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Jana Ecksteinová, Koncepce životního slohu u Bohuslava Brouka v kontextu české 

meziválečné avantgardy.

Posudek oponentky, PhDr. Heleny Jarošové.

Téma životního slohu pro diplomovou práci v oblasti české estetiky není nemístné. Pojem 

sloh spadá do obecné teorie umění a životní rozměr slohu obsahuje nevyslovenou narážku na  

specifický, v Mukařovského teorii mimoumělecký, estetický rozměr. A je-li v současnosti 

pojem životního slohu nahlížen spíše jako pojem omezeného historického významu, ani to 

neoslabuje jeho badatelskou  oprávněnost, zvlášť pro nás, neb se starost o životní sloh řadí a 

bude pravděpodobně vždy řadit k projevům usilujícím o odpovědné budování společnosti 

někdejšího československého státu.

Autorka se snažila poukázat na přínosy relevantních autorit na tradiční chápání slohu ve 

smyslu umělecko-historickém a odstínit tak pojetí, které například vyhrotil Bohuslav Brouk 

v chápání   uměleckého  slohu, jehož základy tkví v životních formách a způsobech,  

respektive v umělecké artefakty překračujícím pojmu ducha doby. Tento autor pak 

vypracovává  celou teorii životního slohu včetně praktických směrnic pro jeho zavádění do 

reality, jeho úplné nastolení však podmiňuje beztřídní společností. Tu třídní, stávající 

společnost totiž přímo i nepřímo vinní z mnohých životních návyků a hodnotových 

nedostatků včetně estetických. Pro tuto verzi nového životního slohu využívá ustavení norem, 

didaktické návody, rozděluje a upřesňuje úkoly pro instituce jakožto orgány decize výroby, 

výchovy ke spotřebě, programy designů atd. a počítá se specifickými vědeckými ústavy a 

jejich rešeršními úkoly na základě kterých se budou řešit průběžné otázky a nedostatky 

stávajících způsobů života, výroby, přehnané spotřeby. Normativně, axiologicky pojímá i 

jeho estetický rozměr, kterému jako jedině oprávněnou a směrodatnou stanovuje hodnotu  

uměleckou. Přes podobný výchozí postoj k životnímu slohu a mnohé konkrétní sdílené 

názory  se Bohuslav Brouk liší od názorů Karla Honzíka. V jeho teorii životního slohu 

nacházíme pojem harmonizace jakožto scelující a prolínající estetický faktor přílušných 

složek a vrstev utvářejícího se životního slohu. Již názvem souboru svých statí T v o r b a   

životního slohu,  dává najevo proces budování a průběžného utváření této citlivé syntetické 

myšlenky života současné moderní i  budoucí  socialistické společnosti Československa. 

Počítá s vázaností slohu  na proměnlivé podmínky architektury, urbanismu, provozu měst i 

domácností ,způsobu výroby,  designu spotřebních předmětů, etiky i estetiky různých potřeb 

včetně  odívání. 
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Oba autoři, je to důsledek jejich sdíleného ohledu na sociální možnosti  převládající většiny 

společnosti, se shodují na necesismu, na redukci podmínek života na nejpotřebnější , 

racionální respektive funkční obydlí a potřebné věci,  jejichž limitovaný výběr oba považují 

za    univerzální. Značnou část běžných životních potřeb ( včetně emocionálních a 

estetických), promítaných hlavně do obydlí a věcí, však odmítají anebo jen nevýrazně zmiňují 

například :běžnou zábavu, sport, amatérskou zálibu v quasi umělecké tvorbě, v gastronomii a 

kultuře jídla , osobní vůli zkrášlit životní prostředí apod. A tak,  soudě podle všeho, období, 

v němž se nově ustavená československá společnost ústy či texty  části  architektů , umělců 

(Teige, Nezval) a teoretiků k životu vyjadřuje, je nabídnutém obraze ochuzeno o vlastní 

radosti života ve jménu poměrně rigidních teorií životního slohu. To by však znamenalo, že 

z tohoto významného duchovně a kulturně velmi dynamického prostředí eliminujeme další 

myšlenkový proud, který vychází z emocí, nálad a poezie všedního dne, z jakéhosi vlastního 

art de vivre , které není napojeno na zkušenost zahálčivých tříd, ale umělecky cítících a 

tvořících svobodných lidí. Jinými slovy bychom zapomněli na poetismus a Teigeho. Ani naše 

diplomantka tento fakt neopomíjí, obrací pozornost na Olega Suse a jeho ve své době 

objevný článek s názvem  Totožnost člověka uprostřed víru ,  v pod titulu zmiňující 

Poetistický modus vivendi. Právě poetistickým principem zasažené běžné denní potřeby a 

životní radosti se naše modernistické názory na život originálně doplňují principy 

konstruktivismu o poetismus, a do životního horizontu i možného úsilí o sloh se revolučně 

vtahuje plná subjektivita individua, jeho vědomí, smyslové vnímání a emoce. Všechny 

změny života se úzce dotýkají nejen praktického života a potřeb člověka, ale též jeho 

mentality, s níž se ovšem myšlení Brouka i  Honzíka spíše míjí. Leč zde je diplomová práce 

poněkud skoupá a předčasně ukončená, nejsou zmíněny a vytěženy takové Teigeho spisy jako 

je Svět, který voní (II. část spisu O humoru, clownech a dadaistech, 1928) a v této části zvláště 

stať Poezie pro pět smyslů, která měla přinést témata pro nové, svrchované umění žít a 

milovat, a tedy i zvýraznit a „naprogramovat“ podstatnou náplň nového životního slohu (

Karel Teige , citované dílo s. 235). Jistě, tématické vymezení práce je soustředěno na Brouka, 

ale kontext české meziválečné avantgardy je tu též výslovně zmíněn a tudíž právem 

postrádáme příslušný výklad, respektive důležitý doplněk teorií životního slohu.

Avšak vzhledem k tomu, že je v diplomové práci Jany Ecksteinové  vše vztahující se k jádru  

tématu velmi soustavně a na dobré stylistické úrovni zpracováno a vyloženo, navrhuji práci 

hodnotit jako velmi dobrou.

V Praze dne 9. září 2016                                              …………………………
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