání a bytostné oběti,
87

 tak je to proto, že „dílo dobývá neskrytosti jsoucna“.
88

 

Dílo ponechává neskrytost, aby se děla a odkrývala jsoucí.
89

 V díle je svár ustálen ve 

tvar. Pokud se pravda v díle děje jako tento svár, je ustálena ve tvar.
90

 Tímto tvarem 

prozařuje pravda.Tento tvar se uchovává, a tak v něm může pravda bytovat. Umění je 

ve světlinném rozvrhování pravdy básněním.
91

 Protože je řeč jedním z existenciálů a 

                                                        
76

 SINGH (pozn. 71) 216. 
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 Ibidem 217. 
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 HEIDEGGER 1968/1969 77. 
79

 SINGH 1990, 216. 
80

 HEIDEGGER 1968/1969 77. 
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protože je předpokladem veškerého možného styku člověka se jsoucím, je umění 

jakéhokoliv druhu také básněním.
92

 Básněním se zde rozumí ponechání dění pravdy 

ve smyslu otevřenosti.
93
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 HEIDEGGER, BOTY A VAN GOGH 

  

           Heidegger nikde neuvádí, který obraz bot od Vincenta van Gogha vlastně 

viděl. Na dopis, v němž se ho Meyer Schapiro tázal, o kterém obraze ve Zrození 

uměleckého díla píše, Heidegger odpovídá, že to bylo jedno z pláten přítomné na 

výstavě konané roku 1930 v Amsterodamu.
94

 Vzhledem k tomu, že na této výstavě 

nebyla zastoupena všechna van Goghova plátna zobrazující boty a pokud navíc 

Heidegger hovoří výslovně o páru pracovních bot,
95

 je jisté že se jedná o obraz Pár 

bot (obr. 1) z roku 1886,
96

 (F. 255) namalovaný v Paříži.  

              Heidegger byl poměrně dobře obeznámen s van Goghovým dílem i s jeho 

dopisy,
97

 jejichž německý překlad vyšel ve dvou svazcích roku 1914.
98

 Některé 

motivy z van Gogových dopisů mohly dobře konvenovat s Heideggerovými úvahami 

o řádu agrárního, původního života, který je v malířově korespondenci nejvíce 

zmiňován v dopisech z let 1876-1885. Další styčné body lze rovněž nalézt v chápání 

přírody.
99

 A snad je možno uvažovat i to, že van Gogh byl pro Heideggera příkladem 

bytí pobytu v autenticitě.
100

  

         Heidegger píše, že ve Zrození uměleckého díla je řeč pouze o velkém umění.
101

 

Zde vyvstává otázka, co je to velké umění, a rovněž co je podle něj uměním malým. 

Takovéto dělení je totiž rozhodně problematické a je to jeden z bodů, kde se Derrida 

rozchází s Heideggerem.
102

 Velké umělecké dílo není podle Heidegger žádným 

způsobem to, čemu se říká nesmrtelné umění.
103

  Heidegger zmiňuje jako konkrétní 

příklady děl z výtvarných umění van Goghův obraz, řecký chrám (v Paestu), 

bamberský dóm, aiginské mramory, z literatury F. Hölderlina, F. C. Meyera a 

Sofoklovu Antigonu, z hudby Beethovenova Kvarteta. Předem je třeba podotknout, že 

Heideggerovo pojetí velkého uměleckého díla nemá nic společného s nějakým 

                                                        
94 Meyer SCHAPIRO: Still life as a Personal Object, in: Meyer SCHAPIRO: Theory and Philosophy 
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 HEIDEGGER 1968/1969, 60. 
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 Ingo F. WALTHER, Reiner METZGER: Vincent van Gogh, Praha 2003, 86.  
97

 PATTISON 2000, 77. 
98

 FAILLE (pozn. 97) 24. 
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 K tomu viz Pierre HADOT: Závoj Isidin, Praha 2008.  
100
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101

 HEIDEGGER, 1968/1969, 75. 
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 Později Heidegger argumentuje, že ve věku techniky vlastně ani žádné velké umění být nemůže. J. 

M. BERNSTEIN: The Fate of Art, Cambridge 1992, 83. Velké umění je pro Heideggera vlastně 

kategorií mimo estetiku. 
103

 John BRUIN: Heidegger and two Kinds of Art, in: The Journal of Aesthetic and Art Criticism 1994, 
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kánonem umění, s jakoukoliv normativností,
104

 protože podchycuje umělecké dílo 

v jeho samosti, ať se jedná o chrám, nebo obraz.
105

 Heideggerovi běží vždy o věcnost 

nebo svojskost jsoucna v ontologickém smyslu. 

          Přesto lze velmi dobře poznat rozdíl mezi dvěma Heideggerem velmi uváženě 

zvolenými příklady, chrámem a obrazem. Popisem či spíše úvahou nad „nic 

neobrážejícím“
106

 řeckým chrámem a obrazem, který cosi znázorňuje, se Heidegger 

zbavuje možné výtky, že pravda umění by mohla být synonymní se „správností“ 

zpodobení. Heidegger použil řecký chrám i proto, že představuje svět, kdy bylo 

poprvé ve starém Řecku shledáno bytí jako určující a v chrámu bylo toto bytí učiněno 

dílem.
107

 Stejně tak se dá interpretovat i důvod, proč Heidegger nevolí pro popis 

skutečný předmět bot, ale zobrazení. Uvažme, co znamená u Heideggera pouhý 

předmět, když jej pojímá v zrcadle kartesiánského myšlení. Předmět, nebo lépe 

objekt, se v novověku stává zvládnutelným a průhledným.
108

 Jako signifikantní 

příklad uveďme Descartův vosk.
109

 Chtěl-li se Heidegger vyhnout všem úskalím 

myšlení věci, na kterých podle něj po více než dva tisíce let troskotala západní 

metafyzika, musel se vydat k věci jinak než jako k objektu. Jednou takovou cestou, 

v tomto konkrétním případě cestou k bytostnému poznání náčiní, při kterém vychází 

najevo i podstata umění, je právě cesta skrze umělecké dílo.
110

 To, co Heidegger říká 

o botách ve Zrození uměleckého díla, by přeci mohl docela dobře říci i o vlastních 

botách, ale představme si Heideggera sedícího za stolem, hledě na své střevíce, jimiž 

rázoval Schwarzwaldem, jak píše tento esej. Taková představa vyvolává nutně úsměv, 

a to nejen proto, že podobný obraz „selského“ Heideggera byl již geniálně 

dehonestován Thomasem Bernardem a kompetentněji také Adornem.      

           Boty jako příklad příručního jsoucna jsou použity již v Sein und Zeit, kde stojí: 

„Vytvářené dílo jako to, ‚k čemu‘ je kladivo, hoblík, jehla, má na druhé straně také 

bytostný charakter prostředku. Zhotovovaná bota je k nošení (obuv), hodiny jsou 

k určování času.“
111

 V dalším odstavci se sice nemluví přímo o botách, ale z textu lze 
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vyrozumět, že se k obuvi vztahuje. „V díle je zároveň obsažen odkaz na materiály. 

Dílo (v tomto případě práce nebo její výsledek) je odkázáno na useň, dratev, hřebíky 

atd.“ a dále: „dílo (…) obsahuje zároveň odkaz na svého nositele a uživatele. Je mu 

střiženo na tělo.“
112

 Všechny tyto výklady jsou včleněny do § 15 s názvem Bytí 

jsoucna, s kterým se setkáváme ve světě našeho okolí.
113

  

           Ve Zrození uměleckého díla se Heidegger zmiňuje o obuvi nejméně čtyřikrát. 

O van Goghově obrazu Pár bot píše alespoň pětkrát. Popis či spíše zamyšlení nad van 

Goghovým obrazem je včleněno do rozsáhlé kapitoly Věc a dílo a má doložit 

Heideggerovu tezi, že o náčiní se nelze dozvědět nic podstatného ani pokud je přímo 

používáme, ani když na ně hledíme. Skutečně nás napadají úvahy o nějakém všedním 

předmětu spíše tehdy, pokud ho vidíme zobrazené, nebo o něm čteme. To, co 

Heidegger píše ohledně toho, že „umělecké dílo nám sdělilo, co v pravdě jsou boty 

jako náčiní“,
114

 je v jistém ohledu variací na často opakované úsloví, že malíři nás učí 

vidět.
115

  

           Heidegger se v úvodu pasáže věnované van Goghovu obrazu ptá: „Kterou 

cestou dospějeme tedy k tomu, co z náčiní vytváří náčiní? Jak máme zakusit co náčiní 

v pravdě je?“
116

 A hned dodává, že postup, který je u zkoumání tohoto problému 

zapotřebí, se musí distancovat od všech předchozích výkladů a může být otevřen 

prostým, bezprostředním popisem náčiní. Prostý popis se nejsnáze vyhne všem 

chybám, která s sebou nese filozofická tradice: „Toho se nejspíše uchráníme tehdy, 

jestliže prostě bez jakékoliv filosofické teorie náčiní popíšeme.“
117

 Za příklad náčiní 

volí Heidegger pár pracovních bot, jejichž popis prý nevyžaduje „předlohy skutečných 

exemplářů užitkového náčiní tohoto druhu. Každý je zná. Ale protože na 

bezprostředním popisu přece záleží, bude snad dobře, abychom jejich znázornění 

usnadnili. K tomu postačí vyobrazení. Vybíráme tedy známý obraz van Gogha, který 

takové boty několikrát maloval.“
118

 Místo toho, aby se Heidegger přímo střetl s věcí, 

volí její zobrazení. Boty jako náčiní slouží k obutí a liší se látkou a formou, podle 

toho slouží-li k tanci, nebo polní práci.
119

 Už bylo vysvětleno, že u Heideggera je 
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náčiní konstituováno schopností sloužit. Pracovní boty jsou přece pracovními botami 

nejopravdověji, když jsou používány. „Selka nosí boty na poli. Teprve zde jsou tím, 

čím jsou. Jsou tím opravdověji, čím méně na ně selka při práci myslí, či si jich vůbec 

všímá nebo je jakkoliv pociťuje. Stojí v nich a jde. Tak boty skutečně slouží. S tím, co 

činí náčiní náčiním, musíme se v tomto procesu použití náčiní skutečně střetnout“.
120

 

Jako správně fungující náčiní jsou boty při práci „skryty“. V citovaném textu není 

vůbec jasné, jestli Heidegger mluví o zobrazeném, nebo skutečném páru bot. Příklad 

se selkou má objasnit, jakým způsobem jsou boty tím, čím jsou. K van 

Goghovu obrazu se vztahuje pouze nepřímo. Tak či onak, jsou to boty zachycené 

podle Heideggera při práci, v jejich pravdě. V takové „pravdě“ je nelze pochopit, 

pokud si je pouze obecně představíme.
121

 Ani pokud se budeme soustředit striktně na 

zobrazení bot (!), nedobereme se toho, čím jsou.
122

 „Pokud si naproti tomu 

představujeme pár bot pouze všeobecně, nebo dokonce hledíme na boty zobrazené, 

které tu – prázdny a nepoužity – pouze stojí, pak nezakusíme nikdy co v pravdě 

znamená, že náčiní je náčiním. Na základě van Goghova obrazu nemůžeme ani určit, 

kde tyto boty stojí, v okolí tohoto páru pracovních bot není nic, k čemu či kam by 

mohly náležet, je tu jen neurčený prostor. Nelpí na nich ani kus hlíny z pole nebo 

polní cesty, což by přece jen mohlo poukazovat k tomu, že jsou používány. Pár 

pracovních bot a nic víc. A přece“. Heidegger vymezuje popis obrazu pouze 

negativně. Nejedná se o popis, jaký se běžně užívá, Heidegger nemluví o tazích 

štětce, pastózní malbě ani barevnosti. Dokonce nepopisuje ani to, jak boty na obraze 

vypadají. Takovému popisu se zřejmě vyhýbá ze dvou důvodů, aby se distancoval od 

historického nánosu popisnosti, jak se „běžně užívá“, a aby nechal boty na obraze 

vystoupit takové, jaké bezprostředně jsou. „Pár pracovních bot a nic víc“.  

Heidegger pokračuje „Z temného rozevření sešlapaného vnitřku bot civí námaha 

dělníkova kroku. V bytelné tíži bot je soustředěna houževnatost pomalé chůze do 

daleka se táhnoucími a stále stejnými brázdami pole, nad nímž fičí ostrý vítr. Na kůži 

lpí vlhkost a sytost půdy. Pod podrážkami se vleče osamělost polní cesty sklánějící se 

večerem. V botách, v tomto náčiní, zachvívá se mlčenlivý jásot země, její tichý dar 

zrajícího zrna i její neobjasněné sebeodpírání v pustém úhoru zimního pole. Bez 

nářku proniká tímto náčiním starost o jistotu chleba i němá radost nad znovu 
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přestálou bídou, obava z blížícího se narození a strach při hrozbě smrti. Zemi náleží 

toto náčiní a v selčině světě je spravováno. Z této spravované přináležitosti povstává 

náčiní samo, aby v sobě spočinulo. Toto vše spatřujeme snad jen v botách na obraze. 

Selka však boty pouze nosí. Jen kdyby ale toto prosté nošení bylo tak prosté. Kdykoliv 

je selka v pozdní večer odkládá v těžké, ale zdravé únavě, a sahá po nich znovu za 

časného ranního šera, nebo je o svátku myje, ví vše bez pozorování a úvah. To, že je 

náčiní náčiním záleží sice v jeho službyschopnosti. Službyschopnost sama však tkví 

v plnosti bytostného bytí náčiní. Nazýváme to spolehlivostí. Díky této spolehlivosti je 

selka prostřednictvím náčiní vpuštěna v mlčící jásot země, díky jí je si jista svým 

světem. Svět a země jsou tu pro ni a pro ty, kteří s ní sdílejí způsob života, pouze takto, 

v náčiní. Pravíme „pouze“ a uvádíme tím v omyl, neboť teprve spolehlivost náčiní 

dodává přístupnému světu jeho bezpečí a zajišťuje zemi svobodu jejího stálého 

naléhání. To, že náčiní je náčiním, tato spolehlivost, zahrnuje v sobě všechny věci do 

jejich způsobu i rozsahu. Schopnost náčiní sloužit je tedy pouze podstatným 

důsledkem spolehlivosti.“
123

 Citovaný úryvek by mohl být zamyšlením nad obrazem, 

rozhodně ale není popisem, tím spíše není interpretací. Jak správně poznamenal Jan 

Patočka, Heidegger vyšel mimo prezentaci obrazu, aby jej lépe pochopil.
124

 Okruh, 

v jakém se Heidegger snaží pohybovat, má málo společného s uměleckohistorickou 

prací a jejím zaměřením a sám autor nikde přímo neříká, že boty patří selce. Udržuje 

si licenci volného tázání. V textu autor prakticky dosvědčuje, co rozumí pod pojmy 

svět a země a jak se objevují v bytí člověka a jak jej přetvářejí. 

           Jestliže není jasné, jestli Heidegger hovoří o botách skutečných nebo 

zobrazených, je to proto, že mluví o obojím. Teprve pohled na obraz člověku rozvázal 

jazyk a otevřel oči pro pravdu náčiní. Text ze Zrození uměleckého díla není 

interpretací obrazu, ale věcí zamyšlení, řečeno s Heideggerem, je cestou myšlení. Je 

to spirála vycházející od skutečného k zobrazenému a vracející se s poučením zpět 

k věci. Umění skutečně otevírá pravdu jsoucího v tom smyslu, že zpřístupňuje jsoucí 

in situ pro myšlení. Zviditelňuje to, co bývá kryto clonou všednosti. V textu se dá 

Heideggerův popis obrazu a zamyšlení nad ním oddělit jen stěží. To, co přísně vzato 

v textu náleží popisu, se dá odbýt slovy „nic než boty“. Přesto se zamyšlení od popisu 

odráží, protože staví na poli tímto popisem rozestřeném. Heidegger nikde neříká, že 

boty na obraze jsou boty selčiny a tak si jeho básnivá úvaha udržuje platnost v určení 
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náčiní. Je velmi pravděpodobné, že boty na obraze jsou van Goghovy, i tak by bylo 

lze o nich hovořit ve stejných intencích jako o botách selky. V ontickém smyslu by se 

mohla změnit země zimního pole v zemi pařížské dlažby. V ontologickém smyslu by 

zůstala země stále táž ve svém sebeodpírání. V Heideggerově pojetí uměleckého díla 

se nezmění nic podstatného, přiřkneme-li boty van Goghovi, pošmistrovy nebo 

někomu jinému. Heideggerovi běží vždy o hluboké podchycení tématu, které není 

sumou jednotlivin. Schapirova reakce a reinterpretace obrazu by mohla být zařazena 

do Heideggerovy struktury bytí pobytu jako příklad uplatnění ontické, tj. 

předontologické myšlenkové operace míjející se podstatným. Snad je to i důvod, proč 

Heidegger, pokud vím, nereagoval na Schapirovu kritiku než větou, že z obrazu se 

nedá vyčíst, komu boty náleží.
125

 V tom tkví jisté estetické odcizení vůči dílu, jak 

podotkl Michael Kelly „Heidegger’s disinterest in the van Gogh painting is not 

simply a lack of interest in the ownership of those shues depicted in it, for this lack of 

onterest is symptomatic of his disinterest in this or any particular painting.“
126

 

Poměrně zvláštní zjištění uvážíme-li, že Heidegger měl „velice rád van Gogha.“
127
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VE VĚCI BOTY. SCHAPIRO V DIALOGU S HEIDEGGEREM.  

 

            Reakce Meyera Schapira na Heideggerův text o uměleckém díle je dnes brána 

jako exemplární příklad mezioborového nedorozumění,
128

 přičemž jako „vinen“ dnes 

bývá, na rozdíl od let sedmdesátých a osmdesátých,
129

 označován spíše Schapiro. 

Schapiro skutečně neprojevil snahu akceptovat nebo hlouběji promyslet 

Heideggerovu filosofii, neřkuli aplikovat ji do dějin umění. Nicméně, můžeme jej 

z toho vinit? Který historik umění se o to opravdu pokusil? Dílčí podněty 

Heideggerova myšlení zúročil Kurt Bauch, snad ještě Hans Jantzen, později Lorenz 

Dittmann,
130

 hluboký zájem o Heideggera u Václava Richtera a Mojmíra Horyny, 

zprostředkovaný Janem Patočkou, zůstal bohužel pouze v nárysech.
131

 Ani autoři, 

kteří měli k německému mysliteli blízko jak geograficky, tak kulturně, nevytvořili 

žádné heideggeriánské dějiny umění. Představme si New York šedesátých let, hlavní 

město světa, Schapiro je již etablovaný odborník.
132

 Tomuto odborníku se dostane do 

rukou text „filosofa ze Schwarzwaldu“ s temnou pověstí, text, který je velmi obtížné 

číst bez vhodného úvodu, snadno tak mohl sklouznout k jednostranné intepretaci. 

Vlastně Schapirova reakce byla velmi logická, chtěl „opravit chybu“, ale sám nakonec 

pochybil. 

           Není vůbec namístě Schapira odsuzovat z uzavírání se ve „slonovinové věži“ 

jedné metody nebo přístupu k uměleckému dílu. Schapiro byl otevřený novým 

intepretacím uměleckého díla, i podnětům z ostatních vědních oborů, jeho práce o 

románském umění mají pionýrskou zásluhu na docenění sochařství této doby jako 

uměleckého díla a ne pouze jako historického dokumentu.
133

 Vedle toho dokázal (na 

rozdíl od mnoha evropských kolegů) překonat i geografické hranice,
134

 (které, ač se to 

nezdá, stále do jisté míry okružují kánon „dobrého“ umění) tím že psal o 
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mozarabském, španělském umění a iro-skotském umění. Vedle toho se zabýval 

uměním 19. století, abstrakcí a je autorem veledůležité studie Style.
135

 Domnívám se, 

že snad nejpodnětnější, ale také nejspekulativnější práce, které mohou dodnes 

inspirovat, se týkají sémiotiky výtvarného umění.
136

              

             Schapiro se věnoval také van Goghovy. Tyto práce si dodnes zachovaly své 

kvality. Meyer Schapiro publikoval počátkem padesátých let dvě studie o tomto 

umělci. V roce 1950 vyšla monografie holandského malíře.
137

 Kniha, která je 

vybavena  mnoha reprodukcemi, má spíše charakter jakéhosi úvodu do van Gogha, 

přesto tu najdeme rozpracovány otázky, které Schapiro pokládal za důležité; včetně 

symbolického významu předmětů v malbě zátiší. Druhou prací byl článek On a 

Painting of van Gogh
138

 věnovaný obrazu Havrani nad obilným polem, Schapiro se 

zde rovněž dotknul symbolických významů, ke kterým přiřadil i perspektivu, barvu a 

úhoz štětce. V obou studiích je patrná recepce psychoanalýzy a důraz je kladen na 

osobnost umělce jako tvůrčího subjektu, což bude obzvláště patrné v Schapirově 

fundamentální studii „Apples of Cézanne“. 

           Do poloviny třicátých let spadá přesun Schapirova zájmu od 

socioekonomických okolností vzniku uměleckého díla k psychoanalýze.
139

 Schapiro 

však nikdy netrpěl zúžením pohledu na umělecké dílo skrze klíčovou dírku jediné 

metody. V monumentální, dosud cele nevydané, disertaci „The Romanesque 

Sculpture of Moissac“ rozebíral románské sochařství hned pomocí tří přístupů; 

nejprve uplatnil formální analýzu,
140

 dále ikonografický rozbor po vzoru Émila Malea 

a nakonec marxisticky orientovaný přístup, zaměřený na vyhledávání třídních, 
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etnických a politických aspektů odrážejících se v moissackých skulpturách.
141

 Tento 

triadický postup sám označil za plně vyčerpávající, totální uměleckohistorickou 

analýzu.
142

 O tom, jak se Schapiro snažil rozšiřovat pluralitu uměleckohistorických 

metod, svědčí recepce ikonologie Erwina Panofského, jenž ve Spojených státech 

střídavě pobýval od roku 1931. 

           Při interpretaci van Goghova díla Schapiro obecně vychází z premisy, že v díle 

je ve volbě námětu i v provedení  přítomen umělec jako vědomá/nevědomá tvůrčí 

síla.
143

 To je polemika jednak s formalistickými dějinami moderního umění, jednak s 

apriorním psychologismem, proti obojímu se Schapiro vymezoval.
144

 Článek Jablka 

Cézannova
145

je toho přímým dokladem. Ono vymezení se vůči striktně 

formalistickému pojetí vývoje moderního umění spadá do sklonku třicátých let, kdy 

Schapiro vystoupil proti vlivnému kritikovi Alfred Baarovi.
146

 S uvedenou prací o 

Cézannovi souvisí velmi úzce oba dva krátké příspěvky o van Goghovi.
147

 Dá se říci, 

že to co Schapiro v krátkém textu „Note on Heidegger“ pouze napověděl, se pokusil v 

úplnosti vyložit v eseji Jablka Cézannova. Tento text jedinečný v tom, že detailně 

interpretuje předměty Cézannových zátiší, je zároveň rehabilitací tohoto žánru 

v oblasti moderního malířství.
148

   

                Můžeme se dočíst že: „Při četbě líčení Cézannova života z pera jeho přátel 

se vnucuje myšlenka, že v jeho volbě motivů jablek v zátiší – pevných, kompaktních, 

soustředěných přírodních předmětů každodenní, a přece nevšední krásy, objektů 

umístěných na prostém stole s neurovnaným ubrusem, který je zprohýbán jako pohoří 

- je skryta malířova přiznaná příbuznost s předměty, jež zpodobňuje, přiznání 

nadaného samotáře, který se cítí lépe ve společnosti rolníků na rodném venkově než 

mezi společenskou smetánkou a její bezkrevnou kulturou. Tento pocit sounáležitosti - 

kromě podobnosti tvaru jablka s malířovou holou lebkou - možná vysvětluje jeho 
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nutkání zobrazit jablko vedle svého autoportrétu.“
149

  Ještě předtím se Schapiro táže: 

„Není ale styl (umělce), jakkoliv je osobní, částečně formován i charakterem 

předmětů, jež poutají umělcovu pozornost, jejich významem pro osobnost, která na ně 

reaguje?“
150

 Z těchto úryvků jasně vyplývá, jakou roli přiznával Schapiro 

znázorněným předmětům v malbě zátiší, která se předtím zdála být pouhými 

malířskými cvičeními, zaměřenými na formální výboje malířova výtvarného projevu. 

Předmět v malbě zátiší, je potom volen podle toho, co si umělec přeje znázornit, k 

čemu má vztah, nebo co jej provokuje, jak malířsky, tak i  samo o sobě, jako 

významuplný předmět.
151

  

 Každý předmět zátiší je potom sémioticky aktivní složkou zobrazení. Schapiro o  

slavném van Goghově obrazu Židle s dýmkou píše, že toto zátiší symbolizuje lidskou 

bytost, které předměty patří a že tyto pak nabývají až charakteru jakéhosi atributu.
152

 

Střetáváme se tedy s jakousi sakralizací věci. V komentáři k dílu Zátiší s košem ovoce 

a rukavicemi nalézáme pregnantní formulaci o van Goghově volbě předmětu zátiší: 

„The choice of the subject is odd, but we recognize in it van Gogh’s spirit. In other 

still lives he has introduced objects that belong to him in an intimate way-his hat and 

pipe and tabacco pounch, his favourite reading, and in one picture a popular 

medicine book for self-treatment of his insomnia. His still lives are often personal 

subjects, little outer pieces of the exposed with less personal but always significant 

things.“ 
153

        

           Po stručném nahlédnutí „pod pokličku“ Schapirových pracovních postupů a 

poodhalení intence interpretace předmětu zátiší,
154

 se můžeme pustit do objasnění 

Schapirova výkladu van Goghových Bot. K určení nositele bot dospívá Schapiro 

takřka detektivní prací.
155

 Oba texty jsou svým stylem i závěry zjevnými příklady jisté 

                                                        
149

 SCHAPIRO 2006 213. 
150

 Ibidem 212, 
151

 Ibidem 210. 
152 Idem: Vincent van Gogh, New York 1950, 90. 
153

 Ibidem 92. Zajímavé je, že Schapiro předpokládá stejný princip apropriace v předmětu zátiší u van 

Gogha i Cézanna, ačkoliv jsou to dvě naprosto rozdílné umělecké i lidské individuality.   
154

 Podle nastínění otázek, které Schapiro klade zátiším, ať van Gogha nebo Cézanna, můžeme už 

částečně vytušit i odpovědi. Schapiro tak nevědomky sleduje Heideggerovu tezi, že „každé hledání, je 

předběžně vedeno tím, co hledá“. HEIDEGGER 2008, 20. 

