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Abstrakt (slovensky)
Dizertačná práca sa zaoberá transformáciou vzťahu písma a obrazu v českom
a slovenskom umení päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia, ktorý interpretuje
z pohľadu kultúrno-spoločenských udalostí už nie ako dejiny umenia, ale ako dejiny
zobrazovania skutočnosti. Cieľom práce je tak vytvoriť komplexnejší pohľad na rôznorodé
polohy integrácie písma a obrazu v domácom prostredí, a preto k fenoménu písma
a obrazu pristupuje zo špecifického interpretačného hľadiska, ktoré zakladá na troch
líniách.
Zmapovanie fenoménu písma a obrazu v dobovom československom kontexte, ktoré
predchádzalo štrukturovaniu práce, bolo podkladom pre prvú interpretačnú líniu. Tá
zakladá jadro práce na štyroch spoločenských „aktivátoroch“, ktoré vo vedomí umelca
aktivovali potrebu inkarnácie písma a obrazu. Tým, že je predmetom práce písmo ako
materiálny prejav jazyka, sleduje druhá interpretačná línia práce zámernú modifikáciu
jazykovej štruktúry označujúceho a označovaného, ku ktorej vo vizuálnom obraze
dochádza. Tretia interpretačná línia vsádza prvé dve do širšieho
esteticko-filozofického kontextu, vďaka ktorému je možné identifikovať zložitejšie
jazykové štruktúry vstupujúce do umeleckého diela.
Prostredníctvom poslednej línie tak vchádzajú do práce semiologické a semiotické teórie
významných predstaviteľov štrukturalismu a postštrukturalismu.
Teoretická časť práce je doplnená príkladmi umeleckých diel, ktorých výber nie je
sprievodcom po verbálno-vizuálnych prejavoch československej umeleckej tvorby
vymedzeného obdobia, ale sa zameriava na prezentáciu najautentickejších príkladov
alebo pristupuje k podrobnejšej analýze diel, ktoré boli zabudnuté alebo málo
prezentované.

Abstract (in English)
This dissertation paper deals with the transformation of the relationship letter and
image in the Czechsoslovakian art in the 1950s and 1960s, interpreted from the point of
view of the cultural and social events not as the history of art, but history of reality
representation. The objective of the paper is to create a more complex view of various
levels of integration of letter and image in domestic environment, so it approaches the
phenomena of letter and image from a specific interpretation point of view based on
three main lines. Mapping the phenomena of letter and image in the context of that
period in Czechoslovakia, which preceded work structuralizing, was the base of the first
interpretation line which bases the core of work on four social “activators”, which, in the
mind of an artist, activated the need to incarnate letter and image. Since the subject of
the paper is the letter as a material manifestation of the language, the second
interpretations line follows the purposeful modification of the language structure
5

between the signifiant and signifié, which occurs in visual imaging. The third
interpretation line puts the first two into a broader, aesthetic and philosophical context
due to which, more complex language structures entering the art of work can be
identified. Using the last line, the work is enriched with semiological and semiotic
theories of distinctive representatives of structuralism and post-structuralism. The
theoretic part includes examples of works of art that were selected not as a digest from
letter-and-image manifestations of Czechoslovakian art community of the stated period,
but it rather focuses on the presentation of the most authentic examples or provides a
detailed analysis of the works of art that were forgotten or promoted less
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Úvod
Pri čítaní názvu práce by sme si mohli povedať, že téma písma a obrazu vo vizuálnom
umení 20. storočia je jav v československom prostredí mnohokrát spracovaný
a prezentovaný. Veď len za posledných niekoľko rokov bolo usporiadaných nemálo
výstav1, ktoré „pretriasali“ buď komplexný „lettristický“ prejav, alebo verbálno-vizuálnu
tvorbu jednotlivcov. Zdanie však môže klamať, pretože „diferencovaná realita modernej
civilizácie“ 2 pôsobila na umelecký prejav, ktorý reflektoval samotnú civilizáciu, vzťah
človeka k nej a jeho perspektívy. Vzťah písma a obrazu je teda veľmi špecifický, rovnako
ako je špecifické i myslenie človeka a tvárnosť ľudskej kultúry. Preto si táto téma
vyžaduje interpretačný prístup z viacerých pohľadov.
Ľudské myslenie po vynájdení písma3 prechádza zásadnou revíziou vlastnej podstaty.
Človek zrazu prestáva zaznamenávať svet v obrazoch a učí sa čítať lineárnosť
abecedného kódu, z ktorého sa vzápätí stáva urýchľovač prenosu a zaznamenávania
informácii, ale aj nositeľ estetickej hodnoty v podobe poézie. K maľbe, ako zástupcovi
výtvarných umení, je tak postavený konkurent, s ktorým bude koexistovať niekoľko
nasledujúcich storočí, pokiaľ nedôjde k ich vzájomnému splývaniu. V umení tak môžeme
už od antiky sledovať mnohé kompendiá, ktoré definovali a obhajovali dominanciu raz
jedného a raz druhého umeleckého fenoménu.
Najakceptovanejšou premisou v západnom umení, ktorej koncept mal v rôznych
obmenách platnosť takmer až do konca 18. storočia, bol výrok rímskeho básnika Horatia
„Ut pictura poesis“ (aká je maliarstvo, taká je poézia), ktorý predstavil vo svojom diele
„Ars poetica“4 z 1. storočia pred naším letopočtom. V období renesancie, keď dochádza
k rehabilitácii celého antického intelektuálneho dedičstva, túto tézu opakovane potvrdil
Leonardo da Vinci v „Traktáte o maliarstve“ (1492). Da Vinci v „paragone“ oboch umení
postavil maliarstvo, pre jeho väčšiu pravdivosť5, na vyšší piedestál než poéziu.