155 Ivan DZEPAROSKI: Van Gogh's Tight Shoes: Derrida Unshoes Heidegger and Schapiro, in: 
Journal for Politics, Gender, and Culture III, 2004, 142. „Detektivní“ pátrání je stejně důležitým 
aspektem v dějinách umění jako vědě, domnívám se, že je odvozeno z právní vědy 19. století. 
Mnoho významných historiků umění bylo rovněž právníky nebo práva studovalo, například 
Rudolf Eitleberger, Bode, Riegl, Faille, Antal nebo Julián Gallego, který využil své právnické 
školení při objevné interpretaci malby španělského Siglo del Oro, i Erwin Panofsky se vzdal práv 

http://pdffinder.net/Van-Gogh's-Tight-Shoes:-Derrida-Unshoes-Heidegger-and-Schapiro
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uměleckohistorické tradice, která bere každé dílo jako soubor znaků, který nějakým 

způsobem produkuje otázku, jež svou podstatou odkazuje mimo dílo, na kterou je 

možno čtením jistých indicií a spojením správných výpovědí dojít k uspokojivé 

odpovědi..
156

 Schapira zde méně zajímá formální pojetí díla, jež naopak převažuje 

v monografii z padesátých let, ale spíše atribuce bot, ke které využívá literárních 

zdrojů. Schapiro vychází z následující úvahy: když van Gogh pobýval a maloval na 

venkově, objevují se v jeho díle dřeváky, obuv venkovského člověka, spolu se 

selskými potravinami. V žádném zobrazení bot z Paříže však nenacházíme takový 

atribut, který by předměty jednoznačně situoval do venkovského prostředí.
157

 To je 

argument proti Heideggerovi, který, podle Schapirova výkladu, jednoznačně přiřkl 

boty selce.
158

 Schapiro dále cituje román Knuta Hamsuna Hlad. V Hamsunově 

románu pohlíží hrdina na své boty, je jimi zároveň fascinován a zároveň je vnímá jako 

živou součást sebe sama. 
159

 Zde vyvstává, mám dojem, jedno z nedorozumění, které 

doprovází dějiny umění. Schapiro říká: „Hamsun sees the real shoes s experienced by 

the self-concious, contemplating wearer who is alsi a writer. Hamsun’s personage, a 

brooding self-observant drifter, is closer to van Gogh’s situation than to the 

peasant’s.“
160

 Schapiro tedy předpokládal podobný údiv nad svými botami i u van 

Gogha. Tedy, že van Gogh byl bližší Hamsunově hrdinovi, který rozvažuje nad svými 

                                                                                                                                                               
ve prospěch dějin umění. Na inspiraci „suchými“ právnickými důkazy v uměleckohistorických 
spisech Wilhelma von Bode upozornil Jiří KROUPA: Školy dějin umění I, Brno 2006, 164. Přímé 
analogie mezi prací historika umění a detektiva pojednal Carlo GINSBURG ve známém eseji 
Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Cludes and Scientific Method, History Workshop Journal IX, 
1980, s. 5-36. Ginzburg píše: „The art connoisseur and the detective may well be compared, each 
discovering, from clues unnoticed by others, the author in one case of a crime, in the other of a 
painting.“ cit. s. 8. Podobné srovnání učinil ještě dříve ohledně vztahu dějin umění a 
psychoanalýzy ( Morelli, Freud) Arnold HAUSER, Filosofie dějin umění, Praha 1975, s. 82. O této 
problematice srovnej také Lubomír Konečný, Giovanni Morelli: historik umění jako znalec 
(namalovaného) lidského těla, in: Taťána Petrasová – Pavla Machalíková (edd.), Tělo a tělesnost v 
české kultuře 19. století, Praha 2010, s. 218–225. V uměleckohistorické práci je však také něco 
voyerského, historik umění čte dopisy, které mu nikdy nebyly určeny (někdy velice intimního 
rázu), sleduje umělce ve všech dobrých i zlých situacích, pracuje skutečně jako detektiv, kterému 
se může hodit každá informace, aby vyřešil „případ“. Ty metody a přístupy soustředící se pouze 
na dílo, formu a styl (formalismus),  mohou být brány jako pokus vyhnout se psychologii umělce 
a zůstat vůči němu taktní. 
156

 Takovýto přístup, nebo řekněme strategie (neboť zde se dotýkáme samotného slévání se 

uměleckohistorické metody a strategie vyprávění) vyžaduje zápletku , peripetii i konečné rozuzlení. 

Text se začíná „náhodnou událostí“ totiž, že Schapirovi někdo o Heideggerově textu řekl. Po té 

postupuje autor přísnou, detailní analýzou různých indicií, aby svého soka, kterého galantně nazývá 

„profesor Heidegger“ elegantně v nenuceném, logicky argumentovaném finále, zdrtil. To spočívá 

v tom, že nechá sílu pečlivě vybraných důkazů padnout na Heideggerovu hlavu jako pádný argument, 

tím je usvědčen.  
157

 Meyer SCHAPIRO: The still-life as a personal object, a note on Heidegger and van Gogh 139. 
158

 To, že Heidegger obraz v tomto smyslu neinterpretoval je zmíněno výše, viz str. 17 této práce. 
159

 SCHAPIRO 1969, 139. 
160

 Ibidem, 140. 
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botami, než sedlákovi? Ale na základně čeho? Na základě toho, že Hamsun, 

respektive jeho hrdina, vzdálený van Goghovi kulturně i geograficky prožívá něco, co 

možná prožíval van Gogh. Situace se komplikuje ještě tím spíše, že je úryvek 

z beletristické knihy, která má vlastní zásady syntaxe, podle kterých se řídí. Schapiro 

samozřejmě nebral Hamsunův text jako doklad toho, že takto se hledí koncem 19. 

století na vlastní boty, ale použil jej jako součást strategie, jejímž cílem je říci, že 

boty patřili van Goghovy a že se nějakým způsobem vyjadřují jeho osobnost.
161

 Takto 

rozvržené téma przentuje potom jako hypotézu,  kterou stvrzuje další citací jež má 

obdobně  „strategický“ záměr; tentokrát z Paula Gaugina a jeho Natures Mortes.
162

  

           Schapirovi nejvíce vadí, že Heidegger údajně do obrazu projektuje vlastní 

myšlenky,
163

 ale nedělá vlastně to samé Schapiro? V celé, jeho uvažování o významu 

zátiší v moderním umění je fixní idea, že předmět, který umělec maluje je něco více 

než pouhý předmět, umělec je s ním nějak spojen. 

 Jak může tedy Heidegger, v obrazech znázorňující boty spatřovat bytí selky bez 

reflexe prožívané? Podle amerického historika umění evidentní desinterpretace. 

Schapiro se ale stává obětí vlastní rigoróznosti, neboť slučuje vlastnictví skutečného 

předmětu s jeho funkcí ve znázornění. Za filozoficky relevantnější lze považovat 

výtku, že Heidegger předpokládá, že pravdu náčiní lze poznat hlavně ze zobrazení, 

respektive z uměleckého díla. Schapiro k tomu poznamenává: „Bylo by chybou 

předpokládat, že pravda, kterou odkryl v malbě – bytí bot – je něco, co je dáno jednou 

pro vždy a je nepřípustné našemu vnímání bot mimo tuto malbu. V Heideggerově 

fantaskním popisu bot, reprezentovaných van Goghem, nenacházím nic, co bychom si 

nemohli představit při pohledu na skutečný pár vesnických bot.“
164

  Zde se teprve 

ukazuje Schapirova neznalost hlavních filozofických východisek Martina Heideggera. 

V Bytí a čase Heidegger píše, že se zaobírá jevy a situacemi tak, jak je pobyt (člověk) 

zakouší nejdříve a ponejvíce. Podobná premisa se dá předpoklad i ve Zrození 

uměleckého díla a skutečně, ponejvíce o nějaké věci  přemýšlíme, pokud o ní čteme 

nebo ji vidíme znázorněnou. To ještě nevylučuje, aby se pravda věci nezjevila i ve 

                                                        
161

 Schapirův názor se snaží konvenovat jak s van Goghovým oceňováním starých, z běžného pohledu 

nemalebných, věcí (ptačí hnízda, stará halena, boty) a zároveň i s jeho zájmem o vlastní osobu Z Paříže 

se zachovalo 22 autoportrétů. Viz také zvýšenou pozornost, kterou van Gogh věnoval svému zdraví, 

v tomto směru interpretoval Zátiší s cibulemi a lékařskou knihou Karl Nordenfalk, NORDENFALK 

1947, 139.     
162

 Viz str. 37 této práce. 
163 Vlastimil ZUSKA, Peter MICHALOVIČ: Znaky obrazy a stíny slov, Praha 2009, 246. 
164

 Meyer SCHAPIRO: Note on Heidegger and van Gogh 138, cit. dle: ZUSKA, MICHALOVIČ 2009, 

246. 
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věci samé, taková situace mi však zdá řidší, náčiní ponejvíce setrvává ve své utajené 

existenci a nedává o sobě vědět.  

           Ve druhém článku věnovaném této problematice, Further Notes on Heidegger 

and van Gogh z roku 1994, Schapiro uvádí jako možný zdroj inspirace pro van 

Goghovův  obraz jednu pasáž z dopisu Gustava Flauberta. Jinak nepřináší tento text 

žádná nová podstatná zjištění. Flaubert píše, že v pohledu na starý pár bot je něco 

zásadně melancholického, boty mu dokonce sugerují myšlenku, že jednou zestárne 

stejně jako ony, že bude stejně tak opotřebován životem.
165

 Citace jen stvrzuje 

Schapirovo pojetí Bot jako metonymického
166

 autoportrétu. Scapiro také uvádí 

Milletovi kresbu dřeváků, jako dalšího možného zdroje inspirace pro van Goghův 

obraz.
167

 

           Schapirův první text k této problematice, A Note on Heidegger and van Gogh, 

byl publikován ve sborníku k poctě významného psychologa německo-židovského 

původu Kurta Goldsteina. Snad není náhodou, že se polemika s Heideggerm objevila 

právě zde. Goldstein byl, coby židovský učenec z Německa vyhnán. Schapirův 

příspěvek, respektive zvolení platformy pro jeho publikování, lze chápat jako 

vymezující čin vůči Heideggerově národně-socialistické politické orientaci ze 

třicátých let,
168

 zcela protikladné Schapirovu marxismu. 

       Na malém rozboru Schapirova textu můžeme vidět, kolik toho mají dějiny umění 

společného s rétorikou, se způsoby přesvědčování, které ale zpětně do dějin umění 

samých implikují jistý model pravdy. Tento model pravdy, je samozřejmě chápánn 

v rámci korespondenční teorie, což je něco jiného než pravda Heideggerova, která, 

opsaná výše jako světlina, má více společného, velmi zhruba řečeno, s pravdou jako 

zjevením, které není možné uchopit, vlastnit ani dost dobře popsat (popis je vlastně 

druh vlastnění, zmocnění se).   

Pokud máme vydělit dvě základní linie, které jsou skryté za Schapirovou výtkou vůči 

Heideggerovi, je to zaprvé strategie vedení pře na principu dokazování a analogie 

                                                        
165

 Idem: Further Notes on Heidegger and van Gogh, in: SHAPIRO 1994, 145.  
166

 Craig OWENS: Reprezentace, přivlastnění a moc, in: Ladislav KESNER(ed): Vizuální teorie, Praha 

2005, 196. 
167

 SCHAPIRO, Further Notes on Heidegger and van Gogh, in: SCHAPIRO 1994, 146. 
168

 Michael Ann HOLLY: Mourning and Metod, in: Art Bulletin LXXXIV 2002, 664. V poválečné 

době převládal názor (i u nás), že Heideggerovo myšlení bylo úzce spjato s nacismem a „mystikou“ 

Blut und Boden. Tyto apriorní domněnky ale pomíjely to, že se Heidegger vbrzku vzdal rektorského 

úřadu i že byl ke sklonku války nasazen jako postradatelná osoba při stavbě opevnění, jako osoba zcela 

postradatelná. Viz Martin HEIDEGGER: Už jenom nějaký bůh nás může zachránit, Praha 2012, 23-29. 
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(rétorika) a zadruhé principiální odmítnutí (nezamyšlení se) Heideggerovy představy 

pravdy a s tím spojení uplatnění korespondenční teorie pravdy.  

Schapiro takovouto strategii a chápání pravdy ani ve svém druhém příspěvku v této 

problematice. Ten je možné číst i jako jistou polemiku proti Derridovi, jehož text, 

ačkoliv jej nikde necituje, zřejmě musel znát, protože byl v kontaktu s okruhem kolem 

časopisu Macule, kde Derridův text vyšel.
169

 Ještě důrazněji je se zde stupňuje 

nepochopení Heideggerova myšlení a zároveň snaha přinést takové argumenty, že 

veškerá diskuze o tématu, včetně Derridovi kontribuce, bude marná. Proto se 

Schapiro vrací k úplnému počátku, totiž Heideggerově pasáži věnované botám a ptá 

se:  „Did he (Heidegger) wish to affirm, in the face of current doubts, that his 

methaphysical interpretations was true, even if the shoes had belonged to van 

Gogh?“
170

 Tím Schapiro říká, kdyby byl Heidegger lépe interpretoval van Goghovo 

dílo, nemohla by vůbec jeho „metafyzická“ (ve skutečnosti fenomenologická) 

interpretace uměleckého díla vzniknout, a když už vznikla a byla zjištěna faktická 

chyba, hroutí se na této chybě celý jeho výklad. Díky této chybě, alespoň tak je 

možné celou věc vidět, se hroutí z Schapirova pohledu i Derridovy argumenty. Tak 

Schapiro dělá tečku za sporem, který sám začal. Šikovnou rétorikou a strategií 

nepřímých důkazů se snaží Heideggera usvědčit. Díky Schapirovy jsme dnes 

neskonale lépe informovaní o možnostech chápání bot v umění a literatuře 19. století, 

ergo byl v rámci korespondenční teorie pravdy rozhodně úspěšnější než Heidegger, 

nicméně, jak se zdá, otázky které předložil Heidegger ve svém nevelkém spise, stále 

mohou provokovat a otvírat těm, kdo o to mají zájem nové výhledy na chápání 

uměleckého díla. 
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 SCHAPIRO: Further Notes, in: SCHAPIRO 1994, 143. 
170

 Ibidem 150. 
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DERRIDA A VÝTVARNÉ UMĚNÍ, NĚKOLIK PŘEDBĚŽNÝCH POZNÁMEK.  

 

           Francouzský filozof Jacques Derrida (1930-2007) patří k předním myslitelům 

druhé poloviny 20. století, kteří důležitou měrou přispěli k novému promyšlení 

základních konceptů umění. Opravdu základních? Přispěl k promyšlení otázek kolem 

umění, avšak na samé jeho hranici, na jeho okrajích. V tomto „úvodu“ chci přiblížit 

některá myšlenková schémata, která, ačkoliv přímo nesouvisí s úzkým předmětem 

této práce, jsou v Derridově myšlení natolik důležitá, že není možné je pominout. 

Mezi ně patří například parergon, stopa či reprezentace. 

          Derrida, to je konec filozofie. Sám text se stává efemérním, je méně než stopa 

po duchu nebo strašidle. Shrnuje v sobě úplně všechno, ale pouze jako stopu a vede 

nás k bloudění mezi těmito stopami, ze kterých není východiska, protože stopou je 

nakonec všechno. Derridovo úctyhodné dílo, které čítá několik desítek knih a 

nespočet článků, je možné číst jako rozsáhlý komentář k základním spisům západního 

myšlení. Jeho četba zahrnuje texty od biblické tradice, Platóna či Kanta přes 

Rousseaua k Husserlovi, Freudovi a Heideggerovi, přičemž z této četby nevyvozuje 

žádné „Grundbegriffe“, které by sloužily k vysvětlení nějakých zásadních problémů 

(západního) světa, popřípadě člověka. „Das dekonstruktive Projekt von Jacques 

Derrida präsentiert sich durchweg als eine subtile textsemiotische Analyse von 

Werken der abendländischen Philosophie und Geistesgeschichte (...).“
171

 To je 

pregnatní definice, kterou uvádí svou objemnou práci německý badatel Thomas 

Rösch. Ano, Derrida je pozorný a kritický čtenář, jeho způsob čtení je ale jiný než u 

většiny jeho souputníků, také velmi pozorných a kritických vůči textu (srovnej 

Ricoeura či Gadamera). Ve skladbě jeho knih, které jsou často psané ve zvláštně 

členěných odstavcích, je něco dialogického, něco, co respektuje platónskou tradici 

dialogu, ale kde je zpochybněno právě to, co bylo Platonovi nejdražší – ideje, pravda, 

základ. To všechno je u Derridy v otázce. U Derridy je něco dialogického, 

polylogického, někdy až kakofonického. Jaký je ale účel textu, ve kterém zaznívá 

mnohohlasí téhož autora?
172

 Derrida využívá jazyk divadla, což je vlastně také 

                                                        
171

  Thomas RÖSCH: Kunst und Dekonstruktion. Serielle Ästhetik in den Texten von Jacques 

Derrida, Wien 2008, 21.  
172

  Je s podivem, jak málo se bere v potaz různost rétoriky textů a z nich plynoucí slohových 

útvarů. Heidegger, to je fundamentální ontologie s vlastním slovníkem, která se ptá po podstatě věci a 

podstatě uměleckého díla. Je to traktát, který je psán jakoby napříč staletími, aby obstál za tři sta čtyři 

sta let, Schapirův text je polemický a krátký, je to akademická filipika, která ani svým rozsahem ani 

myšlenkovou kostrou není víc než provokativní črtou, není tak propracovaná jako jiné Schapirovy 



 32 

platónská tradice – Sokrates je největším hercem Platonových dialogů, nejde o 

výpověď samou, ale také o sám jazyk, text, respektive písmo. Je možné říci, že 

Derridovy texty jsou performativní, že je v nich něco, co rozkrývá tajemství textu 

právě tím, že sám text nechá performovat.
173

 Text založený na polylogu evokuje také 

velkou toleranci: Derrida nechá v dlouhých pasážích promlouvat autory, které 

komentuje. 

Derridova práce jako by často spíše připomínala postup nějakého komentátora, nebo 

lépe řečeno, celý tým komentátorů, kteří v mnoha hlasech z různých perspektiv (a 

také různých pohlaví) nahlížejí jednotlivé texty. Výsledkem (nebo snad nástrojem?) 

této četby jsou krajně obtížné myšlenkové konstrukce, které jakoby často ani 

nerespektovaly „smlouvu“ o logice  (dá-li Bůh 1+1, pak = 2, respektive 3), kterou se 

většina textů tradice, kterou komentuje, řídí. Tyto konstrukce se snaží myslet 

nemyslitelné a krystalizují do pojmenování, která jsou stejně obtížná jako snadno 

zneužitelná a desinterpretovatelná - parergon, diference, apod. Jejich smyslem ale 

není touha po originálnosti nového výkladu, ani uvedení v život nějakého 

filosofického pojmového systému, který by se vyhnul tradici západní metafyziky (jak 

se o to ve svých důležitých spisech snažil Heidegger
174

), ale spíše pokus jít za samou 

hranici myslitelného, a tak lépe pochopit struktury, které reformulují naše myšlení. 

Derrida byl důsledným kritikem všech mýtů, které pronásledují evropskou 

myšlenkovou tradici. Mezi takové mýty patří domněnka o plné přítomnosti, dokonalé 

záměrnosti nebo o „podstatě“. Podobné kritice podrobuje Derrida i myšlení o 

výtvarném umění a o obraze.   

           V této úvodní kapitole se zlehka dotknu vztahu Jacquese Derridy k výtvarnému 

umění. Rezignuji rovnou na pojednání tématu „Derrida a umění vůbec“, a to jednak 

proto, že práce k tomuto tématu nejsou mnohdy dostupné a čítají často mnoho set 

stran
175

, a zároveň se necítím být kompetentním načínat tak složitou látku. Budu se 

                                                                                                                                                               
práce, které ji v mnohém převyšují. Derrida, respektuje tradici evropského filosofického dialogu, 

vytváří rozsáhlý komentář na hranici hermetické beletrie. Všechno jsou to texty, ale tak různé, že 

srovnat je, je stejné jako srovnávat poesii Mallarmého a romány Tolstého. 
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tedy věnovat především Derridově reakci na Heideggera a Schapira, která je uložena 

v závěrečné kapitole La Verité en peinture.
176

 

           Derrida započal svoji zkušenost s uměním důkladnou četbou především 

francouzské literatury. Tento otisk četby je natrvalo patrný v jeho filozofii. Některé 

postupy a principy, které užíval např. Mallarmé, se natrvalo dostaly i do jeho 

filozofické práce.
177

 Častokrát se rovněž vyrovnával například s Rousseauem
178

 a 

celou řadou dalších autorů, kteří rovněž psali na hranici literatury a filozofie. 

Dekonstrukce tak bývá ne neprávem občas považována za oblast na pomezí filozofie 

a literatury.
179

 Ale jaký byl vztah Derridy k výtvarnému umění? Je dost dobře možné 

se domnívat, že myšlení obrazem (nebo myšlení obrazu) představovalo pro Derridu 

velkou výzvu. Je to totiž způsob duchovní práce, který nepracuje primárně s textem, 

respektive řečí, jazykem. Pro Derridu, který zasvětil velkou část svého života 

výkladům/komentářům myšlení spojeného s jazykem – mluvíme zde o strukturalismu 

a Husserlovi, se kterým měl poněkud rozporný vztah.
180

 Pro Derridu jsou v obraze 

(stejně jako pro Heideggera) často klíčové jiné akcenty než pro historika umění. 

Derrida pracuje často s tématy, které překračují obraz (koncept rámu), nebo které 

z tohoto diskurzu jakoby vystupují (psychoanalýza znázorněného předmětu). S jistou 

mírou pravděpodobnosti (je u Derridy možné myslet pravdu?), tedy v rámci diskurzu 

„smlouvy o logice“ lze říci, že Derridu v obraze zajímá idiom.
181

 Jeho tázání tak 

souvisí opět s jazykem, respektive textem.  

           Ale popořádku. Derrida se začal hlouběji věnovat výtvarnému umění 

v sedmdesátých letech. V té době uveřejnil také, povětšinou časopisecky, několik 

textů, které potom sebral do svazku La vérité en peinture. Kniha obsahuje rozsáhlou 

stať Parergon,
182

 která je svérázným vyrovnáním se s Kantovou Kritikou soudnosti a 

také Hegelovou Estetikou, tedy dvěma zásadními studiemi o umění, ke kterým 

přibude později i reflexe Původu uměleckého díla Martina Heideggera. Vedle toho 
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zde Derrida rozpracovává  svébytné pojetí rámu, jež někteří historikové umění využili 

i v „praxi“.
183

 Derrida rovněž nastiňuje některé nové možnosti čtení vznešena.
184

           

           Stať +R (into the Bargain) vznikla při příležitosti výstavy italského umělce na 

pomezí Pop-artu Valeria Adamiho. Derrida zde načrtává úlohu hlásky a textu v 

syntaxi obrazu a také pojmu ductus, jež naznačuje tah, kresbu, ale také produkci, 

reprodukci a redukci. Třetí text - Cartouches byl napsán opět v rámci výstavy, 

tentokrát se jednalo o umělce Gerarda Titus-Carmela, který vystavoval v Centre 

Pompidou. Zde ovšem Derrida pracuje jakousi formou deníkových zápisů 

s Heideggerovým textem Der Ursprung des Kunstwerkes. Kniha končí obsáhlým 

textem Restitutions, který je zevrubným komentářem ke sporu Heidegger-Schapiro,  

jímž se budu dále zabývat. 

          Není, pokud vím, zpráv že by Derrida maloval, kreslil nebo jinak výtvarně 

tvořil, ale jisté je, že je autorem jednoho makabrózního živého obrazu (Tableau 

vivant) podle Poussinova díla Vraždění neviňátek (Chantille). Scéna se odehrává 

v neorenesančních arkádách domu rodiny Adami v severoitalské Aroně. V roli vraha: 

Jacques Derrida, v roli oběti: syn Jean, matka je skutečnou matkou (Marguaritte), 

plačka (Pathosformel) zosobňuje manželku Valerii Adami Camillu, v pozadí Valério 

(bez role). Je snad divákem, avšak uvnitř, nebo vně obrazu?  

Derrida zde provádí dekonstrukci (či spíše desedimentaci – dekonstrukce je překlad 

Heideggerova pojmu Destruktion) v praxi. Co to znamená zabíjet vlastní dítě? 

Derrida odkazuje v rámci textu obrazu, na nějžobraz sám odkazuje, obraz, který se 

prolíná se skutečností, přítomností, ale ne zcela naplněnou, na starozákonní příběh 

obětování Izáka.  

          Tím zase upozorňuje na jednu ideu o původu literatury. Literatura je pro 

Derridu tajemstvím. Co to bylo za sílu, která přiměla Abrahama, aby obětoval svého 

syna? Nevíme. Právě v aktu opuštění společnosti, kdy Abraham odchází do pustiny, 

kde se setkává s něčím radikálně jiným (a toto jiné neztrácí charakter tajemství ani 

potom, co Abraham přichází zpět z pustiny a popisuje událost, tj. uchopuje ji pojmy), 

právě to otevírá pro Derridu cestu k chápání literatury jako tajemství, které nemůže 

být vyzrazeno ani po svém vyzrazení.
185

 Co dál můžeme vyčíst z fotografie (sic!) 

živého obrazu? Je to Freud naruby, syn nezabíjí svého otce, aby získal matku, ale otec 
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zabíjí syna. Proto aby si udržel matku? Nikoliv, protože kopíruje Poussina, drží se 

obrazu a toho, co reprezentuje. Co zpřítomňuje - reprezentuje Poussin? Nic jiného než 

biblickou tradici vyprávění v klasickém věku (Foucault). A Derrida v živém obraze 

podle Poussina? Klasický řád ve věku techniky (Heidegger). Podle platonského 

systému procházíme od textu k Poussinově obrazu skrze tento obraz k živému obrazu, 

a ten je přítomný skrze fotografii buď v knize, nebo na obrazovce počítače. Při tomto 

mnohonásobném překladu bylo tajemství mnohokrát vyzrazeno, aby bylo nakonec 

zachováno. Jsme u samého zdroje
186

 (zdroj – Ursprung, to je další mýtus, který 

Derrida znovu promýšlí) Derridova setkávání se s uměním. Jak se Derrida setkává 

s literaturou, s jejím, jak bylo zmíněno, abrahamistickým počátkem? Skrze obraz. 

Jaký obraz? Živý obraz. Tedy obraz přece něco znamená, něco vně textu. Mýtus o 

zpřítomnění (plné prezence), který Derrida dekonstruoval, se vrací se silou plné 

přítomnosti, a to v samotném Derridovi a jeho nejbližších. Parergon celého obrazu je 

vše okolo, už i sám umělec – Adami. Je možné uvažovat umělce jako parergon? 

           Derrida se zajímal o obraz slepoty v mentálních dějinách lidstva. Na počátku 

devadesátých let (1990) proto vybral ze sbírek Louvru díla, která se slepoty týkala. 

Z těchto děl potom uspořádal výstavu. Plodem této práce je druhá Derridova velká 

kniha, která má co dočinění s výtvarným uměním – Paměti slepce a ostatní ruiny.
187

 

Derridovi nejde o to, aby hledal příklady zobrazení slepců, které nabízí sbírka Louvru. 

Nýbrž chce na příkladu těchto zobrazení sledovat všechny fazety slepoty, mentální i 

fyzické. Sama slepota zajímá Derridu proto, že reprezentaci, tématu, které 

rozpracovává už v padesátých letech ve své dizertační práci,
188

 nastavuje jako zrcadlo 

něco nereprezentovatelného, něco, kde reprezentace naráží na paradox své existence, 

co se jí vymyká,
189

 totiž slepotu jako nereprezentovatelnou entitu. Tedy, souvisí nějak 

reprezentace s uměním? Jistě, každé umělecké dílo něco reprezentuje, sebe sama 

v první řadě. A co to ostatní, co je za dílem, mimo dílo? Jakým způsobem se to 

otiskuje do díla? Začněme od obrazu. Obraz reprezentuje, zpřítomňuje znovu, 

zpřítomňuje něco, co nikdy nebylo. Respektuje něco fiktivního. Fiktivní svět.
190
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Můžeme říci, že Derrida se zajímá o obraz, respektive umění, protože něco 

reprezentuje, protože je plochou, na které se reprezentace může odehrát. A to jinak 

než v diskurzu filozofie. Snad je možné říci, že Derridu zajímá jinakost způsobu 

reprezentace, která se v umění odehrává. Nelze také pominout, že v reprezentaci 

nereprezentovatelného, které je nutně přítomno jen jako mizení, se objevuje 

reprezentované pouze jako stopa, snad strašidlo či duch.
191

 Derrida často psal o 

strašidlech, která svou mizející existencí mají větší vliv než plná přítomnost věci, jež 

je vlastně mýtem, snem sám o sobě. Ale čím je tedy Derridovi umění ve struktuře 

světa a řádu člověka? Neboť i člověk má mnoho společného s duchem. „But art forms 

only one of the circles in the great circle of the Geist or the revenant (this visitor can 

be called Gast, or ghost, guest or Gespents). The end of art, and its truth, is religion, 

that other circle of which the end, the truth, will have been philosophy, and so on.“
192

 

Tedy umění je něco, co má co dočinění s duchem, zřejmě v Hegelově smyslu, to 

znamená s celou soustavou lidské kultury. Vlastně je to pojetí ducha v jeho nejširším 

smyslu, který v tomto stojí v centru Derridova tázání se po umění.  Co je také 

důležité, je idea kruhu, obrazce, kterého jako mentální operace využívá jak Heidegger 

v Původu uměleckého díla
193

,tak i Hegel ve své Estetice, což, jak bylo řečeno, jsou 

vedle Kanta klíčové texty, se kterými se Derrida v Parergon vyrovnává.
194

 

Derrida volí jako smyšlený počátek, odkud je možné chápat umění a umělecké dílo, 

pojem reprezentace (nebo představy) v Hegelově pojetí. „The chosen point of 

departure, in everyday representation: there are works of art, we have them in front 

of us in representation (Vorstellung). But are they to be recognized?“
195

 Nejenže se 

Derrida vrací k Heideggerově otázce, kterou načíná své tázání po uměleckém dílu – 

co to vlastně dílo je, ale francouzský myslitel tu jde ještě za Heideggera. To, že se 

vůbec něco zjevuje, co je schopné znovuzpřítomňovat, je výchozím bodem Derridova 

úkolu: tázání se po pravdě v malířství. Proto je reprezentace klíčová nejen „o sobě“ 

jako podmínka malířství, ale ještě vetší důležitosti nabývá v Derridově textu.      

       Derridovo myšlení jako by reflektovalo výtvarné umění i v některých důležitých 

myšlenkových konstrukcích či konceptuálních schématech,
196

 o kterých již byla řeč. 
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Jak vypadá diference? Přece sám Derrida říká, že nemůže sdělit, o jaké diferenci 

mluví, když o ní mluví.
197

 Má něco společného s uměním? Diference jako čára, 

hranice, rám? Diference je důležitá, ale pro kruh, který v rámci sebeuvědomování 

člověka zaujímá umění, respektive malířství, je ještě důležitější parergon. Jak vypadá 

parergon? „El nacimiento de los nuevos géneros pictóricos reviste el carácter de una 

desviación, por no decir de una descisión, de un corte. Nacida coma marginalia, 

reverso, fuera de obra, imagen-marco, es decir como parergon, la naturaleza muerta 

en el siglo XVII se hace ergon (obra).“
198

Zátiší jako ergon, které bylo parergon, nebo 

hůře, parergou? Snad, zatím. Pár bot Vincenta van Gogha je přece také zátiší a není 

to parergon. Boty – jejich zmuchlané svršky jako parergon? Ne, nebo možná. 

Parergon je přece něco jiného. Něco, co je venku, a zároveň uvnitř díla. Na první 

pohled nonsens. Und dennoch.  

           „And when Kant replies to our question „what is a frame?“ by saying : it is a 

parergon, a hybrid of outside and inside, but a hybrid which is not a mixture or a half-

measure, an outside, which called to the inside of the inside in order to costitute it as 

an inside, and when he gives as examples of the parergon, alongside the frame, 

clothing and column, we ask to see, we say to ourselves that there are great 

difficulties here, and that the choise of examples and their association, is not self-

evident.“
199

 Derrida naznačuje, co může znamenat pojmové schéma parergon, a 

přitom se odvolává na Kanta. Ale co vlastně parergon znamená? Začněme slovem 

parerga.
200

  Tento pojem označuje něco, co je součástí díla, ale co samo dílo 

nekonstituuje, nebo alespoň ne úplně.
201

 Může to být ornament, oděv sochy, draperie, 

ale také cokoliv jiného tohoto charakteru. Svým způsobem je to – nikoliv formálně, 

ale fenomenologicky cosi na okraji díla, i kdyby to bylo v samém jeho středu. 

Parergon je vlastně také něco na okraji díla, nebo okraj díla samotný. Jak Derrida říká 

– „The frame, parergon like the others.“
202

 Parergon je ale pro dílo víc než parerga, 
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snad je možné říci, že parergon je konstitutivní. Jestliže je rám také parergon, jedná se 

přece o sine qua non díla vůbec.
203

  

           Rám je klíčový nejen pro výtvarné umění, každý pohled je orámován linií 

našeho nosu a oblouku klenoucího se nad okem. To je základní rám pohledu. Navíc 

každý  pohled, chce-li být vědomým pohledem a nikoli jen „zíráním“, se na něco 

zaostřuje a nejasné obrysy toho, na co zaostřuje, jsou také rámem. Rám není důležitý 

jen pro obraz, ale pro jakýkoliv umělecký akt, který má co dočinění s reprezentací. 

Rámování, jak říká Roland Barthes, je klíčové i pro popis. „Každý literární popis je 

pohled. Ještě dřív, než mluvčí začne popisovat, postaví se k oknu, avšak ne proto aby 

dobře viděl, nýbrž proto aby dal nějaký základ tomu, co vidí, jeho zarámováním: 

zasazení do rámce zakládá viditelné. Popisovat tedy znamená postavit prázdný rám 

(...) před soubor nebo kontinuum objektů, jež by bez této manické akce nebyly vůbec 

dosažitelné(...)“
204

  

Rám není ale důležitý jen pro vymezení předmětu, jeho funkce je mnohem širší. Rám 

odděluje dílo od skutečnosti. Pohled dává předmětu intenci (perspektivu), které by 

jinak nemohlo být vůbec dosaženo, a to tím, že odděluje prostor díla od skutečnosti. 

Úvahy o rámu myšleném jako parergon nás zase zpětně mohou přivést k diferenci. 

Diferenci je možné pojmout jako hranici, čáru, rám. 

Pojmové schéma parergon může pomoci vydělit pole, ve kterém se teprve může 

odehrávat reprezentace. Reprezentace jako pojmové schéma, důležité v Derridově 

myšlení, byla již zmíněna. Ale jakým způsobem se reprezentace dostává do rámce 

pojatého jako parergon?  

Derrida důsledně demytologizuje (dekonstruuje, desedimentuje) evropskou 

myšlenkovou tradici a její konstanty. Jedním z takových mýtů je „plná přítomnost“. 

Reprezentace by potom byla opakováním této plné přítomnosti na poli uměleckého 

díla. Ale Derrida buduje svou teorii umění na opačném principu. „Derrida formuliert 

nicht nur eine Kritik an der platonischen Repräsentationsästhetik, sondern denkt das 

Ästhetische zugleich als Nicht-Präsenz, als einen Selbstzug der Signifikanten“
205

 

Tedy, jak může být něco přítomno, když to vlastně přítomno není? K zodpovězení 

této otázky je třeba alespoň zhruba poznat ústřední problém Derridovy knihy 
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Grammatologie, rozdíl mezi písmem a řečí. Na řeč je vázán evropský logocentrismus, 

který vládne od Platóna k Heideggerovi a který upřednostňuje řeč před písmem. Řeč, 

která vychází z úst a má podle této tradice blíže k duši (pneuma), je oduševnělá,
206

 na 

rozdíl od písma, které řečené pouze zachycuje. Tato preference loga
207

 může být 

jedním z pramenů mýtu o přítomnosti plné přítomnosti v reprezentaci. Pokud se 

zachytí plná přítomnost – řeč do písma, musí být zákonitě v tomto písmu 

reprezentována, písmo je odsouzeno do pasivní role záznamu. Úcta k textu, písmu, je 

důležitým aspektem židovské tradice, kterou v tomto ohledu Derrida respektoval. 

Problém reprezentace a prezence, která reprezentaci nutně předchází, je ale klíčový i 

pro výtvarné umění. V rozsáhlém rozhovoru z roku 1990, který se mimochodem 

zaobírá i van Goghem, Derrida na příkladu těla dokazuje, že plná prezence je 

v uměleckém díle nemožná. „I am given  over to the body of van Gogh as he was 

given over to the experience. Even more so, because these bodies are not present. 

Presence would mean death. If presence were possible, in the full sense of a being 

that is there where it is, that gathers there where it is, if that were possible, there 

would be neither van Gogh nor the work of van Gogh, nor the experience we can have 

of the work of van Gogh.“
208

        

           Jestliže je nemožná prezence, jak by byla možná reprezentace plné prezence?  

Derrida přichází s konceptem stopy. Přestože plná přítomnost není dosažitelná, přece 

v díle něco zůstává: jsou to duchové, stopy někdy mocnější než původní předmět. 

Sledujeme-li pojem stopy (grammé, trace), musíme uvážit, že tento pojem vznikl 

v diskuzi se sémiologií, kterou chtěl Derrida nahradit grammatologií – vědou o 

stopách a jejich rozdílech. V Derridově pojetí pojem stopy vytlačuje pojem znaku. 

„Grammé není ani označujícím ani označovaným, ani znakem ani věcí, ani 

přítomností, ani nepřítomností, ani tvrzením, ani negací. Je elementem v síti 

zprostředkování. Význam se neomezeným množstvím takovýchto zprostředkování 

vzdaluje od označujícího prvku, takže v textu máme co činit pouze s řadou 

označujících. Pojem stopy má funkční charakter: ukazuje na univerzální dění  
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rozdílnosti (différence), nikoliv na konkrétní, substanční rozdíly (différences).“
209

 

Snad je možné říci, že prezence zanechává za sebou stopu, která má charakter mizení, 

unikání, je zároveň něčím jiným, jak bylo řečeno, v síti zprostředkování. Umělecké 

dílo, ať je jakékoliv, má v sobě charakter stopy, protože není ani znakem, ani 

přítomností toho, co reprezentuje, ani nepřítomností toho samého. 
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RESTITUCE, PRAVDA, NÁVRAT. 

 

Na předchozích stránkách jsem se pokusil naznačit, co jsou to pojmové koncepty  

parergon, reprezentace a stopa v Derridově filosofii. Úkol je o to nesnadnější, protože 

pojmy jsou u Derridy proměnlivé a nestálé, proměňují se stejně jako stopa sama. Teď 

se pokusím vylíčit Derridův postoj k Heideggerovi a Schapirovi v otázce interpretace 

obrazu Pár bot Vincenta van Gogha.  

           Derrida začíná svoji stať třemi citáty, které jednak dosvědčují, že Derrida 

naslouchal pozorně (svým způsobem i pozorněji než Heidegger nebo Schapiro) tomu, 

co říkají umělci, a jednak nás uvádějí blíže do problematiky toho, co Derrida rozumí 

pod slovem pointure, latinsky punctura. Derrida cituje Cézanna: „I owe you truth in 

painting, and I will tell it to you“ a van Gogha „But the truth is so dear to me, and so 

is the seeking to make true, that indeed I believe I would still rather be a cobbler than 

a musician with colors.“
210

 Obě citace dokládají, že Derrida se bude muset v textu 

nějak vyrovnávat s pravdou, pravdou v malířství. O vyslovení pravdy v malířství 

usilovali Heidegger i Schapiro. Citát z van Gogha (Derrida důsledně neuvádí zdroje 

citací) navíc napovídá, že tu půjde i o zcela netradiční věci. Třetí citace 

z osvědčeného Littrého francouzského slovníku je poněkud enigmatická, ale souvisí 

nakonec úzce s Derridovým výkladem malby a také s tím, jak je malba udělána a jak 

souvisí se ševcovstvím (což je ostatně přítomno i v citaci van Gogha): „POINTURE 

(Latin puncture J, sb. fern.) Old synonym of prick. Term in printing, small iron blade 

with a point, used to fix the page to be printed on to the tympan. The hole which it 

makes in the paper. Term in shoemaking, glovemaking: number of stitches in a shoe 

or glove.”  Už tyto citace naznačují, že Derrida bude hledat pravdu v malbě, v díle, 

nikoli mimo ně. 

           Derrida začíná vlastní text příznačně poznámkou, že se jedná o polylog pro 

n+1 ženských hlasů.
211

 Tyto hlasy zaznívají jeden po druhém v odstavcích tak, že 

nevíme, kdo je kdo a proč zrovna mluví. Je zvláštní, že Derrida mluví o hlasech a 

zatím píše. Je to snad potvrzení vítězství písma nad řečí, které je ústředním tématem 

Grammatologie? Nevíme, důležité je, že jeden z hlasů pokládá hned na začátku 

otázky, jejichž odpovídání bude věnován zbytek textu. „Here they are. I'll begin. 
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What of shoes? What, shoes? Whose are the shoes? What are they made of? And 

even, who are they? Here they are, the questions, that's all. 

- Are they going to remain there, put down, left lying about, abandoned [delaissees]? 

Like these apparently empty, unlaced [de lacees] shoes, waiting with a certain 

detachment for someone to come, and to say, to come and say what has to be done to 

tie them together again?”
212

 S tím souvisí úzce i další velká otázka, tak důležitá pro 

celou práci. “It would return to them. Returning will have great scope [portee] in this 

debate (and so will scope), if, that is, it's a matter of knowing to whom and to what 

certain shoes, and perhaps shoes in general, return. To whom and to what, in 

consequence, one would have to restitute them, render them, to discharge a debt.”
213

 

Tedy restituovat znamená boty navrátit k nim samým. K jejich skutečnému vlastníku.  

“restitute the shoes, render them to their rightful owner; if it's a matter of knowing 

from where they return, from the city (Schapiro) or the fields (Heidegger), like rats, 

which I suddenly have an idea they look like (then who is these rats' Rat Man?)”
214

 

Zde také vysvítá, jakou pozornost bude Derrida věnovat textům Schapira a 

Heideggera. Odmyslíme-li si na chvíli humanistický smysl celé restituce, naznačuje 

tady také Derrida jinou věc – spor mezi Heideggerem a Schapirem je možné pojmout 

i méně vážně - asi jako žabomyší válku. Jednomu z Derridových hlasů připadají boty 

jako krysy, ty nutně patří nějakému krysímu muži. (Není to celé výsměch přísné vědě, 

která velí uzávorkovat smích? Derrida, podobně jako Nietzsche, desedimentuje 

otázku po pravdě v malířství a jedním z nástrojů je nemožnost, vtip.
215 

Ale zpět 

k textu.) 

           Derridův příspěvek je metakritikou, protože hlavním východiskem je mu četba, 

a nikoliv dílo, ačkoliv na obranu obrazu vehementně vystoupil. S jistou licencí se dá 

říci, že Derridův esej je kritikou Schapira a obranou Heideggera.
216

 Jestliže Schapiro 

vytýkal Heideggerovi, že věnoval málo pozornosti van Goghovi a obrazu, o kterém 

píše, věnoval podle Derridy zase Schapiro málo pozornosti Heideggerově myšlení.  

           Derrida nepodává nejprve kritiku Schapira a potom Heideggera nebo obráceně, 

jedná se o polylog, což umožňuje diskutujícím probírat oba autory, oba jejich texty 
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zároveň. V jednom nenápadném odstavci je naznačena neshoda mezi filosofem a 

historikem umění, která odkazuje na důležitost jazyka, a to když komentuje 

Schapirovy poznámky k Heideggerovým slavným odstavcům o botách selky: „And 

Schapiro quotes these two paragraphs which you all find so ridiculous or so 

imprudent. Let's reread them first, in German, in French, in English 

..................................................................................................................................- It's 

done.”
217

 Je to hotové, Derrida nechává jazyk hrát svou roli, aby ukázal, jak rychle je 

Heideggerův text přečten. Přečten kým? Schapirem nebo Derridou? Ke všemu ve 

třech jazycích. To je zároveň odkaz na neredukovatelnost a nepřeložitelnost jazyka. 

           Ale vraťme se na začátek. Derrida píše (říká), že se chystá ukázat souvislost 

mezi Heideggerem a Schapirem. Oba dva, dodává francouzský filosof, nemají 

pochybnost o jedné věci, totiž že van Goghovy boty (ty, o kterých píší, tj. je nejasné, 

jedná-li se o obraz, nebo boty skutečné) tvoří pár.
218

 Tento pár bot, je možné přiřadit 

k někomu jako jeho suplement. „Let us posit as an axiom that the desire for 

attribution is a desire for appropriation. In matters of art as it is everywhere else. To 

say: this (this painting or these shoes) is due to [revient d] X, comes down to [revient 

d] saying: it is due to me, via the detour of the "it is due to (a) me." Not only: it is 

properly due to such-and-such, man or woman, to the male or female wearer ( " Die 

Bauerin auf dem Acker tragt die Schuhe. . . . Die Bauerin dagegen tragt einfach die 

Schuhe," says the one in 1935 , "They are clearly pictures of the artist's own shoes, 

not the shoes of a peasant," replies the other in 1968, my emphasis), but it is properly 

due to me, via a short detour: the identification, among many other identifications, of 

Heidegger with the peasant and Schapiro with the city dweller.
219

”  

Další podstatná věc: Derrida předpokládá, že pokud provádíme atribuci bot, zároveň 

je někomu přiřkneme. To je společný předpoklad, který Heidegger se Schapirem sdílí. 

A právě tady přichází Derrida s kritikou těchto předpokladů, tedy co je to vlastně pár, 

pár bot, párování? “What is certain is that there will have been correspondence 

between Heidegger and Schapiro. And that there is here something like a pairing-

together in the difference of opinion, the enigma of a complementary fitting-together 

of the two sides, of one edge to the other.”
220

 To je jeden výchozí bod Derridovy 

argumentace, ale i tady opět naráží na nedefinovatelnost počátku, tedy jak začít? Co 

                                                        
217

  DERRIDA 1987, 294. 
218

  Ibidem, 259. 
219

  Ibidem, 260. 
220

  Ibidem 263. 



 44 

leží v základu bot, co jim dává jejich tvar? Je to figura, kopyto. “It retains a form, the 

form of the foot. Informed by the foot, it is a form, it describes the external surface or 

the envelope of what is called a "form," that is, and I quote Littre again, a "piece of 

wood in the shape [figure] of a foot which is used to assemble a shoe." This form or 

figure of the foot.”
221

 Derrida naznačuje, že i v případě bot, malovaných nebo 

reálných, pro ně existuje eidos. Eidos může být buď kopyto, nebo také sám umělec: 

neříká přece Schapiro, že v základu každého uměleckého díla stojí umělec, že se do 

díla otiskuje podle stejného principu, jako se otiskuje kopyto do boty? V tomto 

smyslu může eidos znamenat i tvář.
222

 Kopyto je zásadní věc, charakteristika kopyta 

jako eidos není vlastně zcela přesná, kopyto stojí mimo, není ani modelem nohy 

(ideou nohy) ani vzorem boty. Kopyto stojí jako konstitutivní parergon mezi nohou a 

botou.
223

 Situace ale není tak jasná; Derrida byl důsledným kritikem jakéhokoliv typu 

“platonismu”, a proto vše, co vychází z nějakého základu (Wesen), podrobuje 

důslednému zkoumání. Už byla řeč o přivlastnění bot, samy boty mají dvojí charakter 

podle toho, jsou-li namalované (Schapiro) nebo skutečné (Heidegger). Ale ať je jejich 

charakter jakýkoli, podle Derridy oba autoři usilují o jedno – jejich přivlastnění 

(restituci) subjektu, reálně existujícímu subjektu, což je podle něj znamení, že oba 

vycházejí ze stejné humanistické tradice, kterou vyzdvihoval Erwin Panofsky. 

           Je tedy možné říci, že ačkoliv v Derridově interpretaci Schapiro i Heidegger 

mluví o zcela jiných botách, mají tyto boty podle obou profesorů něco, co jim dává 

tvar, co se do nich otiskuje, to jest kopyto, eidos. Tím je vyřešen poměr bot 

k subjektu, který je bez jakýchkoli pochybností pro oba autory. Z toho přirozeně 

vychází i úkol, který Schapiro i Heidegger plní při svém dluhu pravdě bot. „And when 

both of them say, basically, "l owe you the truth" If or they both claim to be telling the 

truth, or even the truth of the truth-in painting and in shoes, they also say: I owe the 

shoes, I must return them to their rightful owner, to their proper belonging: to the 

peasant man or woman on the one side, to the city-dwelling painter and signatory of 

the painting on the other.”
224

 

          Tak nachází Derrida společný základ myšlení Heideggera i Schapira. Schapiro, 

aktivnější účastník konfliktu interpretací, podniká totéž co Heidegger, jen s tím 
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rozdílem, že kopytem (eidos) je pro něj sám umělec. Jakým způsobem ale zpochybnit 

Heideggera – jak vrátit pravdu botám tak, aby zároveň pravda zůstala v rukou, v 

nohou, v botách, onucích (jak říká Petr Rezek) kunsthistorika? Derrida říká, že je 

potřeba chytit filosofa do pasti. Schapiro ví, jak se pasti chytají, ví, jak do nich svatý 

Josef chytá myši, ďábla.
225

 Do stejné pasti se podle Derridy snaží nalákat Heideggera. 

V čem spočívá charakter Schapirovi pasti? Spočívá v otázce, kterou se Schapiro snaží 

Heideggera vlákat do stejného diskurzu založeném na korespondenční teorii pravdy; 

do této pasti Schapiro láká Heideggera samozřejmě korespondencí. Píše Heideggerovi 

dopis, kde se jej táže, který van Goghův obraz má na mysli v Původu uměleckého 

díla.
226

 „So Schapiro, insouciant, lays a trap for Heidegger. “He already suspects the 

"error," "projection," "imagination" in Heidegger's text pointed out to him by his 

friend and colleague Goldstein.”
227

 A právě tady vyráží Derrida na pomoc 

Heideggerovi.  

           V Schapirově příspěvku Derrida nalézá několik dogmat, které mu znemožňují 

operovat ve stejném diskursu jako Heidegger. Tato dogmata, jsou podle Derridy 

hrubě zjednodušující.
228

 Zaprvé, Derrida dokazuje, že van Goghův obraz se nachází 

na okraji Heideggerovy úvahy, Schapirova kritika se tak sama marginalizuje.
229

 Ale 

na druhou stranu, je možné Derridovi věřit? Už bylo ukázáno, jak důležité jsou okraje 

(hranice, parergon, diference) pro konstituci reprezentace, respektive pro konstituci 

otisku, stopy. Co Derrida míní marginalizací? Marginalizace je přece předmětem 

jedné jeho knihy.
230

 

           Dogma je u Schapira způsob kladení otázek, které jsou položeny tak, že 

generují jednoznačnou odpověď. Derridův text je tvořen z jedné třetiny otázkami. 

Heidegger věnuje v Sein und Zeit sto stran položení otázky po bytí. Schapiro se ptá 

jednou, dvěma větami. Derrida říká Schapirovým dogmatům, respektive otázkám, 

zjednodušení.
231

 Další otázka, která podle Derridy generuje jednoznačnou odpověď, 

která je dogmatická, je jeho způsob atribuce. Mohli bychom vytknout, že atribucí bot 
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je „vinen“ i Heidegger. Jestli ale Heidegger boty (ty namalované) vůbec někomu 

přisuzuje, je to osoba stejně marginární, efemérní, přízračná (duch, strašidlo, stopa), 

jako je osoba, které přisuzuje namalované boty Schapiro - tedy van Gogh -, konkrétní. 

Podle Derridy Schapiro opět zjednodušuje, když zaměňuje namalované boty za 

skutečné. Ostatně ani Heidegger není podle Derridy bez viny, protože nedokáže 

uvažovat boty bez nohou. Neuvažuje obraz jako obraz, ale jako obraz věci. Tím 

Derrida naznačuje, že podle něj patří obraz věci obrazu, malířskému umění jako 

takovému.
232

 

           Ještě jednou: Heidegger i Schapiro se podle Derridy musí nějak vypořádat 

s namalovanými botami. Oba dva to dělají stejnými prostředky – slovy. To je jim 

společné. Je zde jeden druh rétoriky, jedna strategie vyprávění, která spojuje jejich 

vyprávění. „Oh, for both of them it's quite certain that the thing speaks. Look at what 

Heidegger says elsewhere about the causa, it would be essential to our debate. 

I return to my question. It all looks, in the end, as though Heidegger had indeed not 

spoken of the picture. But far from evading it, he would, in this hypothesis, not have 

spoken of it in order to let it speak itself. Not made to speak but allowed to speak.”
233

 

Záměr je stejný, tam kde vyprávění graduje, uchylují se oba autoři k „přímé řeči“. 

Heidegger mluví za boty, respektive nechává je mluvit. Schapiro volí jinou cestu. 

Velmi běžnou a velmi účinnou. Nechává mluvit autoritu. Aby dokázal svou pravdu, 

vyvolává ke slovu (jako ducha, strašidlo) skandinávského spisovatele Knuta Hamsuna 

a v druhém příspěvku Flauberta. Obě autority se shodují – v botách se zrcadlí 

fyziognomie jejich nositele, nebo minimálně něco antropomorfního. Ale Schapiro 

zachází s textem beletrie, jako by to byl dokument, očité svědectví, a nebere v úvahu 

charakter literární tvorby, strategii románu (Hamsun) ani strategii korespondence (u 

Flauberta bychom se měli ptát, komu byl dopis určen). Schapiro je Derridovi snadnou 

kořistí, protože věří textu, který je pro něj parergon obrazu. V souladu s Derridovou 

gramatologií je možné u Schapira mluvit o výsostném logocentrismu.  

Ale největší dogma Schapirova myšlení je podle Derridy uvažování o obraze jako 

kopii – mimesis skutečnosti. „Schapiro considers the picture to be a "copy" and 

ignores an elementary structural law in inferring relations of property in the "reality" 

external to the painting, in the alleged model of the copy: not only, he says, does it not 

come back to peasant or peasant woman (and this is to jump too quickly, concluding 
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from the improbable to the excluded) but they come back to a man, to a man who is a 

painter, to a painter who is the signatory of the painting, proprietor of his signature as 

much as of his shoes, which here come back to the same (thing).”
234

  

        Schapiro je podle Derridy vinen mísením diskurzů a pojmů, které k sobě  nelze 

tak snadno přiřadit. Respekt k „pravdě“ přivedl Schapira k předpokladu, že obraz je 

podřízen stejným pravidlům jako svět, ve kterém žijeme. Že je možné se zobrazením 

nebo literaturou zacházet stejně jako s realitou. Jak Derrida dokládá, další způsob 

Schapirova čtení díla, který vede snahu o apropriaci bot, je jeho výklad van Goghova 

podpisu, vedeného tenkou červenou linkou, který prý signuje nejen obraz, ale i 

předmět v něm.
235

    

          Přispěl také Derrida nějakou vlastní interpretací díla, nebo se spokojil s rolí 

komentátora? Derrida byl pozorný nejen k textům, ale i k obrazům. Ke svému 

příspěvku poměrně důkladně prostudoval nejen van Goghovo dílo, ale prošel a dal do 

souvislosti s ním i celou řadu dalších vyobrazení bot, počínaje van Eyckem a konče 

Miróem, Lindnerem a Magrittem.
236

 Přesto nepodává nějakou teorii bot, protože 

každé boty jsou produktem a samy produkují jiný diskurs. Co je snad zajímavější, je 

Derridova naznačení parergon v obraze Pár bot. Parergon je, jak bylo řečeno, zvláštní 

prolnutí vnitřku a vnějšku. To samé je možné vidět i v botách, které na jednu stranu 

produkují diskurs vnějšku (svým tvarem i světem, na který odkazují), jenž zřejmě 

chtěl popisovat Schapiro, na druhé straně zase zatajený diskurs vnitřku, který je nám 

skrytý, neviditelný (slepota), jímž se snad inspiroval Heidegger To, co tvoří parergon 

mezi obojím, jsou podle Derridy tkaničky bot. „The logic of the parergon at work 

here removes all security in this regard. All the more so in that the parergon has here 

perhaps the form of this lace that attaches the inside to the outside, so that the lace 

(inside-outside), half undone in the picture, also figures the re lationship of the 

picture with its outside.”
237

 Podobně by snad šlo uvažovat o vyhřezlých jazycích bot, 

které byly tak důležité pro Heideggera, Schapira, Hamsuna a další.  