1

Spomeňme predovšetkým výstavy „Obraz a písmo“ (1966) v koncepcii Jiřího Padrtu, Lettrizmus –
Předchůdci a následovníci“ v koncepcii Miroslavy Hlaváčkovej alebo publikáciu Ľudovíta Petránskeho „Písmo
a obraz“ (1972) (podrobnejšie pozri 1. kapitola).
2 PETRÁNSKY 1972, s. 10
3 Pre západný svet je dôležité vynájdenie latinky, ktorá bola obmenou alebo doplnením znakov gréckeho
písma, čím sa dovŕšil vývoj veľkej abecedy latinky majuskule v 6. storočí p. n. l. Latinka je písmo vyvážených
proporcií a estetických tvarov, ktorá dosiahla svoju dokonalosť na Trajánovom stĺpe ako Rímska nápisová
kapitála.
4 Flaccus Quintus HORATIUS: De arte poetica – O umění básnickém. Praha 2002
5 maliarstvo totiž: nepoužíva písmo, ktoré je oddelené od svojho autora; zobrazuje prírodu, ktorá je Božie
dielo, nie ľudský výtvor; nedá sa kopírovať; ... In: Leonardo da VINCI: Úvahy o maliarstve. Praha 1941

Konkrétne otázky vymedzenia maliarstva a poézie, ako rozdielnych umeleckých druhov,
položil vo svojej knihe „Laokoon, čiže o hraniciach maliarstva a poézie“6 z roku 1766
nemecký osvietenský mysliteľ Gotthold Ephraim Lessing. Tým, že k sebe postavil antické
diela (súsošie Laokoona a Vergíliovu báseň o Laokoonovi), pripomenul interpretačné
nástroje starovekých filozofov, ktorí vysvetľovali maliarstvo na základe princípov poézie,
a načrtol tak smerovanie celého obsahu knihy k preferencii básnictva pred výtvarným
umením. Túto hierarchickú tézu podporil aj ďalší jeho argument, ktorý spočíval v
dynamickosti poézie prameniacej z artikulovaných zvukov fungujúcich v čase.
Dynamickosť v období doznievajúceho baroka v protiklade k priestorovej statickosti
výtvarných umení vnímame tak ako logicky adekvátnu argumentáciu. Hlavný argument
Lessingovho súdu však tkvel v rozhraní limitov ich vyjadrovacích nástrojov. Vo
výtvarných umeniach sa podľa neho obmedzujú na formálne výrazové prostriedky, zatiaľ
čo v básnictve sú posunuté omnoho ďalej. Poézia podľa neho disponuje veľkým
množstvom jazykových formácií, ktoré ponúkajú enormnejšiu slobodu a expresívnosť
vyjadrenia.
Systematickosť Lessingovej komparácie a jej závery, ktoré obhajovali racionalitu
oddelenej existencie umeleckých odborov, platili nasledujúcich takmer dvesto rokov.
Neskôr však, paradoxne, podnecovali potrebu umelcov preklenúť túto uzavretosť
vnútornej sústavy umeleckých druhov. Kľúčovým impulzom nových tendencií sa stali dve
eseje skladateľa Richarda Wagnera z roku 1849. Jeho diela „Umenie a revolúcia“ a
„Umelecké dielo budúcnosti“ hovoria o ideálnom spojení divadelných umení v tzv.
„Gesamtkunstwerk“7, teda v integrálnom komplexnom umeleckom diele. Wagner ako
skladateľ aplikoval tento pojem na operu spojenú s drámou, čím sa z nej stalo
komplexné dielo. Význam, aký nadobudol Gesamtkunstwerk v súvislosti s vizuálnym
umením, však vychádza z jeho uchopenia nemeckými romantikmi. Usilovali o vytvorenie
umeleckého diela, v ktorom by prepojili fenomény ako maliarstvo, poéziu, hudbu
a filozofiu. V tomto období je však umenie vo svojom výraze ešte stále silne prepojené
s mimetickou teóriou a usiluje sa o hodnoverné napodobenie skutočnosti. Až keď sa
začne oslobodzovať od predmetného zobrazenia reality, môže dôjsť ku skutočnému
splynutiu jednotlivých umeleckých druhov, ktoré vytvorili nové umelecké paradigmy.
Prostredníctvom Gesamtkunstwerku dochádza k prehodnoteniu teoretického základu
genézy tézy „Ut pictura poesis“, ktorá bude v dvadsiatom storočí silne poznačená
nástupom technologického pokroku, pretože jeho náklonnosť k obraznému videniu
sveta spôsobuje, že obraz postupne nahrádza abecedný kód ako základ písma
a opätovne tak nastoľuje nadvládu obrazného videnia sveta.
6