Nějakou autoritativní teorii obrazu nebo alespoň výklad van Goghova díla u Derridy 

nenajdeme, jeho příspěvek je přiznaným polylogem, který je intertextuální takovým 
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způsobem, že „čistého, nekontaminovaného“ Derridu za textem najít nelze, resp. lze, 

ale za cenu zmrzačení myšlenky, která je vázána tuto specifickou výpověď. Snad je 

možné zakončit pasáž věnovanou Derridovi touto mnohoznačnou citací, která 

vystihuje textem jednoho z účastníků polylogu mnohé z toho, co zde bylo řečeno, a 

zároveň odkazuje na další možná plány výklady/myšlení obrazu Pár bot. „Let's leave 

the obsolete language. Others would say: the shoes produce a discourse on painting, 

on the frame, on the traits. These shoes are an allegory of painting, a figure of 

pictorial detachment. They say: we are painting in painting. Or again: one could 

entitle this picture "the origin of painting." It makes a picture of the picture and 

invites you not to forget the very thing it makes you forget: you have painting and not 

shoes under your nose (just try putting them on, on your own feet or someone else's!), 

painting is originarily this detachment which loses its footing. But detachment must 

also be understood.”
238

  

           Už bylo ukázáno, co asi znamená pravda podle Heideggera, následující citace 

staví tento pojem do světla Derridova myšlení. “The "same truth," that "presented" by 

the picture, is not for Heidegger "peasant" truth, a truth the essential content of which 

would depend on the attribution (however imprudent) of the shoes to peasantry. The 

"peasant" characteristic remains secondary here. The "same truth" could be 

"presented" by any shoe painting, or even by any experience of shoes and even of any 

"product" in general: the truth being that of a being-product coming back from 

"further away" than the matter-form couple, further away even than a "distinction 

between the two." This truth is due to a "more distant origin." It is not the truth of a 

relationship (of adequation or attribution) between such-and-such a product and 

such-and-such an owner, user, holder, bearer/wearer-borne. The belonging of the 

product "shoes" does not relate to a given subjectum, or even to a given world. What 

is said of belonging to the world and the earth is valid for the town and for the fields. 

Not indifferently, but equally.”
239
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INTERPRETACE PO DERRIDOVI.  

 

           V textech zabývajících se van Goghovým obrazem po uveřejnění Derridovy 

knihy můžeme sledovat dvě tendence, které jsou, velmi hrubě řečeno, založené na 

dvou teoriích pravdy. Většina historiků umění se rozhodla ignorovat pokud ne 

Heideggera, tak rozhodně Derridu a pokračovala v „důkazové“ tradici dějin umění. 

Na jejich obhajobu je možné říci, že se můžou pochlubit jistými výsledky. Ani 

filozofové nebo estetikové nepřišli ale s novou interpretací uměleckého díla, případně 

ani názoru Derridy či Heideggera na ně. O to více si je potřeba vážit těch autorů, kteří 

se nebáli propojit oba diskurzy. O textech některých z nich budeme nyní pojednávat. 

          Mnoho textů se věnuje problematice konfliktu interpretací Heideggera, 

Schapira a Derridy ohledně van Goghova obrazu. Některé se snaží obraz interpretovat 

jiným způsobem, další zase hledají příčinu konfliktu interpretací. Zde se zaměřím 

pouze na ty studie, které nějakým způsobem danou problematiku rozvíjí a pouze 

nekomentují. Vybírám tři texty, a sice texty historika umění Johna Walkera, kritika 

Craiga Owense a teoretika Fredrica Jamesona. První je zcela kunsthistorický a náleží 

do diskurzu korespondenční teorie pravdy, druhý stojí na pomezí a třetí sleduje v díle 

symptom společnosti. Výběr rozhodně nechce být vyčerpávající výklad, ale snaží se 

být reprezentativním náhledem.
240

    

           Americký teoretik (filosof a literární vědec, žák Ericha Auerbacha) Fredric 

Jameson uvádí svou objemnou knihu Postmodernism, or the Cultural Logic of Late 

Capitalism (1991) van Goghovým obrazem Pár bot, jedna převrácená. V jeho 

fundamentální, i když kontroverzní studii, hraje van Goghovův obraz poměrně 

důležitou roli indikátoru kulturní, politické a sociální proměny Západu od 

modernismu k postmodernismu. Knihu je možné chápat jako svého druhu archeologii 

současnosti, tj. osmdesátých a počátku devadesátých let. Jeho způsob čtení, nebo 

alespoň jeden ze způsobů, je originálním příspěvkem, jak v jednom díle ukázat zřetel 

sociologického epistémé doby vzniku obrazu, podle Jamesona epochy vrcholného 

modernismu (high modernism). Jameson pracuje se dvěma možnostmi čtení van 

Goghova díla. První má co dočinění se sociální situací pracující třídy (Jameson 

vychází částečně z marxismu) v 19. století. Předmětem van Goghových obrazů je 
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chudý svět rolníků a dělníků. „In Van Gogh that content, those initial raw materials, 

are I will suggest, to be grasped simply as a whole object world of agricultural 

misery, of stark rural poverty, and the whole rudimentary world of backbreaking 

peasant toil (...)“
241

 Van Gogh tím, že přetavuje tento svět pomocí gejzírů barev a 

výrazného tahu štětce, tím, že jej obdařuje kvalitami, které mu nejsou vlastní, vytváří 

podle Jamesona utopii, jež je jak estetická, tak etická.
242

 Estetické – umělecké 

prostředky (barva, kresba, tah) jsou nástrojem k vytvoření autonomního utopického 

světa s vlastním řádem, odlišného od světa, ze kterého vychází syžety obrazů. Druhý 

způsob čtení reflektuje Heideggerovu teorii o střetávání Země a Světa v uměleckém 

díle a v rámci této práce ji není nutné věnovat pozornost.
243

       

           Zajímavé je, že Jameson srovnává van Goghovo dílo s tiskem Diamond Dust 

Shoes (1980) Andy Warhola. Z dobrých důvodů volí Warhola jako předního 

reprezentanta postmoderního umění, v jeho díle nalézá „new kind of flatness or 

depthlessness, a new kind of superficiality in the most literal sense“.
244

 Tato plochost 

díla nabývá pro Jamesona mnohem víc než absence perspektivy. Je to především 

myšlenková plochost, kdy nic není za obrazem, na rozdíl od van Goghova utopického 

gesta, kterého dosahuje podle Jamesona „utopickou“ barvou a gestem znázorněného 

předmětu. Plochost je tedy atributem postmodernismu a jeho umění. Van Goghův 

obraz je etalonem malby vrcholného modernismu.
245

  

           Další z amerických kritiků, Craig Owens, v polemickém eseji Representation, 

Appropriation and Power
246

 vystavil na základě konfliktu interpretací, tedy na 

základě van Goghových obrazů bot, dějinám umění nelichotivé vysvědčení. Dějiny 

umění podle Owense odmítly nebo nedokázaly do svých struktur přijmout 

poststrukturalistickou kritiku (alespoň začátkem osmdesátých let, kdy byl text psán). 

To se projevuje marginalizací těch postmoderních autorů, kteří píší o výtvarném 

umění: Marina, Foucaulta, Barthese, Derridy a dalších. Dějiny umění jsou značně 
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hašteřivá disciplína, píše Owens v úvodu své stati, historikové umění se dokáží 

semknout, pouze ohrožuje-li předmět jejich zájmu jiná vědní disciplína. Podle 

Owense se tak stalo v případě Schapirova konfliktu s Heideggerem, který podle 

některých historiků umění (Linda Nochlin) dokázal zachránit obraz před 

desinterpretací německého filosofa.
247

 Nejde ani tak o boty (ty jsou spíše 

exemplárním případem) jako o charakter samotných dějin umění coby vědní 

disciplíny, která se bez přivlastnění nemůže obejít. Přivlastňování je vlastně způsob 

existence dějin umění, jak dokládá americký kritik. 

Dějiny umění tedy podle Owense vyrostly na snaze o přivlastnění – snažily se přiřadit 

umělecká díla různým autorům, a tak „ospravedlnit“ jejich existenci.
248

 S van 

Goghovým obrazem je zacházeno také jako s předmětem atribuce. V samotné 

humanistické tradici dějin umění, jak ji definoval Erwin Panofsky,
249

 dlí kategorický 

imperativ přivlastňuj. „Díky tomu (vlastnictví věci, díla) můžeme určit, co je 

skutečným motivem dějin umění, přinejmenším tak jak jsou praktikovány coby 

humanistická disciplína: touha vlastni, která vyjadřuje pocit moci člověka nad věcmi, 

touha po slušnosti, což je standard etikety založený na respektu vůči vlastnickým 

vztahům, touha po správném názvu, označujícím specifickou osobu, která je 

konstantně identifikována jako subjekt uměleckého díla a nakonec touha po 

přivlastnění.“
250

 Tak odhaluje Owens na příkladu konfliktu interpretací méně světlou 

stránku dějin umění. Přesto je možné mluvit o pokusech interpretovat van Goghův 

obraz, aniž by ty na něm páchaly zbytečné(?) násilí přivlastňování.  

           Wolfgang Iser ve své knize Jak se dělá teorie píše o měkké a tvrdé teorii. 

Tvrdá teorie objevuje a stanovuje zákony, které budou platné i v budoucnosti, a je 

užívána v přírodních vědách, měkká teorie se naopak přizpůsobuje předmětu 

zkoumání a je schopná zkoumaný předmět pouze posuzovat, nikoli stanovit obecně 

platné zákony.
251

 Analogicky je možné i v rámci měkké teorie oscilovat mezi jejím 

tvrdým a měkkým pojetím. Příklad tvrdého pojetí v dějinách umění může být Meyer 

Schapiro, když říká, že „boty náleží van Goghovi, jsou jeho metonymickým 

autoportrétem“. Příkladem poněkud měkčího pojetí, které spíše odhaluje a napovídá, 

jak mohl fungovat svět, ve kterém obraz vznikal a který reflektuje (což není nutně to 
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samé, ale v obraze Pár bot se tyto světy, dle mého soudu, výrazně překrývají), je  

článek Johna Walkera Art History versus Philosophy. The Enigma of the Old 

Shoes.
252

 Ačkoliv selským rozumem (commonsense) odmítá některé „příliš absurdní“ 

pochybnosti Derridy a je, jak sám přiznává, založen v korespondenční teorii pravdy
253

 

a ačkoliv v závěru svého textu přísně odděluje filosofii od dějin umění, přece, 

domnívám se, je v jeho textu možné nalézt některé nápovědy, které pomáhají 

rekonstruovat pozadí van Goghova obrazu.  

           Walker našel v knize anglického spisovatele 19. století Thomase Carlyle 

Sartor resartus pasáž, kde je zmiňována symbolická funkce bot. Ta navazuje na 

symbolickou funkci starého oblečení, kterou Carlyle rozebírá. Carlyle chápe staré 

šatstvo jako „the shells and outer Husks of the Body, wherein no devilish passion any 

longer lodges but only the pure embleme and effigies of Man: I mean to Empty or 

even to Cast Clothes“.
254

 Tedy charakteristika, kterou sdílel (snad vlivem Carlylovy 

knihy) i van Gogh.
255

 Zde mohl najít předobraz své obliby starých, opotřebovaných 

osobností nositele nasáklých šatů.
256

 Staré šaty, tato slupka chrámu božího zjevení, 

jímž je podle Carlylových slov každý člověk,
257

 je effigie or embleme, tedy je i 

symbolem, který Carlyle popisuje takto: „In the Symbol proper … there i sever more 

or less distinctly and directly, some embodiment of and revelation to Infinete, the 

Infinite is made to blend itself with the Finite, to stand visible, and as it were. 

Attainable there.“
258

 Symbol je nakonec schopen ve své nekonečnosti spojené 

s konečností odkazovat a zjevovat Boha.
259

 Dvojakost symbolu „In a Symbol there is 
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concealment and yet revelation“
260

 je Carlylem demonstrována právě na příkladu bot 

(sic!). „Of Symbols, however, I remark farther, that they have both an extrinsic and 

intrinsic value, oftenest the former only. What, for instance, was in that clouted Shoe, 

which the Peasants bore aport with them an ensign in their Bauernkrieg?
“261

 Van 

Gogh četl Carlylovu knihu s velkým zaujetím, je tedy dost dobře možné soudit, že se 

Carlylem nějakým způsobem inspiroval. Co je ale podle mého názoru zajímavější, je 

geneze oceňování starých věcí – tedy i bot – a etablování pro moderní umění tolik 

důležité Dingliebe.
262

   

       Ale zpět k Wolkerovu textu. Pomocí “commonsense” dospívá k několika 

zjištěním ohledně van Goghova obrazu. Předpokládá, že boty jsou mužské, a spíše 

než o autoportrét umělce jde o zachycení obecné situace bohémských flanerů 

pohybujících se po periferii Paříže.
263

 Jde spíše o svého druhu portrét socia, nikoli 

jedince. Walker se pokouší o interpretaci, která není tak kategorická jako ta 

Schapirova a která si v sobě zachovává respekt k měkké teorii. Ale i tak je podle něj 

odluka filosofie od dějin umění při „správném“ (historickém) výkladu nutná. „What 

this study has highlighted, then, is the basic difference between philosophy and art 

history, namely the fact, that philosophy is not an historical discipline, neither 

Heidegger, nor Derrida attempt to explain Vincent’s paintings by recourse to 

history.“ Oběma filosofům nejde o nic menšího než pravdu, tedy o to samé, oč běželo 

van Goghovi. Nejedná se samozřejmě o pravdu faktů, o korespondenční teorii pravdy 

prováděnou v dějinách umění detektivní praxí. V umění není zločinec ani oběť. Není 

třeba pokládat palčivou otázku, že ačkoli dějiny umění doplnily detektivní metodou 

mnoho dílků do skládačky vysvětlující umělecké dílo, není přece jen pravda díla 

založena spíše jinak než v korespondenční teorii?  

           Otázky, které Derrida pokládá Schapirovi, ale i Heideggerovi a vůbec celé 

humanistické tradici, jsou palčivé proto, poněvadž odkrývají pohodlnost kladení a 

nedomyšlenost formulace otázky. Otázka, tázání se je přece to zásadní, co v sobě 

obsahuje už i díl odpovědi, jak říká Heidegger.
264

 Ale na druhou stranu, Derridův 

příspěvek uniká sám z výhně otázek, které vyvolal, protože nedává žádnou relevantní 

odpověď. Jeho performativní polylogický text zanechává mnoho nápovědí, ale ani 
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  Ibidem. 
261

  Ibidem,167. 
262

  Srovnej Werner HOFMANN: Grundlagen der modernen Kunst, Stuttgart 1966, 209. 
263

  WOLKER 1981, 66. 
264

  Metodologie dějin umění se dá charakterizovat také jako nauka o kladení otázek. Protože 

žádné „přirozené“ otázky nejsou, je třeba věnovat metodologii zvýšenou pozornost. 
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jedinou „tvrdou“ tezi. Tvrdá teze vyžaduje nutně přítomnost podstaty a smyslu; pokud 

ale není nic jako relevantní smysl (jak to Derrida naznačuje), žádný konečný základ 

nebo to, co němčina nazývá slovem Wesen, a vše je konfigurováno ve vzájemné 

diferenci, aktivním vztahu, kdy není nic mimo diferenci, není možné vyslovit nějakou 

pravdu. Přesto každá věda, každá promluva musí uzávorkovat nemožnost smyslu. 

Teprve pak se na základě smlouvy vytváří paradigma relevantního smyslu, které nese 

každou vědu a každou promluvu. Není třeba Derridova pomoc českému disentu 

vlastně přiznáním toho, že předpoklad existence relevantního, vysoce humanistického 

smyslu stvrdil svým vlastním osudem? 
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EXKURS I. 

 

TAH ŠTĚTCE U VAN GOGHA. POKUS O ANALÝZU TAHU ŠTĚTCEM V 

SÉMANTICKÉ SYNTAXI OBRAZU.
265

 

 

ÚVOD. TAH ŠTĚTCE JAKO SÉMIOTICKÝ FAKT. 

 

           V následujícím exkurzu se pokusím provést analýzu van Goghovy práce 

štětcem. Nepůjde o to, rozebírat van Goghův malířský rukopis z formálně-znaleckého 

nebo stylového hlediska, nýbrž o to, pokusit se dobrat základní jednotky obrazu, která 

ještě nese relevantní smysl. Tato základní jednotka, může být uvažována jako to, co 

ještě něco označuje, je tedy znakem nebo alespoň náznakem něčeho. Obráceným 

procesem, tj. od základní jednotky k vyšším strukturám formálním a významovým,
266

 

podnikneme pokus proniknout do významové struktury tahů štětce v tkáni obrazu, tj. 

toho, jakým způsobem klade umělec tahy štětce vedle sebe, proč volí jistou strukturu 

těchto tahů, co tím sleduje a jaké možnosti dává tato struktura pro vyjádření van 

Goghových tvůrčích záměrů. Pokusím se sledovat tah štětce ne jako vnější 

technicistní prvek obrazu, ne jeho nutný doprovodný jev, který jako přívažek visí na 

ideové skladbě díle, ale jako integrální, dokonce základní součást každého van 

Goghova díla. Tématu byla, pokud vím, věnována pouze jedna systematická práce – 

disertace známého vangoghovského badatele Matthiase Arnolda Duktus und Bildform 

bei Vincent van Gogh
267

, která sice obsahuje důležité poznatky, ale ke které budu 

přihlížet pouze v dílčích analýzách, neboť záměr práce je jiný než Arnoldův, protože 

se pokusím interpretovat tah štětce důsledně jako znak.  

          Sémiotická analýza tahu štětce může na první pohled vypadat jako vkládání 

smyslu v nesmyslné, ale pouze na první pohled, neboť jak říká Jan Mukařovský 
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 Napsat a včlenit tento exkurz do diplomové práce mi přišlo na mysl, když jsem během svého 

studijního pobytu v Petrohradě opakovaně procházel sbírky Ermitáže a postupně si uvědomoval 

důležitost tahu štětce ve van Goghově výtvarném projevu. Nemaje jiných pomůcek nežli vlastních očí, 

tužky, papíru a fotoaparátu, pokusil jsem se prohlížet van Goghova díla v různých fázích dne (Ermitáž 

to umožňuje) i za umělého osvětlení. Teze vyslovené v tomto textu tedy respektují „práci oka“ a 

můžou být chápány jako pokus proniknout k dílu za podobných podmínek, který měl sám jeho autor, to 

jest bez pomoci rentgenu nebo vysoce kvalitních fotografických přístrojů, které dnes umožňují vidět 

stopu jednotlivého vlasu štětce.  
266

 Autor si je vědom nerozlučnosti významu a tvaru v zobrazení, přesto můžeme při analýze díla 

využít operaci rozdělení prvků díla na funkce narativní a nenarativní, označující a neoznačující.      
267

 Matthias ARNOLD: Duktus und Bildform bei Vincent van Gogh, Heidelberg 1973. 
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„sémantický rozbor pak týká se všech složek díla „obsahových“ i „formálních“.“
268

 

Sémiotická analýza tahu štětce je tedy důležitou součástí obecného sémiotického 

rozboru jeho díla. Každý tah štětce ve van Goghových dílech něco znamená, za prvé 

můžeme jej snadno rozpoznat a je tedy znakem sám sebe, můžeme jej číst jako sama 

sebe. To není málo, protože vkládá-li se tah štětce do vizuálního pole obrazu právě 

jako tah štětce a nerozpouští se ve znázorňovaném předmětu,
269

 stává se aktivním 

formulujícím elementem zobrazení. Je mu ponechána jeho výrazová síla, často se 

podílí na konstituci předmětu, který okružuje silnou linií, někdy je, v rámci 

sémiotického systému zobrazení, předmětem samým (např. stéblem trávy, listem, 

mrakem, poryvem větru, vlasem, ) a vždy je nejtělesnější stopou samotného umělce. 

Můžeme jej číst alespoň ve trojím smyslu – znak sebe sama (sebeuvědomění), znak 

věci (tah participuje na věci), znak osobnosti a tělesnosti svého tvůrce. Tím, že se nám 

tah štětce dává tak, že jej lze číst jako tah štětce, můžeme také stanovit van Goghovo 

místo v tradici děleného rukopisu.
270

 

 

           V sémantické syntaxi van Goghových obrazů má tah štětce své místo. 

Vyjdeme-li z tezí naznačených Tartuskou (či Tartusko-moskevskou) školou, 

rozpracovaných především na materiálu středověkého umění,
271

 musíme chápat 

zobrazení jako svět s vlastními pravidly,
272

 vlastní sémiotikou, který je podle svého 

charakteru spíše uzavřený – zamknutý ve svém systému (staroruská ikona), nebo 

spíše otevřený (obraz denotující) a nikoliv jako odraz nebo obraz reality.
273

 Ostatně 

                                                        
268

 Jan MUKAŘOVSKÝ: Záměrnost a nezáměrnost v umění, in: idem: Studie z estetiky, Praha 1966, 

108. 
269

 Upozorňuji že pracujeme na poli vyznačeném fenomenologickým chápáním obrazové plochy, jak se 

nám jeví „nejdříve a ponejvíce“ (Heidegger), tj. bez toho, abychom zasahovali do tohoto pole proti 

běžně žité zkušenosti např. prostřednictvím techniky – obrazovou plochu bychom mohli prohlížet třeba 

pomocí mikroskopu, až by se i naprosto záměrně hladká a monochromní místa změnili v houšť 

barevných skvrn. Budeme vycházet z toho, že barevná skvrna je nejmenší jednotka, na kterou lze van 

Goghova díla redukovat je právě tah štětce.   
270

  Vojtěch Volavka, ve své, i ve světovém kontextu jedinečné knize Malba a malířský rukopis 

definuje dva základní typy malířského rukopisu – splývavý a dělený. Na základě jejich dialektiky je 

možno z neočekávaných perspektiv nahlédnout evropskou malbu. Pro definici obou typů rukopisu 

srovnej Vojtěch  VOLAVKA: Malba a malířský rukopis, Praha 1939, 30-59.  
271

 Viz programové práce věnované ruské ikoně. Boris Andrejevič USPENSKIJ: Semiotika ikony, in: 

idem: Semiotika iskusstva, Moskva 1995, 221-296. Lev Fjodorovič ŽEGIN: Jazyk malířského díla, 

Praha 1980. S předmluvou Borise Uspenského. Srovnej také předmluvu Miroslava Petříčka ohledně 

syntaxe kubistického obrazu obsaženou v knize Jacques DERRIDA: Texty k dekonstrukci, Bratislava 

1993, 12-18.  
272

 USPENSKIJ, 1995, 232. 
273

  Pro kritiku nápodoby, kterou pojem odraz/obraz nutně evokuje viz Nelson GOODMAN: Jazyky 

umění, Praha 2006, 23-26. 
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podobné teze byly rozpracovány i v rámci pražského strukturalismu.
274

 Tento svět je 

vystavěn podle vlastních zákonitostí, které se nemusí shodovat se světem diváka. 

Jednotlivé formální i obsahové elementy obrazu je třeba interpretovat dvojím 

způsobem, jednak jakým způsobem utváří, respektují, narušují, reinterpretují, 

přetvářejí etc. svět zobrazení a jakým způsobem přesahují do světa diváka – jakým 

způsobem jej uvádějí do světa zobrazení a odtud třeba zase k jiným skutečnosti. Ve 

svém článku o van Goghově obrazu Pár starých bot (v tisku), jsem pokusil poukázat 

ještě na jiný model světa, který je přítomný v zobrazení. Každá znázorněná věc 

poukazuje na sebe sama tak i na prostředí - svět
275

 ze kterého vyšla. To znamená, že 

např. znázorněné boty na slavném van Goghově obraze poukazují na svět pařížské 

dlažby osmdesátých let 19. století, na chůzi po této dlažbě, na sociální situaci chudých 

flaneurů typu van Gogha,
276

 na nuznou krásu pařížských předměstí apod. Jsem si 

vědom nedostatečnosti takového výkladu a sémiotické zhodnocení (vztah znaků světa 

obrazu ke světu skutečnému) „realistické malby“ 19. století nás teprve čeká.
277

 V této 

analýze se pokusím zaměřit ne na to, jakým způsobem participují tahy štětce na světu 

diváka, tedy pokud prezentují nějaký předmět světa diváka (stéblo trávy) ale na to, 

jakou úlohu hrají v budování a přetváření vnitřního světa obrazu. Teprve po 

interpretaci vnitřní struktury díla (svět díla jako model světa), pokusím se teprve 

přistoupit k tomu, jakým způsobem dílo vypovídá/přesahuje do světa diváka. Tedy co 

říká dílo jako model světa o strukturách žitého světa. Takovouto komplikovanou 

operaci musíme podstoupit abychom se vyhnuli příliš přímočaré interpretace která 

nese, tím více jde-li o van Gogha, riziko nemístného psychologizování.  
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 Srovnej Květoslav CHVATÍK: Strukturální estetika, Brno 2001, 123. 
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 V tomto smyslu je na místě odkázat na Heidegerovské pojetí světa. Martin HEIDEGGER: Bytí a 

čas, Praha 2008, 85-138.  
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 Ačkoliv van Gogh nebyl typickým flaneurem, jak jej definuje Walter Benjamin na příkladu 

Baudelaira, přece sdílel základní ideu flaneurství – zvědavost soustředěnou do pozorování. Srovnej 

Walter BENJAMIN: Teoretické pasáže, Praha 2011, 277. 
277

 Vhodné vodítko může poskytnout zdánlivě banální postřeh Romana Jakobsona „Pro vedoucí směr 

druhé poloviny 19. století, realismus, základní, směrodatnou funkcí znaku, čili dominantou znaku, byla 

jeho funkce sdělná. To na čem záleželo v znaku byl jeho předmět, označovaný předmět, nikoliv 

signifiant, totiž to co označuje, nýbrž le signifié, to co je označeno, podle názvosloví Saussurova, čili 

signatum, jak tomu říkala středověká filosofie. Znak sám se pociťoval oproti této realitě jak pouhý 

prostředek, pomůcka k jejímu poznání, forma se tedy pojímala proti obsahu jako něco podružného, 

druhotného, vedlejšího, umělecká forma se hodnotila jako pouhá ozdůbka, pouhý obal slupka, od níž 

může být obsah abstrahován.“  Roman JAKOBSON: Formalistická škola a dnešní literární věda ruská, 

Praha 2005, 62.    
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           Hned jedna z prvních věcí, která člověka zaujme při setkání s díly
278

 Vincenta 

van Gogha je výrazná stopa štětce. Tento signifikantní rys van Goghovy tvorby je 

prvkem, který je v literatuře sice pojednáván dosti běžně, ale není nijak určitěji 

zasazen do kontextu jeho díla a uměleckého myšlení. Na rozdíl od barvy, která se 

stala předmětem soustředěného studia,
279

 zůstalo samo traktování barvy v 

jednotlivých tazích, tj. jeho struktura a sémiotika, mimo odbornou diskuzi. Malířský 

rukopis byl a je samozřejmě klíčovou komponentou při určování autorství. Byl ale 

v rámci „vědeckých“ dějin umění brán do úvahy jen o něco více, než literární vědec 

věnuje pozornost rukopisu studovaného autora. Malířský rukopis je v dějinách umění 

často pouze jakýmsi technickým aspektem obrazu, který se nepodílí na ideové 

skladbě díla.
280

 Jiná je situace např. u znalců, některých diváků či sběratelů, kteří 

malířský rukopis hodnotí často jako nejdůležitější prvek díla.
281

 

          To co je pro nás důležité, je uvědomit si, že dotykem štětce vniká do 

modelované matérie barvy prvotní tělesnost samotného malíře, jeho stopa.
282

 Nejedná 

se tak o pouhý otisk štětce, protože štětec je nástroj, který spojuje ruku a plátno a je 

zároveň spojnicí mezi okem a plochu obrazu, je mu přisouzeno přisvojit si malířovu 

tělesnost, stát se prodloužením jeho těla a zanechávat na plátně stopu nejen svou ale i 

malířovu – jeho bytosti. Nakonec je stopa štětce stopou existence samotné lidské 

bytosti – Dasein, podle přesného Heideggerova vyjádření. Prvotní stopa tělesnosti 

sama již nese jistý, i když často nezobrazivý znakový charakter.
283

 Tato vlastnost ji na 
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 Stopa štětce byla u van Gogha vždy výrazná, nicméně v době jeho pařížského pobytu v letech 1886-

88 dochází, po bližším seznámení se s impresionismem a dalšími soudobými tendencemi, k novému 

zhodnocení práce tahu štětce jako výrazového prostředku. Srovnej kapitolu Duktus als autonomes 

Ausdrucksmittel bei van Gogh, in: ARNOLD 1973, 67-170. 
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 Mark BUCHMANN: Die Farbe bei Vincent van Gogh, Zürich 1948. Kurt BADT: Farbenlehre van 

Goghs, Köln 1981
2
, John WALKER: Van Gogh’s colour theories, in: idem: Van Gogh studies, five 

critical essay, London 1981, 7-20. 
280

 Panofsky také nevěnuje pozornost rukopisu Tiziana, ale vychází ze sémiotiky tvarů, které ale 

rukopis předchází, který je tvoří. „Tento obraz, skvící se velkolepostí Tizianovy ultima maniera, musí 

být počítán mezi mistrova poslední díla a na základě svého stylu může být datován do let 1560-1570, 

tedy do posledního desetiletí malířova života.“ (Erwin PANOFSKY: Tizianova alegorie moudrosti: 

post skriptum, in: idem: Význam ve výtvarném umění, Praha 1981, 123.) Přestože se obraz skví 

velkolepostí Tizianova pozdního stylu, není pro Panofského důležité uvádět do souladu jedinečný 

duktus Tizianova štětce s tím, jaké sdělení nese a je odsouzen, jak píše Panofsky v závěru své práce, do 

pasivní role nositele významu (str. 134). V tomto smyslu je v ikonografické tradici dějin umění  

malířský rukopis „uzávorkován“. 
281

  Viz např. uměleckou kritiku 19. Století, která viděla v malířském rukopise zásadní hodnotu 

uměleckého díla, srovnej práce Charlese Blanca nebo Eugena Fromentina. 
282

 Termín stopy je možné dát do souvislosti jednak s Derridovým výkladem tohoto pojmu, jednak 

s fenomenologickým chápáním stopy jako otisku těla. 
283

 Dokonce i antické texty o malířství operují překvapivě s ideou čáry,  resp. stopy štětce, která má 

svůj sémiotický charakter, protože označuje ruku svého tvůrce. „Zajímavé je setkání Apella 

s Protogenem. Apellés připlul za ním na Rhodos, žádostiv poznat malíře i jeho díla,  a hned se odebral 
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jednu stranu spojuje s přirozeností symbolu, když vidíme stopu štětce, kterou je 

pojednáno listoví před kterým sedí mladá žena, která vypadá jakoby byla malována 

klubíčkem vlny, tážeme se hned po druhé části rozbitého keramického střepu – 

symbolon, kde očekáváme, že bude napsáno Renoir.
284

 V tomto smyslu umělec je 

obsažen v díle, dílo v umělci, dostáváme se do bodu, kdy symbolický charakter díla, 

založený v jeho odkazování mimo sebe, stáčí se do myšleného kruhu který, jak 

Heidegger poznamenal,
285

 nemá řešení. V myšlení znakového charakteru díla není 

pojednáno to, co dělá dílo dílem a odlišuje jej od věci – totiž umění.
286

 Snad je možné 

vyhnout se tomuto úskalí, budeme-li zabývat tahem štětce jako znakem, který v první 

řadě znamená sám sebe, tj. neodkazuje ihned vně díla ani dovnitř díla, na jiné prvky 

jeho struktury, ale sděluje nám „já jsem tady“, ostatně takové pojetí není vzdáleno van 

Goghovým vlastním idejím „buším do plátna nepravidelnými čarami a nechávám je 

stát“.
287

 

Pokud uvažujeme o díle v jakémsi celostním, holistickém způsobu nazírání, nelze si 

nevšimnout, že jednotlivý tah tone ve struktuře druhých tahů, je pohlcován  

                                                                                                                                                               
do ateliéru. Prótogenés nebyl přítomen a veliké plátno na stojanu hlídala stařena. Když se ptala co má 

vyřídit, Apellés udělal na obraze štětcem velmi tenkou čáru. Když se Prótogenés vrátil a spatřil jemnou 

linii ‚, ihned viděl že tu byl Apellés, nikdo jiný prý nedovede tak dokonalé dílo. Potom sám udělal ještě 

jemnější čáru jinou barvou a nařídil stařeně, aby ji jenom hostu ukázala a vyřídila, že to je ten po 

kterém se ptal. Apellés při svém druhém příchodu se zastyděl, že byl překonán, a vedl ještě třetí barvou 

linku tak jemnou, jak jen to vůbec bylo možné. Prótogenés spěchal do přístavu, přiznal soku vítězství  

oba se rozhodli nechat onen obraz nedokončený na podiv všem, ale především budoucím umělcům. 

Ona malba vzala za své při požáru Caesarova domu a viděli jsme na ní jen tři čáry unikající zraku. Ač 

byla vystavena mezi vynikajícími díly, nezadala si s nimi lákavostí a vznešeností.“ PLINIUS Starší: 

Kapitoly o přírodě, Praha 1974, 275. Čára, snad je možné ji dát do souvislosti s genezí malířského 

rukopisu, je zde pojímána jako jedinečná stopa umělce a také jako nejlapidárnější element obrazu, 

který je schopen ještě něco sdělit, vyjádřit 

Stopu štětce můžeme interpretovat psychologicky – podle  jejího nervózního nebo plynulého vedení, 

bylo možné usuzovat na povahu malíře. 
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 Ambroisse Vollard: Vzpomínky obchodníka s obrazy, Praha 2010. 
285

  Martin HEIDEGGER: Původ uměleckého díla, in: Orientace 1968/1969, 54. 
286

 Heidegger, v tomto smyslu má sémiotika uměleckého díla až odcizující charakter, protože to, co je 

předmětem jejího zájmu je pouze dílo (věc), bez přídavného jména umělecký. Např. slavná kniha 

Nelsona Goodmana Jazyky umění, (ze které se také snažím částečně vycházet) by se klidně mohla 

jmenovat Jazyky zobrazení, jazyků a zvuků, protože slovo umění zde v jednom pojmu zastupuje 

zobrazení (výtvarná umění), jazyk (literaturu) a zvuk (hudba) eventuelně další „umění“. Zde se zrcadlí 

posun jaký se odehrál v rámci interpretace děl umění ve 20. stol. – od díla samého k tomu co jej 

obklopuje, „od tematiky umění k jeho fungování“ jak upomíná Iser, Wolfgang ISER: Jak se dělá teorie, 

Praha 2009, 21.  

Zdá se tedy, že sémiotika se zahnízdila na poli umění vlastně „náhodně.“ Např. Heidegger nastiňuje 

sémiotiku na příkladu dopravních značek.  
287

 Citováno dle: Vojtěch VOLAVKA: Rukopis ve francouzském obraze nové doby, Praha 1935, 18. 

Bohužel jsem nenašel dopis, ze kterého Volavka cituje. I když je možná výpověď zkreslena překladem, 

není v rozporu van Goghovými názory, uvedenými dále. 
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bravurou
288

 malířského rukopisu, nebo se ztrácí ve znázorňovaném předmětu, stává 

se světlem dopadajícím na drapérii, hvězdou zářící na nebi, stéblem trávy, apod., 

zkrátka přestává být sám sebou. Paradoxně, aniž by ztrácel na své znakovosti v rámci 

díla, nabývá čekajícího charakteru ve vztahu k divákovi.      

              Malířský rukopis stál a dosud stojí jako ta část díla, které není přisouzena 

účast v sémantické syntaxi obrazu.
289

 Není to to, co by podle běžného názoru dělalo 

dílo dílem, rukopis jakoby patřil k díle-věci a ne ideovému záměru díla.   

Van Gogh vypracoval ve svém díle, dost možná ne zcela úmyslně, jedinečný systém 

skladby tahů štětce. Tento systém inspirovaný, jak dále uvidíme, děleným rukopisem 

holandských umělců 17. století, Delacroixe, Milleta, Barbizonců a některých 

impresionistů mu dovolil vtělit do svého díla kvality, kterými v jistém smyslu 

dovršuje jednu zásadní tendenci evropské novověké malby, pokud můžeme vůbec o 

nějaké teleologii v malířství mluvit, a to sice napětí či rivalitu mezi kresbou a barvou, 

jak ji naznačil Giorgio Vasari v druhém vydání svých životopisů.    
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 Pro otázky bravury a malířského rukopisu viz Nicola SUTHOR: Bravura: Virtuosität und 

Mutwilligkeit in der Malereider frühen Neuzeit, München 2010. 
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 Uspenskij rozumí sémantickou syntaxí obrazu sladění prvků obrazu, jež chápe na způsob jazyka, do 

celku, kde každý prvek je možné uvézt jako relevantní součást systému díla. Srovnej USPENSKIJ 

1995, 274-297.  Upozorňuji, že udávám termín sémantická (nikoliv sémiotická) syntaxe, proto že tak 

činí Uspenskij v anýlze ruských ikon, ačkoliv ve většině zde řešených problémů využívám širšího 

pojmu sémiotika, jíž je opět podle Uspenského, sémantika součástí. Srovnej Boris USPENSKIJ: 

Poetika kompozice, Brno 2008, 159. Ze současných prací o výtvarném postavených na sémiotice  stojí 

za to přihlédnout například ke knize Beat WYSS: Vom Bild zum Kunstsystem, Köln 2006. Švýcarský 

autor originálně uplatnil učení o znaku Charlese Peirce, přičemž využívá všech tří podob znaku. 
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SPOR O PRVENSTVÍ MEZI BARVOU A LINIÍ A GENEZE MALÍŘSKÉHO 

RUKOPISU 

 

           „Spor“ linie a barvy můžeme označit za jeden z klíčových problémů novověké 

malby. Do literatury o umění nebyl ve své vyhrocené podobě uveden nikým menším 

než Vasarim, který ve druhém vydání „Vite“ narušuje ucelenější koncepci umění 

založeného na konceptu disegno prvního vydaní (1550).
290

 Do druhého vydání (1568) 

včlenil Vasari kapitolu věnovanou Tizianovi, kde uvádí jinou koncepci umění, 

odlišnou od florentsko-římského okruhu, založenou na barvě. Vasari přiznává 

Tizianovi velikost ačkoliv, jak říká, vyrostl na dílech Giovanni Belliniho a 

Giorgioneho a ne na klasických příkladech antických soch nebo nejlepšího, tj. podle 

Vasariho florentsko-římského umění. Koncepci barvy u Tiziana hodnotí Vasari 

dvojím způsobem. Zaprvé barva reflektuje přirozenost věcí „i když i on (Giorgione) 

pořád ještě stavěl před sebe věci, tak jak jsou skutečné a živé, a pak je zobrazoval 

barvami a pokrýval syrovými nebo měkkými tóny, jak to vyžadovala skutečnost, aniž 

si udělal kresbu“
291

  a je to tedy prostředek, jak dosáhnout úplné nápodoby přírody, 

kterou ovšem sám Vasari zcela neschvaluje „ při kreslení na papíře člověk plní svoji 

mysl krásnými představami a učí se dělat z hlavy všechno, co je v přírodě, aniž to 

musí mít stále před očima a aniž musí skrývat pod půvabem barev svoje nedostatečné 

kreslířské umění“ 
292

 protože příliš otrocky popisuje přírodu. Zadruhé je ale podle 

Vasariho možné pomocí barvy vytvořit veliká díla, jak vyplývá z Vasariho tlumočení 

Michelangelových slov „Když pak odešli a hovořili o Tizianově způsobu práce, 

Buonarroti jej velice oceňoval a říkal, že se mu velmi líbí jeho kolorit a styl, ale že je 

chyba, že se v Benátkách neučí od začátku řádně kreslit (...).“
293

 I přes to Vasari 

překvapivě přiznává Tizianovi velmi významné místo mezi ostatními umělci. Barvě je 

tedy vlastní jistá hodnota, a to i vůči primátu kresby. „Katolický král, který tyto 

obrazy vlastní (Venuše a Adónis. 1554), si jich velmi cení pro živost, kterou Tizian 
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 Ze základních prací viz alespoň: Wolfgang KALLAB: Vasaristudien, Wien 1908. Julius von 

SCHLOSSER: La letteratura artistica, Firenze 1956. Anthony BLUNT: Artistic theory in Italy 1450-

1600, Oxford 1940.  Pro bibliografii do r. 1976 srovnej Girgio VASARI: Životy nejvýznamnějších 

malířů, sochařů a architektů I, Praha  1976,    47-56.  
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 Giorgio VASARI: Životy nejvýznamnějších malířů, sochařů a architektů II, Praha 1977, 361.  
292

 Ibidem, 362. I dnes bývá benátský výtvarný názor Tiziana a jeho současníků nazýván pojmem 

naturalismus.  Naposledy např.  McTAVISH, El Greco Titian and Venetian Naturalism. Příspěvek 

pronesený na mezinárodní konferenci El Greco, The Cretan years, červen 2014.  
293

 VASARI 1977, 371. 
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vdechl všem postavám pomocí barev, takže působí jako živé a skutečné.“
294

 Vasari 

nazývá Tizianův styl „půvabným a živým“.
295

 Co je zvlášť důležité, je fakt, že Vasari 

si všímá Tizianova malířského rukopisu. Velmi kladně tak hodnotí Tizianův portrét 

šlechtice z rodu Barbarigů (zřejmě nedochovaný) „vlasy byly tak dobře odlišeny jeden 

od druhého, že by se skoro daly spočítat“.
296

 Ačkoliv podle Vasariho Tizianovo 

pozdní dílo nedosahuje kvalit jeho předchozí práce, přece přináší sebou jisté, do té 

doby neřešené výrazové možnosti „zatímco jeho první práce jsou provedeny 

s neuvěřitelnou jemností a péčí, takže se na ně můžeme dívat jak z blízka, tak i zdálky, 

práce z poslední doby jsou malovány hrubými tahy a pomocí skvrn, takže z blízka se 

na ně nelze dívat, ale z dálky jsou dokonalé.“
297

 Je možné říci, že s oceněním barvy 

přichází i zmínka o problému malířského rukopisu, kterému se dostalo 

ambivalentního hodnocení mezi schopností vyjádřit matérii a zakrýt chyby v kresbě. 

           Spor mezi zastánci kresby a barvy se mnohokrát rozhořel v ateliérech, salónech 

a akademiích. Zvláště ve francouzském prostředí byl velmi živý dialog mezi 

stoupenci Poussina a Rubense.
298

 V rámci těchto sporů byl řešen s různými výsledky i 

problém malířského rukopisu, jeho splývavosti nebo výraznosti.
299

  

           V 19. století, více zásluhou uměleckých kritiků než samotných umělců 

vystoupil obzvláště vyhraněně rozpor mezi Igresem a Delacroixem, který byl velmi 

silný i koncem na počátku 20. století. Ingres se stal ideálním patronem kresby a linie 

jako nejdůležitějších výrazových prostředků v malířství. „Expression in painting 

demands on a very great science of drawing, for expression cannot be good if it has 

not been formulated with absolute exactitude.“
300

 Linii a kresbě je podřízen i malířský  

                                                        
294

 Ibidem 374. Pro další vývoj a hodnocení barvy a malířského rukopisu je nesmírně důležité si 

uvědomit, že obojí je považováno za něco živého, nebo za prostředek, kterým je možné život vyjádřit. 

Jedná se o linii myšlení děleného malířského rukopisu, který moduluje barevnou skvrnu, která vede až 

k Delacroixovi, van Goghovi a dále k abstraktnímu expresionismu. 
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 Ibidem 371.  
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 Ibidem 362. 
297

 Ibidem 374. Tento zdánlivě nevýznamný výrok Vasariho může stá na počátku reflexe rozsáhlého 

„ponorného“ proudu v dějinách malířství, neboť distinkce mezi blízkostí a dálkou zaznívá, jakkoliv 

enigmaticky, v zásadních teoretických textech o umění od Roberta Vischera, Konrada Fiedlera, Adolfa 

Hildebranda, Aloise Riedla ale i Waltera Benjamina nebo Martina Heideggera., později dokonce, i 

když v posunutém smyslu (estetické odcizení) u Theodora Adorna. Problémy při řešení kompozice 

z hlediska blízkosti a dálky v renesančním a porenesančním umění dává nasvědčovat, že otázka 

zmínění distinkce byl pro umělce mnohem zásadnější než si dnes myslíme. S problémem blízkosti a 

dálky souvisí tedy i problém řešení malířského rukopisu.  
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 Pro bližší rozbor názorů obou táborů z hlediska teoretické reflexe barvy viz Max IMDAHL: Farbe. 

Kunsttheoretische Reflexionen in Frankreich, München 1988, 66-73.  
299

 Ibidem, 68-69. Srovnej například názory Antoina Coypela.  
300

 Úryvek z Ingresových deníků, citováno dle: Art in Theory, 184. 
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rukopis, který nemá mít podíl na výsledné skladbě díla. Naopak, Ingres uplatňoval 

důsledně splývavost malířského rukopisu.              

            Jako jeho protipól byl dosazen Delacroix, který ačkoliv nestál, alespoň ne 

první fázi své malířské kariéry, být s Ingresem tak vyhroceně konfrontován. Oba 

umělci totiž měly také mnoho společného, často pracovali s podobnými syžety a oba 

byli předními představiteli historické malby, i Ingres může v některých svých dílech 

být spojován s romantickou estetikou. Tedy rozpor
301

 mezi nimi je možné sledovat 

nikoli v syžetové rovině ale v za a) teoretické – podle dochovaných 

(autointerpretačních) textů, za b) v rovině výrazových kvalit díla. V Delacroixově 

deníku tak nalézáme vysoké ocenění Tiziana, jako malíře, který dokázal jedinečně 

spojit uvolněný rukopis a kladení barev. „Tizian první má onen široký malířský 

přednes, kterým tak vyniká nad vyprahlostí svých předchůdců a který je dokonalou 

malbou. (…) Ona šíře Tizianova je v malířství vrcholem a je stejně vzdálena suchosti 

prvních malířů jako přehnaného zneužívání štětce a uvolněného způsobu malířů 

z doby úpadku umění.“ Svým spojením barvy kresby v aktu tažení štětce po plátně se 

stal důležitým iniciátorem nových zkoumání výtvarných kvalit malby, 

uskutečňovaných impresionisty a postimpresionisty.
302

  

           Nemůžeme s jistotou říci, jestli zkoumání barvy provedené impresionisty a 

postimpresionisty na dílech Tiziana, Rembrandta, Rubense, Delacroixe a několika 

dalších
303

 mělo za následek uvolnění malířského rukopisu, nebo jestli napodobovaní a 

uplatňování uvolněné ruky těchto mistrů vedlo k logickému ocenění barvy jako 

samostatného a hlavního výrazového prostředku. Spíše se zdá, že stranění barvy proti 

kresbě vede k dělenému malířskému rukopisu. Ať tak nebo tak, zájem o barevnou 

skvrnu, která je základem každé malby,
304

 dospěli impresionisté a jejich následníci 
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 Z poznámek v Delacroixově Deníku můžeme sledovat posun v názoru na Ingresa. Zprvu si jej cenil 

poměrně vysoko, potom v jeho očích upadl v představitele „vážné školy“ a malíře podrobností. Eugene 

DELACROIX: Deník, Praha 1956, 118. 
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 Důležitost Delacroixovy malby, spíše skic a přípravných studií nežli velkých dokončených obrazů, 

zdůrazňuje John House, HOUSE: Impressionism: Paint and Politics, London 2004, 146. Van Gogh i 

Cézanne promýšleli jeho kladení barev.  
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 Je také důležité uvědomit si, která díla byla umělcům druhé poloviny 19. století přístupná 

v pařížských sbírkách. Byla to totiž tato díla, obvykle ve sbírkách Louvru, podle kterých malíři 

posuzovali toho kterého malíře.  
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 Připomeňme známý výrok Maurice Denise „Je třeba si uvědomit, že obraz, dříve než představuje 

koně, bitvu, nahou ženu nebo jinou anekdotu, je ve své podstatě plocha pokrytá barvami, uspořádanými 

podle určitého pořádku.“ Citováno dle: Miroslav LAMAČ: Myšlenky moderních malířů, Praha 1989, 

51. Tento poněkud machistický výrok (nahá žena, kůň, bitva), obsahuje hned několik zásadních zjištění 

– malířský rukopis předchází předmět, aby byl fundován plochou obrazu, která je základním nosyčem 

sémiotiky díla. Srovnej také Meyer SCHAPIRO: On some problems of semiotics of visual art: Field 
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k úplné hranici možností tohoto výrazového prostředku. Zatímco u Ingresa a jeho 

souputníků byla barva chápána jako to, co skutečnost zakrývá a její určení bylo 

vyplňovat obrysy, Delacroix, Courbet, Manet a další chápaly barvu jako možnost 

vyjádřit předmět,
305

  různým vrstvením barev bylo lze analogicky složit na plátně 

samu skutečnost, odpovídající zákonitostem malby, ergo splňující svou úlohu 

v sémantické syntaxi obrazu.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
and vehicle in image signs, in: idem: Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society, New 

York 1974, 1-33. 
305

 Předmětem zde chápu v tom smyslu, jak jej vyložil František Kovárna ve své disertaci. Předmět 

v obraze je jakékoliv jsoucno, které je přeloženo do plochy obrazu. František KOVÁRNA: Malířství 

ornamentální a obrazové. Příspěvek k určení výtvarné funkce předmětu, Praha 1934, 9-19.   
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VAN GOGHŮV MALÍŘSKÝ RUKOPIS V DIALOGU SE STARÝMI MISTRY, 

DELACROIXEM A IMPRESIONISTY 

 

           V předchozí kapitole jsem se pokusil naznačit nerozbornost vztahu mezi 

děleným rukopisem a preferencí barvy. Tím byla vytyčena linie ke které se van Gogh 

vracel a ze které nejvíce čerpal. Van Gogh si vyvolil několik mistrů, od kterých se 

snažil učit po celý život.
306

 Mezi ty nejvíce zmiňované patří Rembandt, Delacroix, 

Millet a Monticelli, z žijících snad Gaugin nebo Pissaro, překvapivě ne Monet. Co se 

týče malířské techniky, volby barev a dalších aspektů provedení díla, snažil se van 

Gogh znovu a znovu promýšlet Delacroixův odkaz. Jedinečný živý přednes a skladba 

barev bylo to, co na něm van Gogh obdivoval a co se snažil rozvíjet. „Delacroix 

pracuje s barvami, druhý, Rembrandt, s valéry, jsou si však rovnocenní. (…) 

Delacroix maluje lidství, život jako celek na místo jedné doby, a proto patří k témuž 

rodu univerzálních geniů.“
307

  Tato tendence k zachycení života jako celku, toto 

tíhnutí k obecnému, které se zračí v konkrétním, pomocí barevných skvrn a tahů, je 

úloha, kterou se van Gogh povzbuzen Delacroixovým příkladem pokoušel řešit. Van 

Gogh si u Delacroixe všímal důmyslně vypointovaného barevného řešení, které skrze 

skvrnu osmysluje zobrazení „Delacroix maluje Krista tak, že nečekaně přidá do 

obrazu světle-citrónovou skvrnu. Ta barevná zářící skvrna působí na obraze stejně 

jako nevylíčitelně krásná a kouzelná hvězda na obloze.“
308

 Van Gogh nebyl zaujat 

barvou nebo barevnou skvrnou samotnou, vždy ji chápal jako možný nositel významu 

ve struktuře obrazu. „Na Delacroixovi se mi líbí právě to, že vyjadřuje duši i pohyb 

věcí, u něho to není jen paleta“.
309

 V paletě, tj. barvě a úderu štětce, neviděl van Gogh 

cíl malby, ale prostředek jak podat předmět v jeho skutečném stavu, tj. ne jen jak jej 

vidíme ale i myslíme a cítíme, ale zároveň tak aby bylo jasné, že takto jej cítil, viděl a 
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 Záměrně nemluvím o vlivu těchto umělců na van Gogha, domnívám se, že termín vliv je jeden 

z nejvíce zavádějících pojmů dějin umění. Zdomácněl ve všech jazycích (těžko si představit německé 
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svého díla vkomponuje. Pokud se jedná o situaci mistr-žák, ani zde domnívám se, není zcela na místě 

používat slovo vliv, můžeme jej zaměnit slovem tradice. O pojmu vlivu v dějinách umění viz Ján 

BAKOŠ: Periféria a symbolický skok, Bratislava 2000. 
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 Vincent Van GOGH: Dopisy (Zdeněk Hlaváček ed.), Praha 1956, 662. 
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  Ibidem 661. 
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 Ibidem, 480. 
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myslel jeden konkrétní člověk – van Gogh. Takto přepodstatněný
310

 předmět nebývá 

v dialogu s malířem platnosti, která individuum - malíře transcenduje směrem 

k předmětu, který skrze svůj znakový, resp. odkazující charakter odkazuje ke světu 

mimo dílo. V tomto trojúhelníku – tvůrce, dílo, předmět, jehož jedna strana je mimo 

jiné fundovaná malířským rukopisem který je založen v tahu štětce (malířský rukopis 

plní dvojí úlohu - jednak vkládá do díla umělce a jednak zakládá předmět v obraze), 

se uskutečňuje  dílo,
311

 pokud uvažujeme samotného umělce jako prvního diváka. 

Van Gogh podřizoval předmět jednotnému záměru, takovéto zacházení s předmětem 

můžeme nazvat intencionálním. Předmět je u van Gogha obzvláště důležitý se sám 

zhusta syžetem stává. Syžet může být chápán jako součást předmětu, buď je přítomen 

přímo nebo nepřímo (obraz Olivovníky F. 585 odkazuje k Olivetské hoře, pouze 

z určení předmětu nemůžeme určit, že syžetem je biblická událost, syžet se děje 

skrytě).
312

      

           Toho, kdo se seznámil s van Goghovými obrazy a ptá se po jeho vztahu 

k impresionistům, zřejmě překvapí, že van Gogh věnuje ve svých dopisech mnohem 

více místa takovým malířům jako Mauve, Rappard nebo Millet než impresionistům. 

Dokonce i po své pařížské zkušenosti, zaobíral se mnohem více Milletem než 

Monetem nebo Sisleyem, ke kterým měl v syžetech i provedení svých obrazů, vlastně 

mnohem blíže.  

           Samy dopisy dávají mnohem méně informací o tom, jak se van Gogh snažil 

nakládat s bohatým dědictvím impresionismu, než bychom si přáli. Za svého 

Haagského pobytu, kdy nebyl ještě plně obeznámen s díly impresionistů píše bratrovi 

„Jenom považ kolik velkých mužů zemřelo, nebo mezi námi už dlouho nebudou. 

Millet, Brion, Troyon, Rousseau, Daubigny, Corot – a ještě mnozí jiní – už nežijí, 

říkám Ti zamysli se ještě víc nazpátek, Leys, Gavarni, de Groux (jmenuji jen několik), 

ještě dál: Ingres, Delacroix a Gericault. Pomysli na to, jak je už staré moderní umění. 
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Podle mého názoru byl tu však až po Milleta a Julese Bretona pokrok, avšak 

předstihnout tyto dva umělce – ani mi o tom nemluv. Jejich genia lze spíše dnes či 

později dostihnout, nelze ho však dostihnout. (…) V oblasti umění bylo dosaženo 

vrcholu. V příštích letech uvidíme zcela určitě ještě krásná díla, avšak něco tak 

vznešeného, jak jsme už viděli – nikoliv.“
313

 (dopis č. 241) Pozdní kopie, či překlady, 

jak tomu van Gogh říkal,
314

 podle Milleta dokazují, že van Gogh neopustil svůj 

předchozí názor a dokonce nezařadil nikoho z impresionistů, snad s jistou výjimkou 

Pissara, mezi „velké“ umělce.           

           Malířská technika impresionistů,
315

 zvláště autonomizace tahu štětce, o kterou 

se zasloužili, se nicméně stala důležitým prvkem van Goghova malířského projevu. 