kniha vyšla aj v slovenskom preklade pozri Gotthold Ephraim LESSING: Laokoon, čiže o hraniciach maliarstva
a poézie. Trnava 1946
7 V roku 1827 použil pojem „Gesamtkunstwerk“ aj spisovateľ a filozof Esebius Trahndorff. Do akej miery však
mohol ovplyvniť Richarda Wagnera, nie je celkom zrejmé.
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Tento proces kultúrnych a spoločenských premien vyplývajúcich z pohybu zaužívaných
konvencií vyústil do tzv. kultúrnych kríz8, ktoré sa stali hýbateľom nepretržitej tvorby
a premeny umeleckých foriem.
Gesamtkunstwerk je pre našu prácu symbolický zlomový bod, od ktorého sledujeme
vývoj vzťahu písma a obrazu, pričom sa zameriavame na jeho podrobnejšiu analýzu
v českom a slovenskom umení v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia.
Táto analýza nemá podávať kompletný prehľad umeleckých diel integrujúcich písmo
a obraz, ale chce prispieť k téme novým interpretačným pohľadom. Spôsob, akým sme
poňali odborný výklad verbálno-vizuálnej paradigmy, vychádza z krátkej rekapitulácie
odbornej reflexie vzťahu písma a obrazu v Československu od druhej polovice 20.
storočia po súčasnosť, ktorá nám dala podnety pre vytvorenie vlastnej štruktúry
odborného výkladu. Nadväznosť fenoménu písma a obrazu na kultúrne a spoločenské
dianie vo svete nás zároveň podnietila zamerať naše interpretačné zmýšľanie smerom
k širšiemu spoločenskému a filozoficko-estetickému kontextu. Vychádzame pritom z
dvoch kľúčových, časovo paralelných teorém, ktoré sa v priebehu 20. storočia stali
podkladom pre rôznorodé estetické a filozofické teórie.
Predmetom našej práce je písmo, ako materiálny prejav jazyka, a preto sa s výkladom
systému fungovania znakov spájajú aj tieto teorémy. Prvou je semiológia Švajčiara
Ferdinanda de Saussure, ktorá definuje jazykový znak ako diadický systém označujúceho
a označovaného9 [digram č. 1 ]. Táto diadická štruktúra vyústila do celej lingvistickej
teórie, ktorá sa stala podkladom rôznorodých štrukturalistických teórií. Štrukturalizmus
prenikal do všetkých humanitných disciplín, kde aplikovali jazykový výklad na rozmanité
prejavy ľudskej činnosti. Najväčší rozmach zažíval štrukturalizmus v šesťdesiatych rokoch
20. storočia, keď sa mu venovali osobnosti ako Roland Barthes či Michel Foucault.
Následne prichádza „druhý život“10 alebo revízia štrukturalizmu a kritika jeho prílišného
logocentrizmu, ktorý nazývame postštrukturalizmom. Najvýraznejšie sa ním zaoberal
francúzsky filozof Jacques Derrida. Postštrukturalizmus opúšťa semiológiu a radšej
preferuje pojem semiotika, čo nás privádza k druhej, pre našu prácu kľúčovej teoréme.
Stala sa ňou semiotická teória Američana Charlesa Sandersa Peircea, ktorý na rozdiel od
Saussura definuje už nie jazykový, ale všeobecný znak, a to ako triadický systém objektu,
reprezentanta a interpretanta11 [digram č. 2 ]. Peirce teda prináša teóriu o produkcii
významu, ktorý vzniká prostredníctvom napodobujúcich vzťahov medzi prvkami jeho
triadického systému. Naša práca nechce nasledovať interpretáciu z pohľadu „jazykového
umeleckého štýlu“. Zo štrukturalistických a postštrukturalistických teórii preberá iba to,
8

Pojem tzv. kultúrne krízy používa britský historik umenia Willard Bohn v svojej knihe“Moder Visual Poetry“
z roku 2001. Pozri In: IHRINGOVÁ 2012 (pozn. 15), s. 18
9 Charles BALLY / Albert SECHEHAYE (ed.): Cours de linguistique générale (Kurz obecnej lingvistiky). Paris 1916
10 PETŘÍČEK 2009, s. 358
11 Charles Sanders PEIRCE (ed.): Studies in Logic. Boston 1883
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čo ozrejmuje rôzne transformácie jazykového systému a písomného znaku po stránke
ich významu a skladby.
Uvedené teorémy nás budú v rôznych estetických a filozofických modifikáciách
sprevádzať našou prácou rozdelenou do štyroch hlavných kapitol, z ktorých každá
predstavuje jeden spoločenský „aktivátor“ umeleckej tvorby. Pod pojmom aktivátor si
predstavujeme jav, ktorého pôsobením dochádza k narúšaniu vzťahov medzi znakmi.
Toto narušenie následne aktivuje umelcovu potrebu reakcie, ktorá sa diala
prostredníctvom inkarnácie písma a obrazu. Pojem aktivátor a jeho špecifické podoby
ako ich používame v našej práci, sú novým interpretačným nástrojom, ktorý vytvárame
pre potreby práce na základe zmapovania danej témy. Identifikujeme tak „jazyk
oficiálneho ideologického aparátu“, ktorý narúšal znakovú syntax; „média“, ktoré
narúšajú znakovú sémantiku; „zrýchľovanie vizuálneho myslenia“, ktoré v procese
intelektuálneho poznania skutočnosti narúša vo vedomí človeka jazykovú syntax, ale
aj sémantiku; „antropocentrizmus“ jedinca, ktorý narúša znakovú pragmatiku vo
všeobecnom spoločenskom význame.
Prvé dva aktivátory vyvolávajú reakciu umelca zvonku, kdežto posledné dva pôsobia
naopak v jeho vnútri, a reakcia je tak výsledkom podvedomej nutnosti.
Každá z kapitol sa opiera o teoretickú časť, ktorá je následne aplikovaná na vybrané
umelecké prejavy.
Práca nechce byť sprievodcom po verbálno-vizuálnych prejavoch československej
umeleckej tvorby vymedzeného obdobia. Zameriavame sa preto buď na
najautentickejšie príklady diel, alebo sa prikláňame k podrobnejšiemu výkladu
konkrétnych diel a umeleckých prejavov, ktoré považujeme za málo prezentované,
zabudnuté alebo k nim podávame novú interpretáciu. Z týchto dôvodov sa niektorým z
nich venujeme v samostatných podkapitolách (ako napríklad umeleckej tvorbe Jaroslava
Dočekala alebo Štefana Pruknera, či filmovej tvorbe Jiřího Golda).
Predlohou uchopenia fenoménu písma a obrazu sa nám stala kniha „Writing on the
wall“12 anglického umelca a kurátora Simona Morleyho. Publikácia je vyčerpávajúcou
štúdiou o interakcii písma a obrazu vo svetovom modernom umení, ktorú Morley
prepája s filozofickými a estetickými názormi popredných mysliteľov 20. storočia.
Podobná je i ďalšia kniha, ktorá vstúpila do našej dizertačnej práce v priebehu jej
prípravy, konkrétne v roku 2012. Ide o knižne publikovanú dizertačnú prácu slovenskej
teoretičky umenia Kataríny Ihringovej s názvom „Vzťah slova a obrazu v slovenskom
vizuálnom umení“13, ktorá spracúva danú tému v slovenskom umení 20. storočia