Teoretickým opodstatněním výrazného tahu štětce můžeme najít v Delacroixově 

Deníku  „Mnozí mistři se snažili setřít stopy štětce a domnívali se, že se tak přiblíží 

přírodě, kde tahy štětce vskutku není vidět. Tah štětcem je jedním z prostředků, 

přispívajících k vyjádření myšlenky v malířství. Malířské dílo může být bezpochyby 

velice krásné, i když nenese stopy tahů štětcem, je však dotinské domnívat se, že se tím 

přiblíží dojmu přírody (…). Ve všech oborech umění jsou přijaté a zavedené 

vyjadřovací prostředky a jen nedokonalý znalec nedokáže číst tyto znaky myšlenky, 

důkazem toho je že prosté publikum dává přednost obrazům co nejhladším s nejméně 

patrnými stopami rukopisu a dává jim přednost právě pro tu hladkost. Ostatně u 

obrazu skutečného mistra závisí vše předepsané vzdálenosti, z jaké se má dílo 

pozorovat. Na určitou vzdálenost se tah štětce slévá s celkem, dává však malbě důraz, 

který ji uhlazená malba nikdy nemůže dát.“
316

 

             I umělecká kritika byla v sedmdesátých a osmdesátých letech soustředěna na 

samotné provedení uměleckého díla.
317

 Právě malířský rukopis, tahy štětce, jejich 

rozmístění a konečný sklad představovaly klíčová kritéria, kterými umělecká kritika 

orientovala soudobé publikum.  

           Důležitým termínem při popisu impresionistických obrazů bylo slovo tache – 

skvrna a touche – dotek.
318

 Pro pařížského diváka  druhé poloviny 19. století bylo 
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sepětí mezi syžetem a výrazových prvků malířské techniky, důležitou kategorií při 

hodnocení obrazu. Umělecká kritika druhé poloviny 19. století, samozřejmě, že ne 

všechna, neviděla takového rozporu mezi obsahem a formou díla. Doboví autoři, 

literáti, kritici i sami umělci přecházejí při popisu díla bez nějakého zjevného rozporu 

mezi valéry, liniemi, kresbou, tónem a takzvaně obsahovými nebo narativními prvky 

obrazu.
319

 Rukopisu byla přiznána důležitá úloha i co se týče ideové osnovy obrazu, 

Charles Blanc, přední francouzský kritik, velmi citlivě rozlišoval malířský rukopis u 

Poussina a dokazoval, že hrubší rukopis je vyhrazen mužským postavám, jemný 

ženským. Tah štětcem se podle něj podílí na konstrukci syžetu.
320

  

            Rychlá až skicovitá práce se štětcem byla také jedna z mála možností jak 

realizovat práci v plenéru. Vedle toho umožňovala rychlé zachycování měnících se 

přírodních podmínek a jevů, které stály v ohnisku zájmu impresionistů, také bylo 

možno v několika okamžicích črtat kompozici bez přípravných skic, odtud také 

sbližování mezi skicou a dokončeným obrazem.
321

 Právě jedinečné zacházení s tahem 

štětce, bylo jedním ze způsobů, kterými se mohl malíř prezentovat, stal se jeho 

„signature style“
322

. To souvisí s několika faktory. Styl malířského rukopisu, jako 

jedna stránka uměleckého projevu, se stal jakousi osobní značkou umělce.
323

  

            Malířský rukopis založený na rychle zanechávaných stopách štětce může být 

rovněž interpretován jako pokus o zhodnocení soudobých vědeckých hypotéz ohledně 

světla a barev. Tak viděl impresionistickou malbu kritik Emile Duranty. V jeho stati 

Le nouvelle peinture hodnotící výstavu impresionistů z roku 1876 se můžeme dočíst: 

„Working by intuition, they have gradually succeeded in decomposing sunlight into its 

rays, and recomposing its unity through the general hormony of the iridescent colours 

that they scatter across thein canvases. The result i sis quite extraordinary, in terms 
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of its visual refinement and the subtle interrelationships of colour. The most learned 

physicist could critise nothing in their analyses of light.“
324

  

          Van Goghova krajinářská tvorba z Arles, Saint-Rémy a Auvers se volbou 

syžetu pozoruhodně blíží některým pracím Clauda Moneta z osmdesátých let. 

Srovnáme-li např. obraz Cesta s cypřiši z roku 1890 (F. 683) s Monetovým dílem 

Pšeničná pole z roku 1881 je podobnost až nápadná. Van Gogh ale zřejmě Monetovo 

dílo neznal. Na obou obrazech vidíme obilné pole ohraničené zeleným trávníkem, 

cestu vedoucí polem, tmavé stromy přetínající horizont a poměrně vysokou modrou 

oblohu. I řešení tahů štětce se zdá blízké, jako později van Gogh i Monet užívá 

důrazných a svislých tahů aby jimi opsal trávu a obilí a naopak tahy protáhlejší 

expresivnější aby jimi pojednal stromy strmící vzhůru. Diametrální odlišnost obou 

obrazů tkví v tom, že Monet neužil výrazného tahu štětce pro oblohu, která vyjádřena 

jemnými, sotva znatelnými širokými tahy. Van Gogh naopak i nehmatatelnou 

atmosféru vyjadřuje stejnými prostředky jako hmotu tohoto světa. Jestli můžeme na 

základě tohoto srovnání syntetizovat, můžeme dovodit, že van Gogh požívá 

malířského rukopisu intencionálněji vzhledem k dílu než Monet, který jej využívá 

intencionálněji směrem k předmětu. Mohli bychom říci, že Manetův tah štětce více 

respektuje jednotlivý předmět, van Gogh upozaďuje předměty na úkor jejich spojení, 

nebo společného základu,
325

 který je založen tahem štětce. Tah štětce u van Gogha 

spíše respektuje strukturní řešení ostatních tahů, které předmět konstituují, předmět je 

ve van Goghově interpretaci spíše nežli tahem definován barvou.
326

 

         Naopak podobné strukturní řešení, i když ne tak dalece propracované jako u van 

Gogha, kdy tahy budují předmět bez ohledu na jeho fenomenalitu můžeme nalézt u 

Alfreda Sisleyho.  

           Srovnáme-li znovu van Goghovu malbu „Cesta s cypřiši“ s dílem Alfreda 

Sisleyho „Billancourt“ (1887) z hlediska malířského rukopisu, uvidíme, že Sisley 

pracuje s úderem štětce ve vztahu k předmětu podobně jako van Gogh. Tento 

„nejněžnější a nejjemnější impresionista“
327

 jak Sisleyho holandský umělec 

charakterizoval, se také soustředí na pojednání předmětu, respektive světa, pomocí 

rozrůzněného tahu štětce, mající sémiotickou hodnotu, ale ne tak strukturně řešenou 
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jako u van Gogha. Ať se jedná o oblohu, figuru nebo vodní hladinu, vše nese 

v Sisleyho obrazu tutéž fakturaci propletených tahů a skvrn. Sisley ještě ale postrádá 

onu intencionalitu, která nutila van Gogha pořádat tah štětce, jakkoliv možná ne zcela 

záměrně, snad na základě cviku, do strukturních celků. V takovémto podání předmětu 

v malbě je jisté barbarství vůči němu, záměrné nedbání o předmět, z hlediska 

realismu, jisté tíhnutí ke stylu,
328

 který na sobě nese díky cílenému úhozu štětce 

stejnou symbolickou stopu stvoření nebo oduševnění umělcem.  

             Takováto tendence k jakémusi celostnímu pojímání všech věcí, které van 

Gogh vkládal do svého plátna, může mít návaznost na nejstarší malířské školení 

umělce. Totiž na setkávání s holandským uměním 17. století. Někteří holandští 

krajináři záměrně uzpůsobovali své barvy a malířský rukopis tak, aby naznačili, že 

všechny věci pocházejí ze stejné podstaty, že mají v sobě jakýsi stejný základ.
329

 To 

je dobře patrné, podíváme-li se na malbu Jan van Goyena „Krajina s vesnickým 

domkem“ z Ermitáže. Stejně jako později van Gogh i van Goyen podřizuje předmět 

tahu štětce, byť velice jemného, který bez rozdílu brázdí celou plochu obrazu. 

Předměty jsou sice oddělené ale na svých okrajích se přelévají jeden ve druhý, a 

evokují tak dojem jakéhosi splývání barevných hmot, které sugeruje pohyb a život.
330

 

Svého času tolik čtený Fritz Burger nebyl daleko od jádra problému, když srovnával 

van Gogha s Ruysdaelem. „Van Gogh gestaltet nicht in der Natur die 

vereinheitlichende Macht jenseits aller gegenständlichen Einzelheit, sondern er sucht 

das Lebendige eben im einzelnen auf. Ruysdael ins Moderne Übersetz!“
331

 To jen 

koresponduje s van Goghovým postřehem ohledně jednoho díla Ruysdaela. „A přece 

je celý obraz mnohem temnější než by se lidé domnívali, vzduch a země splývají, 

slévají se.“
332
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Van Gogh samozřejmě velice dobře znal krajináře své vlasti, i když jim nepřiznával 

tak vysoké hodnocení jako Rembrandtovi nebo Halsovi, přece si jich vážil. Zajímavé 

je sledovat, jakým způsobem van Gogh interpretoval a četl holandské umění. 

Důležitým průvodcem po holandském umění se mu stala kniha Eugena Fromentina 

Les maitreis d’autrefois kterou poprvé četl v Nuenenu pravděpodobně roku 1884. „I 

have read  Les maitreis d’autrefois by Fromentin with great pleasure. And that book 

frequently deals with the same questions which greatly preoccupied me of late, and 

which, in fact, I am continually thinking of, especially because when I was last in the 

Hague I heard things Israels had said about starting with a deep color scheme, thus 

making even relatively dark colors seem light.“
333

 Jestliže van Gogh četl Fromentina 

pozorně, což by nebylo nic neobvyklého, mohl některé jeho interpretace holandského 

umění adoptovat do svých obrazů. Předně je to „rovnostářskost“ holandských 

krajinářů vůči veškerým předmětům v přírodě, kterou Fromentin zdůrazňuje. „Každý 

předmět má být pro svou zajímavost studován po formální stránce a má být nejprve 

nakreslen, pak namalován. S tohoto hlediska není nic podřadného. Vytrácející se 

krajina, plující mrak, architektura se svými perspektivními zákony, lidská tvář a její 

rysy, její osobité rysy, její prchavé výrazy, gestikulující ruka, obvyklé uspořádání 

šatu, živočich a jeho pohyb, jeho kostra, osobitý charakter jeho rasy a jeho pudů – to 

všechno je rovnocenně významné pro toto rovnostářské umění a těší se, abychom tak 

řekli, týmž právům vůči kresbě.“
334

 Van Goghovi, se stejně jako holandským malířům 

17. Století, zdálo všechno důležité, zajímavé, hodné nakreslení nebo namalování.
335

 

Jak mohl vyjádřit onu zmiňovanou „rovnostářskost“ všech věcí? Jednou z možností 

byla dodat jim stejné energie a pozornosti pojednáním malířského rukopisu. 

Netvrdím, že van Gogh maloval podle Fromentina, ale nebylo by nic divného na tom, 

kdyby ho interpretace holandského umění z pera francouzského autora inspirovala 

v intencionálním podání předmětu, o kterém byla řeč.   

           Van Gogh se samozřejmě učil rozumět tahu štětce jako autonomního 

výrazového prostředku také u Rubense. Z dopisů je zřejmé, že za svého pobytu 

v Antverpách van Gogh poměrně důkladně studoval Rubensovu malířskou techniku, 

které jej z Rubense zaujala nejvíce. Kladení barev a jednotlivých tahů u Rubense 
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porovnával se soudobými „koloristy“. „Ale to, co já hledám, to není, je to 

vyumělkované a já se přece dívám raději na jednoduchý tah štětce a na méně 

hledanou a méně obtížnou barvu. Prostě větší prostotu, tu moudrou prostotu, která se 

neděsí volné techniky. Rubens se mi líbí právě pro svůj nelíčený malířský sloh, pro své 

jednoduché prostředky.“ Mezi jednoduché prostředky, o kterých se van Gogh 

zmiňuje, zcela listě počítal i vhodně umístěný tah štětce. „A viděl jsem skicu 

Rubensovu a téměř současně skicu Diazovu, nebylo to totéž, ale v obou se uplatňoval 

názor, že správně posazenou a správně vyváženou barevnou skvrnou lze vyjádřit 

tvar.“
336

 Na této citaci je dobře vidět, v jakém dialogu se starými mistry se van Gogh 

nacházel, jejich tvorbu chápal jako živé dědictví, ze kterého bylo možné čerpat 

podněty i při ztvárňování vysoce moderních syžetů. Modernost Rubensovi techniky, 

jak jí van Gogh rozuměl, je zřejmá tím spíše, když jeho techniku srovnává se svým 

téměř současníkem Diazem de la Pena. S nemalou mírou pravděpodobnosti se 

můžeme domnívat, že výrazové možnosti tahu štětce si van Gogh uvědomil právě na 

příkladu Rubense.
337

    

           Těmito zjištěními se dostáváme ke kořeni van Goghova malířského rukopisu, 

který představuje svérázný pokus syntetizovat v sobě kresbu, malbu a výraz či život. 

Teze, která byla zřejmě dlouho promýšlena a prověřována v nesčetných obrazech a 

studiích byla formulována v dopisech pouze několikrát, nejpregnantněji ji van Gogh 

vyjádřil v psaní, adresovaném jednomu anglickému příteli, malíři Levensovi. „But I 

have made a series of color studies in painting, simply flowers, red poppies, blue corn 

flowers and mysotys, white and rose roses, yellow chrysanthemums-seeking 

oppositions of blue with orange, red and green, yellow and violet seeking les tons 

rompus et neutres to harmonise brutal extremes. Trying to render intense colour and 

not a grey harmony. No after these gymnastice I lately did two heads which I dare say 

are better in light and colour than those I did before. As we said at the time: in colour 

seeking life the true drawing is modelling with colour. (...) And so I am struggling for 

life and progress in art.“
338

(podtrhl autor) Ve svém teoretickém názoru, který van 
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 Van GOGH 1956, 461. 
337

  Je zvláštní, že van Gogh po své anglické zkušenosti více nereflektoval epochální změnu směrem 

k dělenému rukopisu, jakou uskutečnil Constable. Právě Constable stojí podle některých autorů na 

počátku moderně chápaného děleného malířského rukopisu. Vojtěch VOLAVKA: Malířský rukopis ve 

francouzském obraze nové doby, Praha 1934, 9. I další angličtí malíři měli lví podíl na autonomizaci 

barevné skvrny, Alexander Cozens doporučoval podle skvrn malovat krajinu, William Hogart zase 

proslul svou téměř impresionistickou technikou. 
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 Letters II 1988, 513. 
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Gogh přesně a radikálně zformuloval mnohem dříve nežli jej uvedl do praxe, nebo 

dokonce dříve, než dobře poznal soudobé francouzské malířství, dospěl 

k přesvědčení, že v dobře a přesně formulovaném tahu se dosahuje plného uplatnění 

jak kresba tak barva a jedno od druhého nelze oddělit. Energie ruky dodává tahu 

dynamiku, život. Tímto výrokem „správné kreslení znamená modelování barvou“ 

postihuje holandský umělec spor mezi kresbou a barvou, aniž by se byl vyslovil pro 

jednu ze stran, spor rozhoduje uvedením rukopisu jako nejdůležitějšího výtvarného 

principu, který do sebe pojímá jak kresbu tak barvu.
339

 Snad nevědomky tak cituje 

slova, která přiřkl Reynoldsovi Delacroix v prospektu svého slovníku. „Štětec. 

Dovednost štětce. Reynolds říkal, že malíř musí kreslit štětcem.“
340

 Delacroix sice 

nepočítal Reynoldse ke géniům malby, přesto mu ale přiznával zásluhu na uvolnění 

tahu štětce, když v Deníku sestavoval rodokmen svých předchůdců.
341

 Těmito 

citacemi se dostáváme na počátek naší úvahy, kde byla vyslovena teze, že přiznání 

barvy jakožto prvku malby se samostatnou tvárnou kvalitou, která se vyrovná kresbě, 

stojí na počátku výrazného (děleného) malířského rukopisu. 

           Van Gogh po celou dobu své aktivní malířské činnosti velmi mnoho kreslil. 

Proto je možné se domnívat, že malířský rukopis, který uplatňoval zvláště v letech 

1888-90 může být převedením „stylu“ perokresby do média olejové barvy. Kresba 

velmi ovlivňovala malbu olejem některých malířů, což je zvláště patrné u Julia 

Mařáka.
342

 Tato teze vůbec neprotiřečí předešlé, pokud uvážíme, že tah štětce je 

zároveň výrazem kresby i malby.  

           Van Gogh si uvědomoval rozdíly mezi redukcí předmětu na plochu jedné 

barvy, taková plocha (třeba žluté obilné pole) je v dopisech popisována jako jednolitá, 

její význam je vykládán ne z jejího vnitřního ustrojení ale z celosti (pole je jako moře) 

stejně tak i její místo v sémantické syntaxi obrazu je určeno její celkovostí, přesto je 

oprávněné namítnout, že van Gogh dobře znal důvody, aby barevnou plochu 

modeloval a skládal z jednotlivých tahů, které mají charakter znaku. Van Gogh 

rozlišoval mezi vybarvenou konturou a plochou složenou z jednotlivých barevných 

skvrn. „Jouve (...) rychle ztrácí schopnost kreslit štětcem, čehož příčinnou je snad 

stará výchova, která není jiná ani v dnešních atelierech, v nichž se vyplňují kontury 

                                                        
339

 Van Gogh samozřejmě nevytvořil nějakou zcela novou teorii rukopisu, v jeho díle se setkáme 

s mnoha kresbami, stejně jako s propracovanou terií barev jako takových. Když ale dojde na jejich 

kladení do díla, přichází ke slovu úhoz štětce jako přiznaná artikulace, výrazivo barvy.  
340

  DELACROIX 1956, 507.  
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  Ibidem. 
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  Alexander MATOUŠEK: Vnitřek les a lesní charaktery, Praha 2007, 72. 
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barvou.“ 
343

 Jinými slovy, van Gogh viděl v barvě promodelované tahem štětce 

základní kvalitu a vlastnost zobrazovaného předmětu, předmět není svým obrysem ale 

je hmotou. 

          Viděli jsme, jakou důležitost má tah štětce u van Gogha. Dobře si uvědomoval 

moc této lapidární stopy, která je schopna být tvárným elementem uvnitř díla (podílí 

se na vnitřní struktuře světa obrazu), zároveň nese relativní smysl (má svůj sémiotický 

úkol ve světě obrazu, který je odpovědný za znakovou vazbu s divákem), je tedy 

základní nosnou jednotkou, na kterou lze ještě malířovy obrazy redukovat. Na 

příkladu zde rozebraných děl můžeme vidět, že tah štětce u van Gogha téměř vždy 

rozeznáme. Tahy štětce tvoří struktury, které nějakým způsobem korelují 

s předmětem, tak i modem nazírání předmětu. Ve světě obrazu se podílí na konstituci 

výtvarného předmětu, a zároveň s předmětem vytvářejí znakový systém. „Umělecké 

dílo lze obecně charakterizovat jako znakový systém, v němž se mohou uplatňovat 

nejrůznější druhy a typy znaků, víme, že ze zkušenosti s uměleckými díly, že v nich 

jako materiálu může být užito slov běžného jazyka, barev, tvarů i zvuků, které se 

vyskytují i mimo umění Pro umění není specifický sám materiál a jednotlivé znaky, 

nýbrž způsob jejich uspořádání v nový významový celek. Nikoliv jednotlivé, izolovaně 

vzaté znaky vytvářejí specifický význam uměleckého díla, ani jejich mechanický 

součet, nýbrž právě způsob jejich spojování, způsob výstavby nového, integrovaného 

celku.“
344

 Tento citát naznačuje, jakým směrem se bude ubírat naše interpretace. Bude 

nás zajímat způsob spojování znaků, tedy tahů štětce, které jsou domnívám se, 

zásadní pro bližší určení van Goghova výtvarného projevu.   
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SÉMATICKÁ SYNTAX OBRAZU: ČASOVÝ ROZMĚR, POHYB.  

 

           Potom, co jsme viděli ,že sám základní prvek obrazu – barevná skvrna 

nesená energií úderu štětce je základní sémiotickou jednotkou van Goghových 

obrazů, můžeme přistoupit k opatrným možnostem její strukturální interpretace. 

Specifický význam uměleckého díla je vytvářen právě způsobem spojování znaků, jak 

dosvědčuje praxe strukturalismu.
345

  

           V předchozích kapitolách bylo naznačeno, jakým způsobem lze chápat 

materialitu díla, teď se pokusíme zapojit materialitu, respektive z materiality přijít 

k možnostem ideového horizontu díla, aniž bychom uvažovali materialitu jako pouhý 

nosič jeho ideovosti. „Ona materialita zapojuje zobrazené do zjevnosti“
346

 říká ve své 

fenomenologicko-existenciální analýze uměleckého díla Mojmír Horyna, pokud pod 

materialitou rozumíme barvu a tah štětce, vyvstává před námi její důležitost. 

Chápeme-li barevnou skvrnu jako zjevnost sebe sama, která ve struktuře dalších skvrn 

svým ustrojením aktivně se stává zobrazeným, a to tak, že ve své znakovosti odkazuje 

na předmět, je možné se ptát po jejím místě v sémantické syntaxi obrazu.  

          Nelze si nevšimnout, že tvary a věci ve van Goghově jakoby ožívají, cypřiše se 

podobají plamenům,
347

 pole se vlní než větrem spíše pnutím nějaké vnitřní energie, 

cesta ubíhá pod nohama kamsi za obzor, sama obloha se svíjí spoutána ornamentem. 

Můžeme říci, že van Gogh dosahuje expresivity tvaru, která je prvotně založena na 

výrazném tahu štětce. Expresivní hodnota tahu štětce souzní s výsledným provedením 

obrazu a tahu štětce je tak přiznáno důležité místo v sémantické syntaxi díla.   

           Mluvíme-li o strukturním pojetí tahu štětce u van Gogha, musíme se ptát, kam 

takto ustrojená struktura směřuje, jaký má záměr. Jinými slovy, musíme se ptát po 

intenci. Tahy štětce tvoří pulzující plochy, které obvykle respektují předmět, tyto 

plochy, resp. předměty jsou od sebe odděleny často kontrastem barvy (cypřiš proti 

nebi) nebo mezním tahem, linkou, která předmět uzavírá. Z čistě výtvarného hlediska, 

struktura tahů štětce nějakým způsobem konstituuje předmět. Ale u van Gogha má, 

jak bylo řečeno, tah štětce ještě další význam, je znakem, tento znak ale označuje 

                                                        
345

 Strukturalismus pracuje s dílem tak, jakoby vše bylo jaksi „na očích“ jakoby nepočítal se skrytým, 
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zůstává uzávorkována, neboť nemáme žádný text, který by se dal uchopit. 
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 Mojmír HORYNA: Umělecké dílo jako rozvrh, in: Milena BARTLOVÁ (ed.): Dějiny umění 

v české společnosti, Praha 2004, 83. 
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 Téměř žádná  monografie se nevyhne tomuto srovnání. 



 76 

předmět tak, že mu dodává expresivní hodnotu, která není fenomenologické recepci 

předmětu vlastní. Takto řazené řešené struktury znaků tedy sledují jistý záměr. 

S velkou mírou pravděpodobnosti, protože vycházím z obrazu a ne z textů – dopisů, 

lze říci, že úkolem těchto struktur je expresivní přepodstatnění předmětu. V čem ale 

spočívá toto přepodstatnění? Je možné vznést hypotézu, že van Gogh tímto 

přepodstatněním sleduje vyjádření pohybu věcí, jisté plynutí. Nezachycuje konkrétní 

okamžik jako impresionisté v šedesátých a sedmdesátých letech, ani náladu jako 

středoevropští, severští a ruští krajináři té doby, ani sériovost časových okamžiků jako 

Monet v devadesátých letech, ale jistou sumarizaci jistého časového úseku. Nesmíme 

samozřejmě podlehnout milnému úsudku, že van Gogh, který často maloval jeden 

obraz za den, stál celý den na motivu a maloval jej podle toho jak se měnil. Chci tím 

spíše zdůraznit, že van Goghovi je cizí impresionistická okamžikovost.  

           Máme-li být co nejpřesnější, jeví se vhodné pojmenovat zmíněný záměr (jak 

vnitřní strikturu zachyceného předmětu, tak její význam, nebo extenzi vně sebe sama) 

jako intencionální sumarizaci temporality výjevu. Tím dospíváme k důležitému a 

málo prozkoumanému problému – jakým způsobem reflektovali umělci čas, často 

řešený jako základní existenciál,
348

 v médiu, kterému byla schopnost vyjádření času 

odpírána.
349

 

          Otázka po času v umění je zásadní a byla řešena z různých úhlů pohledu.
350

 

Různé zpracování temporality potom vedlo k rozličným zpracováním tohoto tématu. 

V „klasické“ době obrazu, 16.-18. století, je možné číst časovou osnovu například 

podle pohybu postav (jakým směrem se pohybují), podle gest (pohled se ubírá podle 

toho, kam postava ukazuje) nebo podle pohledu očí (můžeme sledovat, kam se 
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 Ve známé stati dělil Lessing umění na časová a prostorová, přičemž výtvarnému umění odpírá 

časovou dimenzi.  
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postava dívá), podle takových indicií můžeme sledovat obraz jako děj, tedy jako 

událost času. Takovéto pojetí času úzce souvisí s recepcí obrazu, tomu se však 

věnovat nebudeme.
351

    

          Už v umění prvních impresionistů byl moment zachycení přírody v konkrétním 

okamžiku zásadní otázkou, to úzce souvisí malbou v plenéru, soudobím chápáním 

života, vývoje a pohybu.
352

 Tato tendence nakonec vedla k tomu, že jeden obraz byl 

pouze součástí série, která teprve zachycovala tentýž předmět v různých okamžicích, 

v různém osvětlení a která nakonec podávala jeho proměnu v časovém horizontu, což 

můžeme pozorovat v Monetových sériích kupek sena z devadesátých let. Naproti 

tomu van Gogh přistupoval ke ztvárnění času v obrazu jinak, jeho způsob je možné 

nazvat sumarizujícím, protože ukazuje předmět, nejzřetelněji je tato tendence 

postřehnutelná v krajině, tak, jakoby by syntetizoval jeho pohyb za jistý časový úsek, 

jedná se tedy spíše než o zachycení času o zachycení plynutí, i když prodchnutého 

šílenou energií života. Pregnatně vyjádřil tuto tendenci Max Raphael „Die Zeit hier 

vollends ihre metaphysischer Urgrund der Welt. Das panta rei, die wirkende Allnatur 

hat durch van Gogh ihren optischen Ausdruck in der Darstellung der Landschaft 

gefunden: auf dem Bild „Die Schlucht“ sieht man das flihen des Feldes, der Strasse, 

das Wachsen der Zypresse, der Strahlen der Sonne, das Flimmern der Gräser, das 

Sich-Winden der Äste, schliesslich das Strahlen des Lichts auf dem Felde, am 

Himmel, im Raum, man sieht es auch in der Darstellung des Menschen, den van Gogh 

als eine sozial tätigen (und die Tätigkeit als Tun) begreift oder ein aus dem Milieu 

herauswachsendes Geschöpf.“
353

 Ve své podstatné analýze van Goghova díla, i když 

je uplatnitelná spíše na krajinomalbu, nežli portrét (tam se van Gogh více drží 

předmětu), zachycuje Raphael důležitý postoj malíře vůči předmětu: panta rei, tedy 

vidí věci v pohybu, plynutí. Pro to nalézá Raphael také vhodný výraz, „So gibt van 
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Gogh eine materiale Raumdynamik, statt einer Raumgestaltung.“
354

 Je to dynamika 

prostoru, ale ne prostoru chápanému jako volné prostranství s libovolným množstvím 

předmětů, nýbrž prostor, který sám je předmětem, světem, jestli můžeme použít opět 

Heideggerův pojem,
355

 neboť je pojednán, oživen úderem štětce, každý, i málo 

významný detail, i sama atmosféra, vzduch tvořící most mezi okem diváka a 

zobrazeným předmětem. Vše se tlačí z obrazu ven. Dynamické pojetí prostoru souvisí 

jistě i s problémem řazení plánů, která van Gogh řešil pomocí odstupňování 

barevných ploch, přičemž žádné barvě není přiznána vlastnost pohledu zdálky, 

sémioticky tedy žádná dálka není. A opět je to tah štětce, který dává dálce charakter 

blízkosti, protože blízké i vzdálené je pojednáno týmž úhozem. U van Gogha není 

žádné estetické distance. Je-li možné uplatnit v tomto případě Gadamerovi závěry, je 

umělecké dílo van Gogha vždy při tom, je vždy současné, přítomné obřadu, slavnosti, 

události kterou oslavuje.
356

 

          Ostatně Max Raphael nepomíjí ani problematiku malířského rukopisu 

holandského umělce, který představuje důležitý výrazový prostředek při dynamickém 

ztvárnění předmětu. „Das ganze Schwergewicht des van Goghschen Strebens war 

somit auf die Mittel verlegt, die der Beschreibung dienten, der ganze Weg seiner 

Entwicklung ist mit der Erringung seiner Ausdruckmittel umschrieben: ihre 

Erweiterung in der Farbe um Schwarz und Weiß, die Steigerung ihrer Kraft durch 

das Ausschalten der Reflexe und der Lichtdiffernzierung, der Valeurs überhaupt, ihre 

Behandlung durch Plastisches Kneten, durch reliefartige Erhöhung von der weißen 

Leinwand bis zum Farbberg, der aus dem Tube gedrückt wurde, das Vereinigen von 

Farbe und Linie, und vor allem Zeichnung selbst.“
357

  

Tato citaci dobře dokresluje úvahy, který byly rozvrženy v předcházející kapitole, 

jednota linie a barvy je díky dynamické barevné skvrně dovedena do úplnosti.  