12
13

Simon MORLEY: Writing on the wall. Word and image in modern art. London 2003
Katarína IHRINGOVÁ: Vzťah písma a obrazu v slovenskom vizuálnom umení. Trnava 2012
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v podobnom kontexte ako Morley. Niektoré časti našej práce preto môžu vykazovať
podobné obsahové črty s touto knihou.
Na úvod považujeme za dôležité sa ešte zmieniť o kontextovom význame určitých slov,
ktoré sa v obsahu práce budú objavovať. Ide hlavne o samotné slová „písmo“ a „obraz“.
Pod pojmom písmo chápeme písmo akéhokoľvek jazyka, či už prirodzeného,
technického, alebo vymysleného, pričom písmom rozumieme aj číslice. Pod pojmom
obraz máme na mysli akýkoľvek percepčne vnímaný vizuálny obraz ako maľba, kresba,
závesný objekt, fotografia, film. Dôležité je tiež spomenúť, že keď hovoríme o ideológii,
máme na mysli ideológiu komunistickú.
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1. Interpretačný kontext fenoménu písma a obrazu a jeho teoretické
východiská
Zmenou paradigmy života modernej civilizácie a jej kultúry spôsobenou relatívne
rýchlym nástupom autonómnych a individuálnych prvkov nových technológií vrátane ich
vedľajších účinkov (nastupujúca technologizácia slova, vedecký zvrat v zbrojnom
priemysle druhej svetovej vojny, konzum a jeho masovosť...) sa vizuálne umenie stáva
abstraktnejším. Na úkor svojej mimetickosti zobrazuje procesy a stavy, čím rozkladá
obraz sveta a zjednodušuje jeho projekciu vyjadrenú novými propozíciami. Umelci
začínajú do svojich diel včleňovať nezvyčajné materiály a výrazové prvky, ktorým
odoberajú ich zaužívané funkcie a komponujú ich do nových významových rovín. Sily,
pôsobiace medzi týmito novými zložkami, stupňujú vizuálny účinok diela a evokujú
zdanlivý chaos, ten je však systematicky usporiadaný vlastným vnútorným zopätím.
Opätovné prijímanie inovatívnych foriem vnútri diela je výsledkom protestného
kolobehu, keď je zaužívaná forma v okamihu jej zovšednenia ihneď nahradená novou,
neobvyklou.
Jeden z inovatívnych prvkov vizuálneho obrazu, a to písmo ako symbol slova, sledujeme
aj v našej práci. V priebehu 20. storočia sa vzájomný vzťah písma a obrazu menil
a nadobúdal rôzne podoby, ktoré odrážali aktuálne dianie prebiehajúce v spoločnosti.
Radikálna zmena výrazových prostriedkov umeleckého diela si vyžadovala aj nový
prístup v nazeraní umeleckej kritiky, ktorá sa preorientovala na proces vzniku diela, na
jeho vnútornú stavbu a význam jednotlivých prvkov. Takáto interpretácia je
komplikovanejšia, keď je stavebným prvkom diela jazykový materiál. Výkladové línie
našej práce preto vychádzajú z dvoch teoretických zdrojov:
1. Z vybraných teórií štrukturalizmu a filozofie postštrukturalizmu
Za základ najvýznamnejších štrukturalistických14 teoretických prúdov 20. storočia, ktoré
výrazne ovplyvnili pohľady na umelecké dielo ako výtvor človeka, sa považujú dve
paralelne vyvinuté teórie nazvané semiológia a semiotika. Prvou teóriou je teda
semiologická teória15 Švajčiara Ferdinanda de Saussure16, podľa ktorej sa jazyk skladá z
14

Štrukturalizmus sa vo všeobecnosti chápe ako teoretický smer, podľa ktorého sa elementy ľudskej kultúry
musia vnímať a chápať vo vzťahu k omnoho väčšiemu systému štruktúr, ktoré vysvetľujú prejavy ľudskej
existencie cez usporiadanú sieť nadväznosti zložitých systémov a vzťahov. Tým v podstate zdôrazňuje
účelovosť komunikačnej povahy jazyka.
15 Ferdinand de Saussure sám nikdy nevydal publikáciu opisujúcu jeho lingvistickú teóriu. Urobili tak až jeho
študenti po jeho smrti. Viz Charles BALLY / Albert SECHEHAYE (ed.): Cours de linguistique générale (Kurz
obecnej lingvistiky). Paris 1916
16 Ferdinand de Saussure, zakladateľ štrukturálnej lingvistiky a semiológie, sa považuje za „duchovného
otca“ rozmanitých teoretických prístupov štrukturalizmu a postštrukturalizmu. Saussurov diadický systém
ďalej najvýraznejšie rozpracúva semiológ Roland Barthes, a to jednak vytvorením sekundárneho jazykového
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abstraktného systému znakov utvorených vzťahom diády označujúceho a označovaného
[Diagram 1].

znak

označované
označujúce

Diagram č. 1. Ferdinand de Saussure: Diadický jazykový systém
Druhou teóriou je semiotická teória Američana Charlesa Sandersa Peircea17, ktorá sa
zaoberá formálnym štúdiom znakov nielen v lingvistickom, ale aj vo všeobecnom
logickom chápaní. Peircov znak je preto výsledkom triadickej štruktúry, ktorá zakladá
komunikáciu na súhre medzi reprezentantom (znakom), objektom a ideou (pohľadom na
znak). [Diagram 2]

interpretant

znak
reprezentant

objekt

Digram č. 2. Charles Sanders Peirce: Triadická štruktúra znaku
Peirce pokračuje ďalej a zakladá neobyčajne komplexnú typológiu znakov rozdelenú do
desiatich tried. Medzi najznámejšie kategórie patria ikona, index a symbol18 (za symbol
pokladáme aj písmo).

systému ako modelu vzniku mýtu, jednak odhaľovaním pozadia ľudského konštruovania sveta, respektíve
procesu označovania. Ten Barthes tradične chápe ako „denotáciu“ (mienim to, čo hovorím) a „konotáciu“
(mienim niečo iné, ako hovorím – znak sa opäť stáva označujúcim, ide o tzv. „označujúci systém druhého
radu“) In: Roland BARTHES: Elements of Semiology. Paris 1964, s.10, In: HAWKES 1977, s. 112
Teoretické základy štrukturalizmu nachádzame aj v tzv. Pražskej škole – Pražskom lingvistickom krúžku, kde
sú evokované ruským formalizmom, fenomenológiou a po prvýkrát aj Saussurovou semiológiou
a lingvistikou. Preto o štrukturalizme často hovoríme aj ako o formalisticko-štrukturalistickej škole.
17 Znaková teória Charlesa S. Peirca bola po prvý krát publikovaná v knihe Charles Sanders PEIRCE (ed.):
Studies in Logic. Boston 1883
18 preklad autora, Macey 2001, s. 294
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Ferdinand de Saussure sa stal „duchovným otcom“ rôznorodých štrukturalistických19
teórii vychádzajúcich z jeho semiológie a semiotika sa ako pojem na európskom
kontinente začala plne preferovať po roku 1967, keď došlo k revízii štrukturalistických
teorém z filozofického hľadiska.20
2. Z lingvistických znakových relácií
Okrem základnej špecifikácie semiotiky sú pre nás dôležité pravidlá, ktorými americký
semiotik a filozof Charles W. Morrise definoval vo svojej knihe „Znaky, jazyk
a správanie“21 behaviorálne relácie znakov, ktorými cielene zjednocoval filozofické
smery ako logický pozitivizmus (z filozofie jazyka Ludwiga Wittgensteina preberá princíp
overovania , ktorý je kritériom kognitívneho významu), empirizmus a pragmatizmus.
V súvislosti s týmto zjednotením tak identifikujeme „syntax“ ako vzťahy medzi znakmi
navzájom, „sémantiku“ ako vzťah medzi formou a významom znaku (zjednodušene vzťah
k objektu) a „pragmatiku“ ako vzťahy medzi znakmi a ich používateľom22.
Prostredníctvom týchto dvoch teoretických zdrojov „reinkarnujeme“ do vizuálneho
umenia niektoré teoretické moduly estetiky štrukturalizmu a jeho druhého života ako
filozofie postštrukturalizmu. Pre našu prácu majú tak zásadný význam základy
semiológie a semiotiky v znení ich zakladateľov Ferdinanda de Saussure a Charlesa
Sandersa Peircea, ktoré ovplyvnili všetky nasledujúce generácie kritickej teórie, ďalej
kritika a teória Rolanda Barthesa, filozofia Jacqua Derridu, intertextualita Julia Kristeva
a neobídeme sa, samozrejme, bez komunikológie Viléma Flussera, vizuálnej teórie
Rudolfa Arnheima či estetických názorov Jana Mukařovského. Význam jazykových
znakových schém a na ne nadväzujúcich teórii sa v našej práci znásobuje, lebo jej
hlavným predmetom je písmo ako materiálny prejav jazyka.
Takto stanovená interpretácia fenoménu písma a jeho vzťahu k obrazu sa prikláňa
k názoru, že moderné umelecké dielo nemožno interpretovať len na kunsthistorickom
základe, ale ho treba zasadiť do širšieho filozoficko-estetického kontextu. Nová podoba
nazerania na umelecké diela poučená minulosťou sa v súvekom historickom kontexte