          Když sledujeme, jakým způsobem se projevuje ono plynutí, či časovost na 

podání předmětu, dospíváme k tomu, že van Goghovi je předmět něčím tvárným. I při 

maximálním zachování základního tvaru, přepodstatňuje malíř jeho tvary. Jak 

poznamenává Václav Nebeský, van Gogh „se odvážil mezi hmotným prostředkem 
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 Srovnej zvláště kap. Prostorovost bytí ve světě (HEIDEGGER 2008, 132-138) kde Heidegger 
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356

 GADAMER 2010, 124. 
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výtvarníkovým a názornou konstituantou předmětu položit rovnítko.“
358

 Velmi 

výstižně se dotkl toho, jakým způsobem van Gogh přepodstatňuje předmět opět Max 

Raphael, mluví o formuli (Formel) vědomé deformace předmětu
359

 

           Tak dospíváme ke kardinální otázce, a sice jak je možné vložit čas do světa 

obrazu, tak aby jej sám statický předmět byl schopen absorbovat a zpětně vyjádřit. Jak 

bylo řečeno, čas, pojímaný u van Gogha jako plynutí, je úzce spojen s pohybem, který 

zase svou přirozeností odkazuje na pohyb, jenž zase referuje o životě,
360

 základním 

pojmu umění a vůbec kultury a světonázoru doby, kdy van Gogh maloval svá 

„kinetická“ díla.
361

 Tedy problém času je problémem pohybu. Je předmět v bytostně 

statickém světě obrazu schopen pohybu? Jistě že ne, nebo alespoň ne, pokud 

uvažujeme obraz složený pouze z plátna a barev. Jak navrhuje v jedné 

z nejzajímavějších knih českých věd o umění František Kovárna, veškerý pohyb 

v rámci obrazu je pohybem asociativním.
362

 Divák vnímá, čte statický předmět jakoby 

se hýbal, recepci předmětu je možno nazvat fenomenologickou.
363

 Jedna z možností 

jak dát předmětu potencialitu asociativní kvality pohybu, je přechod mezi teplými a 

studenými tóny, což provádí v budování prostoru například Cézanne.
364

 Jiná možnost 

ale tkví už v samotném ustrojení obrazu na bázi tahů štětcem, tj. barevných skvrn. 

„Kinetické působení tvarů se začíná již v barevné skvrně, jak ukázal O. Zich ve své 

estetice výtvarného umění. Soustředěná skvrna má charakter statický, protažená 

kinetický (...). Začíná-li se kinetický dojem u tohoto elementárního zrakového útvaru, 

stupňuje se pochopitelně v obrazci, kde se může utvrzovat v kinetickém dojmu 

motorickou představou při sledování linií, na příklad stoupající a klesající vlnovky. 

Podobně jako u prostoru, můžeme i tento pohyb nazvat asociativním, což ostatně 
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 NEBESKÝ 2001, 19. Zde Nebeský zmiňuje, že se tak děje instinktivně, dle mého soudu se tak děje 
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neznamená, že je z ostatních kinetických forem vylučován.“
365

 Po těchto přípravách 

můžeme konečně přikročit k určení přibližné role tahu štětce v sémantické syntaxi 

van Goghových děl. Vezměme si za příklad už uváděný obraz „Cypřiše“. Cesta 

kreslená jednou barvou tahů štětce je skládaná z jednotlivých úhozů odstínů bílé, stáčí 

se vlnovkou, zásadně určenou kontinuitou tahů aby končila u poněkud 

deformovaných domků. Cesta je malovaná soustředěnými, těsně semknutými tahy, 

které ve své vlnovce naznačují trvání cesty, je jí vlastní element časovosti, který 

odpovídá jejímu určení v reálném světě. Cesta je přece časem a při chůzi se vlní pod 

nohama. Vlnovka cesty naznačuje její intencionálost, její směřování k cíli. Ano, 

postavy mužů v klobouku a kára s koníkem si nárokují pohyb i čas, to vše určuje 

temporalitu cesty. Naproti tomu žluté obilí se ježí neuspořádanými tahy, kdy každý 

tah může být jedním klasem, který ve své nezdolné energii „vyjadřuje neobyčejný 

žár“.
366

 Tím je naznačeno jisté trvání sumarizované chvíle, kterou obraz vyjadřuje. 

Cypřiš, který přesahuje rám obrazu, je řešen v „obtížném lahvovém tónu“ a tahy 

vystihují, ne-li popisují způsob větvení tohoto stromu. V naježené konstituci cypřiše 

můžeme cítit zároveň pichlavost středomořské dřeviny, kterou je správně postavený 

tah štětce také schopen nést. Tahy konstituují cypřiš tak, že agresivně transcenduje do 

materie oblohy, kde se mísí jednotlivé tahy, vystihující jeho jehlice s tahy 

představující sluneční paprsky. Nebeská tělesa vyzařují magma světlých skvrn, 

odpovídající jejich pasionární podstatě, na kterou van Gogh nejedenkrát odkazoval. 

Tahy směřují do všech stran, mnohé dolů, kde naráží do hmot a nánosů barev krajiny, 

obilí a cypřišů. Vidíme tak mocný asociativní pohyb, navozený především tahy štětce. 

Ve zvláštním řešení perspektivy dává obraz všanc obvyklé řešení prostoru, které je 

konstitutivním charakterem barevných skvrn pojednáno dynamicky. Vezměme si za 

svědka samotného malíře, tvůrce obrazu, aby potvrdil nebo vyvrátil zde naznačenou 

možnost čtení jednoho jeho díla. Ze stejné doby, kdy maloval obraz pochází i 

následující psaní. „Vím dobře, že kreslené studie ve velkých spletitých liniích, které 

jsem poslal posledně, nebyly takové, jaké by být měly, ale buď jen přesvědčen, že 

v krajinách se budu snažit i nadále vyjadřovat hmoty kresbou, která má vyjádřit 

skloubení hmot.“
367

 Vidíme, že kresba, ať už opravdová nebo ta štětcem, byla 
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dokonce chápána jako jistý znak, který něco nese, vyjadřuje. Zároveň je to ono 

skloubení hmot, ke kterému jsme dospěli od analýzy základní jednotky jeho maleb.   

          Máme-li v několika slovech zobecnit syntax van Goghových obrazů, těžko najít 

pregnantnější formulaci než tu Václava Nebeského, podle něhož van Gogh ztotožnil 

hmotné a řemeslné prostředky výtvarníka s formami názorné existence věcí. Van 

Gogh tak obohatil  malbu o celou novou soustavu kresebných tvarů,
368

 které jsou 

fundovány syntézou tahu, skvrny a barvy. To ostatně naznačoval také Petr Wittlich: 

„Zvláště v závěru van Goghovy tvorby, v hektickém finále jeho úsilí obsáhnout 

malířstvím svět, se stupňovala dynamická pohybovost výrazových linií jeho 

energického rukopisu. Příroda, kterou stále maloval tváří v tvář jako impresionisté, 

se mu stávala jakýmsi nezměrným tělesem, organismem dýchajícím a pohybujícím se 

tak jako člověk . Detaily krajiny se vstřebávali do barevných ekvivalentů kratších i 

delších tahů štětce, v jejichž překrývaném staccatu se stále více prosazovala základní, 

vnitřní dynamika životního obsahu formy.“
369

   

           Všechny rozbory, které jsem se zde pokusil provést, mají jistou relevantnost 

jen potud, pokud je možné je podložit vlastními van Goghovými názoru, obsaženými 

v jeho dopisech. Představme si, kdyby se žádné dopisy nezachovaly a já bych provedl 

stejnou, nebo podobnou analýzu a dospěl přibližně ke stejným závěrům. Byl bych ne 

neprávem obviněn ze spekulace. A to i přesto, že by vývody byly „správné“. 

Neuralgický bod dějin umění je hledání „pratextu“, kterým je možné obraz 

fundovat.
370

 Obraz sám se nám nestal dostatečně nosným polem, aby bylo možné jej 

vykládat ze sebe sama. Situace se zdá měnit, uvážíme-li jak „stará“ je již 

Bildwissenschaft nebo Visual turn. Přesto, domnívám se, bude stále snaha fundovat 

obraz textem, jednak protože tak je možné dobrat se „pravého“ významu v médiu 

našeho oboru, jednak proto, že stále uvažujeme obraz a slovo jako součást kultury, 

kterou ovšem chápeme zase slovem, respektive textem. Další problém jsem již 

pokusil naznačit, a sice, že obraz neuvažujeme jako tajemství, jako propast nebo 

trhlinu, obrazně řečeno, tedy že v našem textu, kterým čteme obraz, není žádné 

struktury, která by se této trhliny, propasti dotýkala. Zůstává tedy neřešena, ačkoliv 

vyplývá z podstaty našeho vidění, které neumožňuje vidět zároveň obě strany obrazu, 

nebo např. obě strany znázorněné věci. Končím tedy exkurz tím, že můj pokus, 
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přestože jsem chtěl podchytit základní výtvarný element, chápaje jej jako znak, (ne 

zcela chtěně) skončil se opět textem, aniž bych nějak přispěl k otázce, co dělá obraz 

obrazem, alespoň na jeho nejelementárnější úrovni.   
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EXKURZ II. 

 

NĚKOLIK POZNÁMEK K RECEPCI UMĚNÍ 18. STOLETÍ V UMĚNÍ DRUHÉ 

POLOVINY 19. STOLETÍ, V IMPRESIONISMU A U VAN GOGHA ZVLÁŠTĚ.   

 

 

       Tento exkurz je pokusem nastínit problematiku, která sice není zásadní ale přesto 

představuje zajímavý problém umění 19. století. Recepce umění 18. století v druhé 

polovině 19. století je z těch jevů v dějinách umění, které sice jsou na první pohled 

„vidět“ ale které je obtížnější rozkrýt a objasnit. Umění některých impresionistů 

jakoby bylo přímým pokračováním umění éry Ludvíka XV. nebo Marie Antoinetty. 

V syžetu má Renoire nebo Monet blízko k Watteauovi nebo Boucherovi, v „měkkém“ 

provedení obrazů, něžném tahu štětce jsou si snad ještě bližší. Josef Mánes maluje 

roku 1855 Červené paraplíčko jedno z nejzdařilejších děl evokujících atmosféru 

rokoka.  Rozměrné malby Hynaise jakoby se snažily znovu oživit teatrální fresku 

Tiepola, který ostatně zaujal i Vrubela, Cézanne je fascinován Chardinem, van Gogh 

čte vynikající knihu Goncourtů o umění 18. století, v posledním desetiletí století páry 

a na počátku století následujícího spolek Mir iskusstva hledá inspiraci ve dvorském 

životě Versailles nebo petrohradských paláců doby Petra Velikého či Kateřiny II. 

Dekadentní literatura přelomu století hledá své náměty také v této době, Watteau je 

hrdinou jedné Breiského novely,
371

 Karel Hlaváček sugestivně líčí svůj snově 

depresivní domov jako rokokový pavilon
372

 mohli bychom pokračovat dále. Úprava 

interiérů poloviny 19. století po vzoru rokoka snad nejvíce vystihuje dobou touhu po 

znovuoživení elegance, vybranosti a rafinovanosti této epochy. 

            Už Max Dvořák postihl fenomén příchylnosti francouzského umění druhé 

poloviny 19. století k výtvarnému projevu rokoka. „Když jsem přijel, těšil jsem se 

z intensity zdejšího moderního života. Ale to jsou cizí zevnější živly. Paříž sama není 

moderní. Zdejší společnost je stará a docela nemoderní. Jsou to lidé 40cátých a 

60sátých, lidé jak je líčili Musset a Zola. A má to ještě starší kořen. Ani umění tu není 

moderní, je to ještě stále plod ze stromu, jejž zasadili Watteau, Fragonard a Natier. 

Vše žije posud z rokoka i řeč je rokokově stylizována. Člověku je skoro líto, vidí-li tuto 

kulturu nevyhnutelné záhubě vydanou a přece zase má radost, že ji ještě zastihl.“
373

 

Poznámka Maxe Dvořáka z dopisu Josefu Šustovi vystihuje stručně a jasně jeho 
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mínění ohledně slohové a kulturní souvislosti mezi rokokem a dobou Zoly. Vedle 

toho také načrtává jistou polaritu vývoje slohu, kterému se věnovala Vídeňská škola. 

V teorii velkých vývojových cyklů rozpracovaných v první polovině 20. století 

zaujímá umění 19. století zvláštní místo, Theodor Hetzer viděl v časovém úseku od 

15. století k Cézannovi jednu teleologickou vývojovou linii,
374

 jiní autoři se zase  

domnívali, že 19. století v sobě zopakovalo všechny předchozí slohy. Karl Scheffler 

ve své knize Das Phänomen der Kunst říká, že Ingres opakuje manýrismus, Delacroix 

vrcholné baroko, Courbet Caravaggia, karikaturisté Hogarta a impresionisté umění 

rokoka.
375

 Ačkoliv dnes nejsou takové názory v uměleckohistorické diskuzi na pořadu 

dne, je podobnost umění posledních dekád 19. století s formální i syžetovou skladbou 

obrazů z petit ciecle udivující. Pro všechny impresionisty a postimpresionisty nalézá 

Scheffler předobrazy v 18. století. „August Renoir hat seine Lehre in der 

Porzellanmanufaktur von Sevres nie verleugnet. Der Meister seiner Wahltradition 

war Boucher, und Jean Goujon, der Bildhauer, hat nachhaltig Eindruck auf ihn 

gemacht. Ein Hauptwerk Renoirs, das badende Frauen darstellt, ist einem 

Brunnenrelief von Girardon in Versailles gemacht. (...) Hinter Cézannes Formwelt 

taucht Watteau auf (...) In seinen Stilleben ist ein seiner Schlankheit beraubtes 

Rokoko (...). In den Landschaften Claude Monets, Pissarros und Sisleys erscheint 

späten Venezianers. (...) Seine (Degas) Ballettszenen lassen ihn wie einen 

sozialkritisch gewordenen Fragonard erscheinen.“
376

  

Fakta, na která poukazuje Scheffler pomocí modelu repetitivního slohového vývoje 

jsou nasnadě, jeho postup je dnes málo aktuální, přesto uvozují fenomén, který nelze 

ignorovat.
377

 Některé vizuální strategie rozpracované v rokoku byly uplatňovány i 

v umění doby impresionismu. Tak například frontalitu některých postav na 

Manetových obrazech je možné stopovat až k Watteauovi, frontalita postavy 

symbolizuje její odcizení vůči ostatním figurám a bývala vyhrazena zobrazování lidí 

stojících „mimo“ společnost.
378

        

         Podobným otázkám jak Scheffler se věnoval i Peter Feist. Na základě analýzy 

různých strategií znázornění ukazuje blízkost impresionismu a rokoka. Ve své stati 
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dokládá, jak živé bylo ještě „rokokové“ cítění ve společnosti epochy impresionismu. I 

umělecká kritika nebo obecně spisovatelé píšící o umění často používala termíny 

užívaných v 18. století, nebo charakterizovali soudobé umění jako rokoko a 

podobně.
379

 I tématika tance a divadla rozpracovaná v rokoku nalézá své nejlepší 

pokračovatele mezi impresionisty,
380

 kteří, podobně jako Lancret nebo Watteau, 

viděli v prolnutí člověka a přírody, často ve scénách tance nebo zahradního koncertu 

jakýsi ideální stav lidské bytosti.
381

 To generuje několik složek uměleckého díla, které 

mají být přítomné v evokaci idylického a ideálního prostředí – jsou to měkký zelený 

pažit, kučeravé keře a stromy pod nimi rozložené figury buď rozprávějící nebo se 

věnující hudbě, zpěvu či recitaci. Tuto ikonografii doplňuje ještě pramen nebo 

jezírko, často pojímané jako zrcadlo, což byla stejná úloha, jakou vodní ploše 

přisoudil impresionismus.
382

 Výjev je někdy doplněn o drobné zvíře, obvykle pejska. 

Obrazy s velmi podobnou ikonografií malovali i impresionisté. Jejich řešení je 

samozřejmě odlišné – neuzavírali prostor zelenou stěnou keřů ani nepoužívali 

pastelových, lomených tónů, ani nestavěli prostor jako divadelní jeviště, přesto 

využívali základní obrazové osnovy rokoka. V některých obrazech Moneta, kde je 

zachycen průhled do dáli se opakují spíše řešení uplatňovaná Guardim. 

           Jistě zaslouženě si největší respekt mezi umělci bohémy a protoavantgardy 

vysloužil Chardin. Zaujal téměř všechny postimpresionisty: Cézanna, van Gogha i 

Seurata a zvláště Cézanne a Seurat se s ním poměrně intenzivně vyrovnávali. 

Chardinova technika „zrnité“ malby může být považována za předobraz Seuratova 

pointilismu.
383

 Velmi si jej vážil Cézanne. Snad to bylo podobnou pracovní metodou 

– Chardin, stejně jako Cézanne, dlouho pracoval nad jedním tématem, neustále musel 

mít motiv před očima, sledoval jej až do posledního doteku štětce nebo pastelu.
384

 

Cézanne se o Chardinovi vyjadřoval pochvalně.
385
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Dresden 1978, 150. 
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 Ibidem 152. 
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 Podobně i Zola ve své knize Dílo píše o nejšťastnějším životním období malíře Claudia čas strávený 

na venkově nedaleko Paříže v lůně přírody, kdy se se svou ženou vydával do loubí keřů a zeleně 

rostoucí na ostrůvcích a březích řeky.  
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Vážil si jeho schopnosti vyjádřit celkový reflex.
386

 Cézanne znal Chardina zejména 

z Louvru. V Paříži 19. století se objevily knihy, které výrazně přispěly k prohloubení 

znalostí o umění rokoka a jejichž četba byla pro některé umělce impulzem pro bližší 

poznání Watteaua, Fragonarda, Buchera, Chardina a dalších. Francouzskému rokoku 

se věnoval přední kritik Charles Blanc, který roku 1854 vydal knihu Les peintres des 

fetes galantes: Watteau, Lancret, Pater, Boucher, další knihu na toto téma vydal 

v sedmdesátých letech v rámci čtrnáctisvazkového konvolutu Histoire des peintres 

toutes les écoles (1861-76). Nezopakoval sice úspěch svých předchozích publikací, 

ale přesto dokázal u publika vzbudit pozornost a obrátit jeho vnímání na nedoceněné 

rokoko. Další poznámky jsou uložené v jeho knize Grammaire des arts du dessin 

(1867), která se dobyla značného úspěchu a řady reedicí. Největší zásluhu o 

znovuobjevení umění rokoka pro své současníci mají ale bratři Goncourtové. Přední 

naturalisté, spisovatelé kteří byli schopni zajít do temných zákoutí lidské duše, si 

zvolili 18. století jako období soustavného zájmu a studia. V padesátých a začátkem 

šedesátých let publikovali celou řadu velmi seriózně a podrobně dokumentovaných 

studií, věnovaných různým aspektům (společenským, kulturním, historickým) 18. 

století.
387

 Mezi těmito tituly byla i kniha o dvou svazcích L’art du XVIIIme siecle 

(1873-74), která velmi zaujala tehdejší kulturní veřejnost.
388

 Tato fundovaná kniha 

obsahuje vedle zajímavých postřehů a kritických komentářů, také řadu původních 

dokumentů, které jsou v ní přetištěny.
389

 Ukazuje velikou uměleckohistorickou 

erudici obou bratrů, která se spojuje s mimořádným slovesným talentem. Důkladné 

studium životního stylu doby, sběr detailů a pravdivých „faktíků“ (Václav Černý) 

uplatnili i ve svém beletristickém díle.
390

 

Vedle toho, že přináší nové informace o umělcích 18. století, uvozuje do širšího 

kulturního milieu nové estetické zhodnocení skici a fragmentu, klíčových konceptů 

druhé poloviny 19. století. A byli to právě bratři Goncourtové, kteří ukázali van 
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 Ibidem 184. 
387
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Roma en cuatro pasos seguido de algunos avisos urgentes sobre decoración de interiores y 

coleccionismo, Madrid 2011, 77. 
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Goghovi v novém světle uměleckou produkci rokoka. Van Gogh četl knihu 

v Nuenenu roku 1885 a nadšeně o ní referoval bratrovi. „Včera jsem dostal 

Goncourtovu knihu a hned jsem se dal do čtení, třebaže ji musím znovu a pomalu 

pročítat, přece jen jsem už dnes ráno měl představu o celku. Z toho vidíš jak jsem po 

ni toužil.“
391

 Nejvíce nadchla kniha van Gogha pro Chardina, o něco dále můžeme číst 

tyto pozoruhodné řádky: „Ale Chardin! Často jsem si přál o něm vědět něco jako o 

člověku (...). S velikým prožitkem jsem si četl slova o Chardinově technice. Jsem stále 

větší měrou přesvědčen, že skuteční malíři nemalovali dokonalé obrazy v tom smyslu, 

který dáváme příliš často slovu dokonalý, totiž že se dá do nich strčit nos. Na 

nejlepších a z hlediska technického právě nejdokonalejších obrazech, díváme-li se na 

ně zblízka, jsou barevné skvrny naneseny vedle sebe a působí teprve na dálku. Od 

toho Rembrandt nikdy neupustil, přestože mu to přineslo mnoho příkoří. (Ti dobří 

měšťáci pokládali tenkrát van Helsta za mnohem dokonalejšího, protože se na jeho 

obrazy mohli dívat zblízka.) V tom je Chardin stejně veliký jako Rembrandt. Israels se 

jim v tom podobá a já stále pokládám Israelse za podivuhodného právě pro jeho 

techniku.“
392

 V tomto úryvku nalézáme několik zajímavých postřehů. Zaprvé, van 

Gogh si s pomocí Goncourtových rozborů Chardina vytváří vlastní výtvarný názor, 

jehož základem je barevná skvrna. Zadruhé malířský rukopis složený ze skvrn 

uvozuje znovu, jak jsem se snažil ukázat u Tiziana (Exkurz I), problematiku Nahsicht 

a Fernsicht, kterou si van Gogh zřejmě dobře uvědomoval a přivádí tak na mysl 

myšlenku, k jakému pohledu určoval svá plátna. Zatřetí ukazuje v praxi 

anachroničnost umění
393

 a omyl dějin umění, které anachroničnost popírají a to tím, 

že srovnává na jedné rovině Rembrandta, Israelse a Chardina bez historické distance. 

Žádný historik umění by si nedovolil takovéto srovnání, protože by bylo pokládáno za 

ahistorické. Pro van Gogha je ale naprosto přirozené. Snad je možné říci, že umění je, 

ahistorickým spojováním v tvorbě uměleckého díla mnohem více anachronické než si 

připouštíme a že modely dějin umění založené v historicismu jsou schopny tento 

důležitý moment postihnout jen částečně.      
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Resumé 

 

           Presented thesis is dedicated to specific problems of van Gogh’s art. In the first 

chapters I investigate Heidegger’s philosophy of art and his philosophical 

interpretation of van Gogh’s painting Old shoes. Second chapter is dedicated to the 

critical reaction of distinguished art-historian Meyer Schapiro. Schapiro wrote two 

short texts, where he attacked Heidegger’s way of interpretation of the painting. But 

Schapiro did not take into account Heidegger’s philosophical arguments and   

completely misunderstood Heidegger’s essay. Third chapter is dedicated to the 

“conclusion” of the conflict of interpretations. In late seventies French philosopher 

Jacques Derrida published an article (Restitutions), which deals with previous 

contributions. Derrida seriously attempted to investigate philosophical principals of 

Heidegger and Schapiro and he suggested, that both authors have the same tendency 

to appropriate the shoes to some person, in Heidegger’s case to peasant woman in that 

of Schapiro to van Gogh. Derrida tried to leave the “theory of appropriation” by 

saying that the shoes belong to the painting. 