19

Teoretické základy štrukturalizmu nachádzame aj v tzv. Pražskej škole – Pražskom lingvistickom krúžku,
kde sú evokované ruským formalizmom, fenomenológiou a po prvýkrát aj Saussurovou semiológiou
a lingvistikou. Preto o štrukturalizme často hovoríme aj ako o formalisticko-štrukturalistickej škole.
20 V tom roku boli totiž publikované tri zlomové diela francúzskeho filozofa Jacqua Derridu (Gramatológia,
Písanie a différance, Hlas a fenomén) obsahujúce demaskovanie prílišného „logocentrizmu“ štruktúr, ktorý
chápal písmo ako sekundárny, podriadený prejav jazykovej reči. Kritický obsah Derridových kníh súbežne
reflektoval i kritiku francúzskeho štrukturalizmu antropológa Clauda Léviho-Straussa, ktorá vychádzala práve
zo striktnej preferencie lingvistiky, a tým aj semiológie nad ostatnými humanitnými a spoločenskovednými
disciplínami.
21 Charles W. MORRIS: Signs, Language and Behavior. New York 1946.
22 Zjednodušene sú syntax, sémantika a pragmatika pravidlá definujúce rozdielnosť štruktúr písomných
znakov.

16

začína označovať ako „vizuálna kultúra“23 , ktorá v sebe zahŕňa viaceré odborné oblasti:
kunsthistóriu, kultúrne štúdiá, kritickú teóriu, filozofiu a antropológiu. Jej označenie so
sebou prináša premenu teoretického určenia umeleckého odboru už nie ako „dejín
umenia“ ale „dejín zobrazovania“, do ktorého určite patrí aj písmo a obraz ako fenomén
reflektujúci tvár reality.
Zdroje interpretačného výkladu preto ďalej staviame do kooperácie so
zásadami vizuálnej kultúry a odborný výklad zakladáme na kultúrno-spoločenských
javoch, lebo umenie nachádza svoj hlavný inšpiračný zdroj práve v súvekom živote a
realite. Tieto spoločenské javy – impulzy – nazývame „aktivátormi“ integrácie písma a
vizuálneho obrazu v československom umení. Pod pojmom „aktivátor“ si predstavujeme
jav, ktorého pôsobením dochádza k narúšaniu znakových vzťahov (syntaxe, sémantiky a
pragmatiky). Toto narušenie následne aktivuje umelcovu potrebu reakcie, ktorá sa diala
prostredníctvom inkarnácie písma a obrazu.
„Aktivátor“ a jeho špecifické podoby ako ich používame v našej práci, sú novým
interpretačným nástrojom, ktorý vytvárame pre potreby práce na základe zmapovania
danej témy. Môžeme povedať, že určitými podnetmi pre tento interpretačný pohľad boli
dva poznatky. Prvým bola Morleyho definícia „Mix-mediálneho vzťahu“24 písma
a obrazu. V tomto vzťahu sú ich významy zakódované v základnej pointe toho druhého,
napr. plagáty, inzercie a pod. Morley ďalej hovorí, že tento vzťah sa stal inšpiráciou
umeleckej tvorby, ktorá si z nich prepožičiava základné štylistické elementy a kódy
aplikujúc ich zamenené významy. Druhým podnetom bol text Jiřího Padrty „Svět obrazu
a písma“ 25 z roku 1966 publikovaný v katlógu k výstave „Písmo a obraz“26, kde Padtra
popisuje dobovú realitu písma, ktorá útočí „na nás z novin, návěstí, ukazatelů, statistik,
diagramu, plakátů a reklam...“ a stáva sa „…materiálem a látkou k básnické a výtvarné
meditaci, jaká zachází zcela svobodně s jejími původními sémantickými hodnotami.“ 27
Uvedomili sme si tak, že médiá a ich výstupy majú vplyv na podobu umeleckej tvorby, a
preto sme si definovali i ďalšie javy, ktoré podľa nás spúšťajú integráciu písma a obrazu.
Na základe „aktivátorov“ sa teda pokúsime o konkrétnejšie uchopenie spoločenských
fenoménov, ktoré ovplyvňovali myslenie umelcov v procese prelínania písma a obrazu.