           I also added two appendices dedicated to specific problems of van Gogh’s 

painting. In first appendix I investigated the role of synthesis of painting and drawing 

in van Gogh. In second appendix I trace the phenomena of reception of the art of 18
th

 

century in the age of van Gogh.       
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	Schapirovi nejvíce vadí, že Heidegger údajně do obrazu projektuje vlastní myšlenky,  ale nedělá vlastně to samé Schapiro? V celé, jeho uvažování o významu zátiší v moderním umění je fixní idea, že předmět, který umělec maluje je něco více ...
	Jak může tedy Heidegger, v obrazech znázorňující boty spatřovat bytí selky bez reflexe prožívané? Podle amerického historika umění evidentní desinterpretace. Schapiro se ale stává obětí vlastní rigoróznosti, neboť slučuje vlastnictví skutečného předm...
	Ve druhém článku věnovaném této problematice, Further Notes on Heidegger and van Gogh z roku 1994, Schapiro uvádí jako možný zdroj inspirace pro van Goghovův  obraz jednu pasáž z dopisu Gustava Flauberta. Jinak nepřináší tento text žádná n...
	Schapirův první text k této problematice, A Note on Heidegger and van Gogh, byl publikován ve sborníku k poctě významného psychologa německo-židovského původu Kurta Goldsteina. Snad není náhodou, že se polemika s Heideggerm objevila právě ...
	Na malém rozboru Schapirova textu můžeme vidět, kolik toho mají dějiny umění společného s rétorikou, se způsoby přesvědčování, které ale zpětně do dějin umění samých implikují jistý model pravdy. Tento model pravdy, je samozřejmě chápánn v rám...
	Pokud máme vydělit dvě základní linie, které jsou skryté za Schapirovou výtkou vůči Heideggerovi, je to zaprvé strategie vedení pře na principu dokazování a analogie (rétorika) a zadruhé principiální odmítnutí (nezamyšlení se) Heideggerovy představy p...
	Schapiro takovouto strategii a chápání pravdy ani ve svém druhém příspěvku v této problematice. Ten je možné číst i jako jistou polemiku proti Derridovi, jehož text, ačkoliv jej nikde necituje, zřejmě musel znát, protože byl v kontaktu s okruhem kolem...
	DERRIDA A VÝTVARNÉ UMĚNÍ, NĚKOLIK PŘEDBĚŽNÝCH POZNÁMEK.
	Francouzský filozof Jacques Derrida (1930-2007) patří k předním myslitelům druhé poloviny 20. století, kteří důležitou měrou přispěli k novému promyšlení základních konceptů umění. Opravdu základních? Přispěl k promyšlení otázek kolem uměn...
	Derrida, to je konec filozofie. Sám text se stává efemérním, je méně než stopa po duchu nebo strašidle. Shrnuje v sobě úplně všechno, ale pouze jako stopu a vede nás k bloudění mezi těmito stopami, ze kterých není východiska, protože stopou...
	Derridova práce jako by často spíše připomínala postup nějakého komentátora, nebo lépe řečeno, celý tým komentátorů, kteří v mnoha hlasech z různých perspektiv (a také různých pohlaví) nahlížejí jednotlivé texty. Výsledkem (nebo snad nástrojem?) této...
	V této úvodní kapitole se zlehka dotknu vztahu Jacquese Derridy k výtvarnému umění. Rezignuji rovnou na pojednání tématu „Derrida a umění vůbec“, a to jednak proto, že práce k tomuto tématu nejsou mnohdy dostupné a čítají často mnoho set s...
	Derrida započal svoji zkušenost s uměním důkladnou četbou především francouzské literatury. Tento otisk četby je natrvalo patrný v jeho filozofii. Některé postupy a principy, které užíval např. Mallarmé, se natrvalo dostaly i do jeho filoz...
	Ale popořádku. Derrida se začal hlouběji věnovat výtvarnému umění v sedmdesátých letech. V té době uveřejnil také, povětšinou časopisecky, několik textů, které potom sebral do svazku La vérité en peinture. Kniha obsahuje rozsáhlou stať Par...
	Stať +R (into the Bargain) vznikla při příležitosti výstavy italského umělce na pomezí Pop-artu Valeria Adamiho. Derrida zde načrtává úlohu hlásky a textu v syntaxi obrazu a také pojmu ductus, jež naznačuje tah, kresbu, ale také produkci, ...
	Není, pokud vím, zpráv že by Derrida maloval, kreslil nebo jinak výtvarně tvořil, ale jisté je, že je autorem jednoho makabrózního živého obrazu (Tableau vivant) podle Poussinova díla Vraždění neviňátek (Chantille). Scéna se odehrává v neor...
	Derrida zde provádí dekonstrukci (či spíše desedimentaci – dekonstrukce je překlad Heideggerova pojmu Destruktion) v praxi. Co to znamená zabíjet vlastní dítě? Derrida odkazuje v rámci textu obrazu, na nějžobraz sám odkazuje, obraz, který se prolíná ...
	Tím zase upozorňuje na jednu ideu o původu literatury. Literatura je pro Derridu tajemstvím. Co to bylo za sílu, která přiměla Abrahama, aby obětoval svého syna? Nevíme. Právě v aktu opuštění společnosti, kdy Abraham odchází do pustiny, kde...
	Derrida se zajímal o obraz slepoty v mentálních dějinách lidstva. Na počátku devadesátých let (1990) proto vybral ze sbírek Louvru díla, která se slepoty týkala. Z těchto děl potom uspořádal výstavu. Plodem této práce je druhá Derridova ve...
	Můžeme říci, že Derrida se zajímá o obraz, respektive umění, protože něco reprezentuje, protože je plochou, na které se reprezentace může odehrát. A to jinak než v diskurzu filozofie. Snad je možné říci, že Derridu zajímá jinakost způsobu reprezentac...
	Derrida volí jako smyšlený počátek, odkud je možné chápat umění a umělecké dílo, pojem reprezentace (nebo představy) v Hegelově pojetí. „The chosen point of departure, in everyday representation: there are works of art, we have them in front of us in...
	Derridovo myšlení jako by reflektovalo výtvarné umění i v některých důležitých myšlenkových konstrukcích či konceptuálních schématech,  o kterých již byla řeč. Jak vypadá diference? Přece sám Derrida říká, že nemůže sdělit, o jaké diferenci ml...
	„And when Kant replies to our question „what is a frame?“ by saying : it is a parergon, a hybrid of outside and inside, but a hybrid which is not a mixture or a half-measure, an outside, which called to the inside of the inside in order to...
	Rám je klíčový nejen pro výtvarné umění, každý pohled je orámován linií našeho nosu a oblouku klenoucího se nad okem. To je základní rám pohledu. Navíc každý  pohled, chce-li být vědomým pohledem a nikoli jen „zíráním“, se na něco zaostřuj...
	Rám není ale důležitý jen pro vymezení předmětu, jeho funkce je mnohem širší. Rám odděluje dílo od skutečnosti. Pohled dává předmětu intenci (perspektivu), které by jinak nemohlo být vůbec dosaženo, a to tím, že odděluje prostor díla od skutečnosti. ...
	Pojmové schéma parergon může pomoci vydělit pole, ve kterém se teprve může odehrávat reprezentace. Reprezentace jako pojmové schéma, důležité v Derridově myšlení, byla již zmíněna. Ale jakým způsobem se reprezentace dostává do rámce pojatého jako par...
	Derrida důsledně demytologizuje (dekonstruuje, desedimentuje) evropskou myšlenkovou tradici a její konstanty. Jedním z takových mýtů je „plná přítomnost“. Reprezentace by potom byla opakováním této plné přítomnosti na poli uměleckého díla. Ale Derrid...
	Jestliže je nemožná prezence, jak by byla možná reprezentace plné prezence?
	Derrida přichází s konceptem stopy. Přestože plná přítomnost není dosažitelná, přece v díle něco zůstává: jsou to duchové, stopy někdy mocnější než původní předmět. Sledujeme-li pojem stopy (grammé, trace), musíme uvážit, že tento pojem vznikl v disk...
	RESTITUCE, PRAVDA, NÁVRAT.
	Na předchozích stránkách jsem se pokusil naznačit, co jsou to pojmové koncepty  parergon, reprezentace a stopa v Derridově filosofii. Úkol je o to nesnadnější, protože pojmy jsou u Derridy proměnlivé a nestálé, proměňují se stejně jako stopa sama. Te...
	Derrida začíná svoji stať třemi citáty, které jednak dosvědčují, že Derrida naslouchal pozorně (svým způsobem i pozorněji než Heidegger nebo Schapiro) tomu, co říkají umělci, a jednak nás uvádějí blíže do problematiky toho, co Derrida rozu...
	Derrida začíná vlastní text příznačně poznámkou, že se jedná o polylog pro n+1 ženských hlasů.  Tyto hlasy zaznívají jeden po druhém v odstavcích tak, že nevíme, kdo je kdo a proč zrovna mluví. Je zvláštní, že Derrida mluví o hlasech a zat...
	- Are they going to remain there, put down, left lying about, abandoned [delaissees]? Like these apparently empty, unlaced [de lacees] shoes, waiting with a certain detachment for someone to come, and to say, to come and say what has to be done to t...
	Tedy restituovat znamená boty navrátit k nim samým. K jejich skutečnému vlastníku.
	“restitute the shoes, render them to their rightful owner; if it's a matter of knowing from where they return, from the city (Schapiro) or the fields (Heidegger), like rats, which I suddenly have an idea they look like (then who is these rats' Rat Ma...
	Zde také vysvítá, jakou pozornost bude Derrida věnovat textům Schapira a Heideggera. Odmyslíme-li si na chvíli humanistický smysl celé restituce, naznačuje tady také Derrida jinou věc – spor mezi Heideggerem a Schapirem je možné pojmout i méně vážně ...
	Derridův příspěvek je metakritikou, protože hlavním východiskem je mu četba, a nikoliv dílo, ačkoliv na obranu obrazu vehementně vystoupil. S jistou licencí se dá říci, že Derridův esej je kritikou Schapira a obranou Heideggera.  Jestliže ...
	Derrida nepodává nejprve kritiku Schapira a potom Heideggera nebo obráceně, jedná se o polylog, což umožňuje diskutujícím probírat oba autory, oba jejich texty zároveň. V jednom nenápadném odstavci je naznačena neshoda mezi filosofem a his...
	Ale vraťme se na začátek. Derrida píše (říká), že se chystá ukázat souvislost mezi Heideggerem a Schapirem. Oba dva, dodává francouzský filosof, nemají pochybnost o jedné věci, totiž že van Goghovy boty (ty, o kterých píší, tj. je nejasné,...
	Další podstatná věc: Derrida předpokládá, že pokud provádíme atribuci bot, zároveň je někomu přiřkneme. To je společný předpoklad, který Heidegger se Schapirem sdílí. A právě tady přichází Derrida s kritikou těchto předpokladů, tedy co je to vlastně ...
	Je tedy možné říci, že ačkoliv v Derridově interpretaci Schapiro i Heidegger mluví o zcela jiných botách, mají tyto boty podle obou profesorů něco, co jim dává tvar, co se do nich otiskuje, to jest kopyto, eidos. Tím je vyřešen poměr bot k...
	Tak nachází Derrida společný základ myšlení Heideggera i Schapira. Schapiro, aktivnější účastník konfliktu interpretací, podniká totéž co Heidegger, jen s tím rozdílem, že kopytem (eidos) je pro něj sám umělec. Jakým způsobem ale zpochybnit...
	V Schapirově příspěvku Derrida nalézá několik dogmat, které mu znemožňují operovat ve stejném diskursu jako Heidegger. Tato dogmata, jsou podle Derridy hrubě zjednodušující.  Zaprvé, Derrida dokazuje, že van Goghův obraz se nachází na okra...
	Dogma je u Schapira způsob kladení otázek, které jsou položeny tak, že generují jednoznačnou odpověď. Derridův text je tvořen z jedné třetiny otázkami. Heidegger věnuje v Sein und Zeit sto stran položení otázky po bytí. Schapiro se ptá jed...
	Ještě jednou: Heidegger i Schapiro se podle Derridy musí nějak vypořádat s namalovanými botami. Oba dva to dělají stejnými prostředky – slovy. To je jim společné. Je zde jeden druh rétoriky, jedna strategie vyprávění, která spojuje jejich ...
	I return to my question. It all looks, in the end, as though Heidegger had indeed not spoken of the picture. But far from evading it, he would, in this hypothesis, not have spoken of it in order to let it speak itself. Not made to speak but allowed t...
	Záměr je stejný, tam kde vyprávění graduje, uchylují se oba autoři k „přímé řeči“. Heidegger mluví za boty, respektive nechává je mluvit. Schapiro volí jinou cestu. Velmi běžnou a velmi účinnou. Nechává mluvit autoritu. Aby dokázal svou pravdu, vyvol...
	Ale největší dogma Schapirova myšlení je podle Derridy uvažování o obraze jako kopii – mimesis skutečnosti. „Schapiro considers the picture to be a "copy" and ignores an elementary structural law in inferring relations of property in the "reality" ex...
	Schapiro je podle Derridy vinen mísením diskurzů a pojmů, které k sobě  nelze tak snadno přiřadit. Respekt k „pravdě“ přivedl Schapira k předpokladu, že obraz je podřízen stejným pravidlům jako svět, ve kterém žijeme. Že je možné se zobrazení...
	Přispěl také Derrida nějakou vlastní interpretací díla, nebo se spokojil s rolí komentátora? Derrida byl pozorný nejen k textům, ale i k obrazům. Ke svému příspěvku poměrně důkladně prostudoval nejen van Goghovo dílo, ale prošel a dal do so...
	Nějakou autoritativní teorii obrazu nebo alespoň výklad van Goghova díla u Derridy nenajdeme, jeho příspěvek je přiznaným polylogem, který je intertextuální takovým způsobem, že „čistého, nekontaminovaného“ Derridu za textem najít nelze, resp. lze, a...
	Už bylo ukázáno, co asi znamená pravda podle Heideggera, následující citace staví tento pojem do světla Derridova myšlení. “The "same truth," that "presented" by the picture, is not for Heidegger "peasant" truth, a truth the essential cont...
	INTERPRETACE PO DERRIDOVI.
	V textech zabývajících se van Goghovým obrazem po uveřejnění Derridovy knihy můžeme sledovat dvě tendence, které jsou, velmi hrubě řečeno, založené na dvou teoriích pravdy. Většina historiků umění se rozhodla ignorovat pokud ne Heideggera,...
	Mnoho textů se věnuje problematice konfliktu interpretací Heideggera, Schapira a Derridy ohledně van Goghova obrazu. Některé se snaží obraz interpretovat jiným způsobem, další zase hledají příčinu konfliktu interpretací. Zde se zaměřím pouze...
	Americký teoretik (filosof a literární vědec, žák Ericha Auerbacha) Fredric Jameson uvádí svou objemnou knihu Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism (1991) van Goghovým obrazem Pár bot, jedna převrácená. V jeho fundamentál...
	Zajímavé je, že Jameson srovnává van Goghovo dílo s tiskem Diamond Dust Shoes (1980) Andy Warhola. Z dobrých důvodů volí Warhola jako předního reprezentanta postmoderního umění, v jeho díle nalézá „new kind of flatness or depthlessness, a ...
	Další z amerických kritiků, Craig Owens, v polemickém eseji Representation, Appropriation and Power  vystavil na základě konfliktu interpretací, tedy na základě van Goghových obrazů bot, dějinám umění nelichotivé vysvědčení. Dějiny umění p...
	Dějiny umění tedy podle Owense vyrostly na snaze o přivlastnění – snažily se přiřadit umělecká díla různým autorům, a tak „ospravedlnit“ jejich existenci.  S van Goghovým obrazem je zacházeno také jako s předmětem atribuce. V samotné humanistické tra...
	Wolfgang Iser ve své knize Jak se dělá teorie píše o měkké a tvrdé teorii. Tvrdá teorie objevuje a stanovuje zákony, které budou platné i v budoucnosti, a je užívána v přírodních vědách, měkká teorie se naopak přizpůsobuje předmětu zkoumán...
	Walker našel v knize anglického spisovatele 19. století Thomase Carlyle Sartor resartus pasáž, kde je zmiňována symbolická funkce bot. Ta navazuje na symbolickou funkci starého oblečení, kterou Carlyle rozebírá. Carlyle chápe staré šatstvo...
	Ale zpět k Wolkerovu textu. Pomocí “commonsense” dospívá k několika zjištěním ohledně van Goghova obrazu. Předpokládá, že boty jsou mužské, a spíše než o autoportrét umělce jde o zachycení obecné situace bohémských flanerů pohybujících se po p...
	Otázky, které Derrida pokládá Schapirovi, ale i Heideggerovi a vůbec celé humanistické tradici, jsou palčivé proto, poněvadž odkrývají pohodlnost kladení a nedomyšlenost formulace otázky. Otázka, tázání se je přece to zásadní, co v sobě ob...
	EXKURS I.
	TAH ŠTĚTCE U VAN GOGHA. POKUS O ANALÝZU TAHU ŠTĚTCEM V SÉMANTICKÉ SYNTAXI OBRAZU.
	ÚVOD. TAH ŠTĚTCE JAKO SÉMIOTICKÝ FAKT.
	V následujícím exkurzu se pokusím provést analýzu van Goghovy práce štětcem. Nepůjde o to, rozebírat van Goghův malířský rukopis z formálně-znaleckého nebo stylového hlediska, nýbrž o to, pokusit se dobrat základní jednotky obrazu, která j...
	Sémiotická analýza tahu štětce může na první pohled vypadat jako vkládání smyslu v nesmyslné, ale pouze na první pohled, neboť jak říká Jan Mukařovský „sémantický rozbor pak týká se všech složek díla „obsahových“ i „formálních“.“  Sémiotick...
	V sémantické syntaxi van Goghových obrazů má tah štětce své místo. Vyjdeme-li z tezí naznačených Tartuskou (či Tartusko-moskevskou) školou, rozpracovaných především na materiálu středověkého umění,  musíme chápat zobrazení jako svět s vlas...
	Hned jedna z prvních věcí, která člověka zaujme při setkání s díly  Vincenta van Gogha je výrazná stopa štětce. Tento signifikantní rys van Goghovy tvorby je prvkem, který je v literatuře sice pojednáván dosti běžně, ale není nijak určitěj...
	To co je pro nás důležité, je uvědomit si, že dotykem štětce vniká do modelované matérie barvy prvotní tělesnost samotného malíře, jeho stopa.  Nejedná se tak o pouhý otisk štětce, protože štětec je nástroj, který spojuje ruku a plátno a je...
	Pokud uvažujeme o díle v jakémsi celostním, holistickém způsobu nazírání, nelze si nevšimnout, že jednotlivý tah tone ve struktuře druhých tahů, je pohlcován  bravurou  malířského rukopisu, nebo se ztrácí ve znázorňovaném předmětu, stává se světlem d...
	Malířský rukopis stál a dosud stojí jako ta část díla, které není přisouzena účast v sémantické syntaxi obrazu.  Není to to, co by podle běžného názoru dělalo dílo dílem, rukopis jakoby patřil k díle-věci a ne ideovému záměru díla.
	Van Gogh vypracoval ve svém díle, dost možná ne zcela úmyslně, jedinečný systém skladby tahů štětce. Tento systém inspirovaný, jak dále uvidíme, děleným rukopisem holandských umělců 17. století, Delacroixe, Milleta, Barbizonců a některých impresionis...
	SPOR O PRVENSTVÍ MEZI BARVOU A LINIÍ A GENEZE MALÍŘSKÉHO RUKOPISU
	„Spor“ linie a barvy můžeme označit za jeden z klíčových problémů novověké malby. Do literatury o umění nebyl ve své vyhrocené podobě uveden nikým menším než Vasarim, který ve druhém vydání „Vite“ narušuje ucelenější koncepci umění založen...
	Spor mezi zastánci kresby a barvy se mnohokrát rozhořel v ateliérech, salónech a akademiích. Zvláště ve francouzském prostředí byl velmi živý dialog mezi stoupenci Poussina a Rubense.  V rámci těchto sporů byl řešen s různými výsledky i pr...
	V 19. století, více zásluhou uměleckých kritiků než samotných umělců vystoupil obzvláště vyhraněně rozpor mezi Igresem a Delacroixem, který byl velmi silný i koncem na počátku 20. století. Ingres se stal ideálním patronem kresby a linie ja...
	Jako jeho protipól byl dosazen Delacroix, který ačkoliv nestál, alespoň ne první fázi své malířské kariéry, být s Ingresem tak vyhroceně konfrontován. Oba umělci totiž měly také mnoho společného, často pracovali s podobnými syžety a oba b...
	Nemůžeme s jistotou říci, jestli zkoumání barvy provedené impresionisty a postimpresionisty na dílech Tiziana, Rembrandta, Rubense, Delacroixe a několika dalších  mělo za následek uvolnění malířského rukopisu, nebo jestli napodobovaní a up...
	VAN GOGHŮV MALÍŘSKÝ RUKOPIS V DIALOGU SE STARÝMI MISTRY, DELACROIXEM A IMPRESIONISTY
	V předchozí kapitole jsem se pokusil naznačit nerozbornost vztahu mezi děleným rukopisem a preferencí barvy. Tím byla vytyčena linie ke které se van Gogh vracel a ze které nejvíce čerpal. Van Gogh si vyvolil několik mistrů, od kterých se s...
	Toho, kdo se seznámil s van Goghovými obrazy a ptá se po jeho vztahu k impresionistům, zřejmě překvapí, že van Gogh věnuje ve svých dopisech mnohem více místa takovým malířům jako Mauve, Rappard nebo Millet než impresionistům. Dokonce i po...
	Samy dopisy dávají mnohem méně informací o tom, jak se van Gogh snažil nakládat s bohatým dědictvím impresionismu, než bychom si přáli. Za svého Haagského pobytu, kdy nebyl ještě plně obeznámen s díly impresionistů píše bratrovi „Jenom pov...
	Malířská technika impresionistů,  zvláště autonomizace tahu štětce, o kterou se zasloužili, se nicméně stala důležitým prvkem van Goghova malířského projevu. Teoretickým opodstatněním výrazného tahu štětce můžeme najít v Delacroixově Deník...
	I umělecká kritika byla v sedmdesátých a osmdesátých letech soustředěna na samotné provedení uměleckého díla.  Právě malířský rukopis, tahy štětce, jejich rozmístění a konečný sklad představovaly klíčová kritéria, kterými umělecká kritik...
	Důležitým termínem při popisu impresionistických obrazů bylo slovo tache – skvrna a touche – dotek.  Pro pařížského diváka  druhé poloviny 19. století bylo sepětí mezi syžetem a výrazových prvků malířské techniky, důležitou kategorií při h...
	Rychlá až skicovitá práce se štětcem byla také jedna z mála možností jak realizovat práci v plenéru. Vedle toho umožňovala rychlé zachycování měnících se přírodních podmínek a jevů, které stály v ohnisku zájmu impresionistů, také bylo mož...
	Malířský rukopis založený na rychle zanechávaných stopách štětce může být rovněž interpretován jako pokus o zhodnocení soudobých vědeckých hypotéz ohledně světla a barev. Tak viděl impresionistickou malbu kritik Emile Duranty. V jeho stat...
	Van Goghova krajinářská tvorba z Arles, Saint-Rémy a Auvers se volbou syžetu pozoruhodně blíží některým pracím Clauda Moneta z osmdesátých let. Srovnáme-li např. obraz Cesta s cypřiši z roku 1890 (F. 683) s Monetovým dílem Pšeničná pole z r...
	Naopak podobné strukturní řešení, i když ne tak dalece propracované jako u van Gogha, kdy tahy budují předmět bez ohledu na jeho fenomenalitu můžeme nalézt u Alfreda Sisleyho.
	Srovnáme-li znovu van Goghovu malbu „Cesta s cypřiši“ s dílem Alfreda Sisleyho „Billancourt“ (1887) z hlediska malířského rukopisu, uvidíme, že Sisley pracuje s úderem štětce ve vztahu k předmětu podobně jako van Gogh. Tento „nejněžnější a...
	Takováto tendence k jakémusi celostnímu pojímání všech věcí, které van Gogh vkládal do svého plátna, může mít návaznost na nejstarší malířské školení umělce. Totiž na setkávání s holandským uměním 17. století. Někteří holandští krajináři...
	Van Gogh samozřejmě velice dobře znal krajináře své vlasti, i když jim nepřiznával tak vysoké hodnocení jako Rembrandtovi nebo Halsovi, přece si jich vážil. Zajímavé je sledovat, jakým způsobem van Gogh interpretoval a četl holandské umění. Důležitým...
	Van Gogh se samozřejmě učil rozumět tahu štětce jako autonomního výrazového prostředku také u Rubense. Z dopisů je zřejmé, že za svého pobytu v Antverpách van Gogh poměrně důkladně studoval Rubensovu malířskou techniku, které jej z Rubense...
	Těmito zjištěními se dostáváme ke kořeni van Goghova malířského rukopisu, který představuje svérázný pokus syntetizovat v sobě kresbu, malbu a výraz či život. Teze, která byla zřejmě dlouho promýšlena a prověřována v nesčetných obrazech a ...
	Van Gogh po celou dobu své aktivní malířské činnosti velmi mnoho kreslil. Proto je možné se domnívat, že malířský rukopis, který uplatňoval zvláště v letech 1888-90 může být převedením „stylu“ perokresby do média olejové barvy. Kresba velm...
	Van Gogh si uvědomoval rozdíly mezi redukcí předmětu na plochu jedné barvy, taková plocha (třeba žluté obilné pole) je v dopisech popisována jako jednolitá, její význam je vykládán ne z jejího vnitřního ustrojení ale z celosti (pole je jak...
	Viděli jsme, jakou důležitost má tah štětce u van Gogha. Dobře si uvědomoval moc této lapidární stopy, která je schopna být tvárným elementem uvnitř díla (podílí se na vnitřní struktuře světa obrazu), zároveň nese relativní smysl (má svůj s...
	SÉMATICKÁ SYNTAX OBRAZU: ČASOVÝ ROZMĚR, POHYB.
	Potom, co jsme viděli ,že sám základní prvek obrazu – barevná skvrna nesená energií úderu štětce je základní sémiotickou jednotkou van Goghových obrazů, můžeme přistoupit k opatrným možnostem její strukturální interpretace. Specifický význ...
	V předchozích kapitolách bylo naznačeno, jakým způsobem lze chápat materialitu díla, teď se pokusíme zapojit materialitu, respektive z materiality přijít k možnostem ideového horizontu díla, aniž bychom uvažovali materialitu jako pouhý nosi...
	Nelze si nevšimnout, že tvary a věci ve van Goghově jakoby ožívají, cypřiše se podobají plamenům,  pole se vlní než větrem spíše pnutím nějaké vnitřní energie, cesta ubíhá pod nohama kamsi za obzor, sama obloha se svíjí spoutána ornamentem....
	Mluvíme-li o strukturním pojetí tahu štětce u van Gogha, musíme se ptát, kam takto ustrojená struktura směřuje, jaký má záměr. Jinými slovy, musíme se ptát po intenci. Tahy štětce tvoří pulzující plochy, které obvykle respektují předmět, t...
	Máme-li být co nejpřesnější, jeví se vhodné pojmenovat zmíněný záměr (jak vnitřní strikturu zachyceného předmětu, tak její význam, nebo extenzi vně sebe sama) jako intencionální sumarizaci temporality výjevu. Tím dospíváme k důležitému a m...
	Otázka po času v umění je zásadní a byla řešena z různých úhlů pohledu.  Různé zpracování temporality potom vedlo k rozličným zpracováním tohoto tématu. V „klasické“ době obrazu, 16.-18. století, je možné číst časovou osnovu například podle...
	Už v umění prvních impresionistů byl moment zachycení přírody v konkrétním okamžiku zásadní otázkou, to úzce souvisí malbou v plenéru, soudobím chápáním života, vývoje a pohybu.  Tato tendence nakonec vedla k tomu, že jeden obraz byl pouze ...
	Ostatně Max Raphael nepomíjí ani problematiku malířského rukopisu holandského umělce, který představuje důležitý výrazový prostředek při dynamickém ztvárnění předmětu. „Das ganze Schwergewicht des van Goghschen Strebens war somit auf die Mi...
	Tato citaci dobře dokresluje úvahy, který byly rozvrženy v předcházející kapitole, jednota linie a barvy je díky dynamické barevné skvrně dovedena do úplnosti.
	Když sledujeme, jakým způsobem se projevuje ono plynutí, či časovost na podání předmětu, dospíváme k tomu, že van Goghovi je předmět něčím tvárným. I při maximálním zachování základního tvaru, přepodstatňuje malíř jeho tvary. Jak poznamenáv...
	Tak dospíváme ke kardinální otázce, a sice jak je možné vložit čas do světa obrazu, tak aby jej sám statický předmět byl schopen absorbovat a zpětně vyjádřit. Jak bylo řečeno, čas, pojímaný u van Gogha jako plynutí, je úzce spojen s pohybe...
	Máme-li v několika slovech zobecnit syntax van Goghových obrazů, těžko najít pregnantnější formulaci než tu Václava Nebeského, podle něhož van Gogh ztotožnil hmotné a řemeslné prostředky výtvarníka s formami názorné existence věcí. Van Gogh...
	Všechny rozbory, které jsem se zde pokusil provést, mají jistou relevantnost jen potud, pokud je možné je podložit vlastními van Goghovými názoru, obsaženými v jeho dopisech. Představme si, kdyby se žádné dopisy nezachovaly a já bych proved...
	NĚKOLIK POZNÁMEK K RECEPCI UMĚNÍ 18. STOLETÍ V UMĚNÍ DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ, V IMPRESIONISMU A U VAN GOGHA ZVLÁŠTĚ.
	Tento exkurz je pokusem nastínit problematiku, která sice není zásadní ale přesto představuje zajímavý problém umění 19. století. Recepce umění 18. století v druhé polovině 19. století je z těch jevů v dějinách umění, které sice jsou na první ...
	Už Max Dvořák postihl fenomén příchylnosti francouzského umění druhé poloviny 19. století k výtvarnému projevu rokoka. „Když jsem přijel, těšil jsem se z intensity zdejšího moderního života. Ale to jsou cizí zevnější živly. Paříž sama nen...
	Fakta, na která poukazuje Scheffler pomocí modelu repetitivního slohového vývoje jsou nasnadě, jeho postup je dnes málo aktuální, přesto uvozují fenomén, který nelze ignorovat.  Některé vizuální strategie rozpracované v rokoku byly uplatňovány i v um...