23

Prvé eseje na tému vizuálna kultúra publikoval John Berger v knihe „Ways of seeing“ v roku 1972. Téma sa
ďalej objavovala v dielach významných teoretikov, ako sú Jacques Lacan, Maurice Merleau-Ponty, Hans
Beltling, Jean-François Lyotard, Roland Barthes, Thomas W. J. Mitchell a ďalší.
24 MORLEY 2003, 12
25 PADRTA 1966, 172–175
26 Výstava „Písmo a obraz“ sa uskutočnila v roku 1966 v Galerii Václava Špály v Prahe.
27 PADRTA 1966, s. 174
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Z tohto hľadiska je kontext práce rozdelený do štyroch hlavných kapitol, ktoré vysvetľujú
vzťah písma a obrazu z pohľadu štyroch „aktivátorov“ prameniacich zo spoločenskej
situácie päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia v Československu:
1. aktivátor: jazyk oficiálneho ideologického aparátu
-

integrácia písma a obrazu je reakciou na deštrukciu syntaxe lingvistických
vzťahov vo vetnej skladbe;

2. aktivátor: médiá a konzum
-

integrácia písma a obrazu je reakciou na zneužitie komunikačných kódov,
ktoré zmenili konvenčné sémantické významy slov;

3. aktivátor: zrýchľovanie „vizuálneho myslenia“
-

integrácia písma a obrazu je reakciou na zrýchľovanie procesu poznávania z
dôvodu informačného pretlaku, ktorý spôsobuje neschopnosť jedinca
utriediť vlastné myšlienky v zásadách syntaxe a sémantickej významovej
správnosti;

4. aktivátor: „antropocentrizmus“
-

antropocentrizmus je tu chápaný ako ľudská sebestrednosť vyplývajúca z
pragmatického zmýšľania užitočnosti. Integrácia písma a obrazu je
umelcovou reakciou na narúšanie celospoločenského rozmeru
pragmatických vzťahov medzi znakmi a ich používateľom.

Prvé dva „aktivátory“ sú tým čo môžeme nazvať vonkajšou „motiváciou“ umelcovej
potreby prepájať slovo a obraz. Ďalšie dva aktivátory majú odlišnú povahu, pretože už
nie sú vonkajším činiteľom, ale vnútorným stimulom umelca, ktorý ich pôsobením
pociťuje nutnosť integrácie písma a obrazu. Nevylučujeme však, že môže dochádzať k
vzájomnému prepájaniu alebo podmieňovaniu „aktivátorov“, pretože všetky pramenia
z komplikovaného spoločenského základu.
Celkovo tak môžeme povedať, že výklad vzťahu písma a obrazu zakladáme na pohľade
„spoločenského a jazykového významu“. V umeleckých dielach tak písomný znak
reprezentujúci označované preberá na seba podoby atypické pre jeho konvenčné
použitie, čím síce deštruuje jazyk, no súčasne vytvára nečakané príležitosti na jeho ďalší
rozmach v podobe inovácie lingvistických vzorcov. Príhodný je výrok Václava Havla, ktorý
v aplikácii na chod kultúrnych dejín hovorí, že „…bez nepřetržité tvorby, výměny,
kultivace a destrukce konvencí není žádny společenský nebo kulturní proces myslitelný –
pohybem konvencí se vždycky realizuje.“28

28

HAVEL 1965, S. 168
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Odborný výklad použitý v našej práci môže obsahovať aj ďalšie interpretačné pohľady
spočívajúce na komentároch formy takéhoto umeleckého diela, ktoré boli príznačné pre
československú kunsthistóriu šesťdesiatych rokov 20. storočia a jej prvotnú reflexiu
vzťahu písma a obrazu. V tej súvislosti uvedieme aj stručný prehľad odbornej a
publikačnej činnosti v tejto oblasti, ktorú prerušili normalizačné roky a ktorá sa obnovila
začiatkom deväťdesiatych rokov. Považujeme to za dôležité aj pre obhajobu nami
zvoleného prístupu k tejto téme.
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Interpretácia fenoménu písma a obrazu v československej teórii umenia
Odborný výklad prelínania písma a obrazu nadobúda v československej teórii umenia
komplexnejšiu podobu začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia. Medzi prvými na
tento fenomén upozornila zahraničná výstava „Písmo a obraz“ (Schrift und Bild, 1963)29,
koncipovaná Dietrichom Mahlowom najskôr v Stedelijk Museum v Amsterdame, a
potom v Kunstahalle v Baden-Badene30. Obsiahlejšiu informáciu o tejto výstave priniesol
vo svojich článkoch Jiří Padrta31, ktorý vnímal vzťah písma a obrazu ako celú kapitolu
výtvarných dejín a interpretoval ho ako „zajímavý i vážný problém, který zdaleka není
snad jen pouhou další efemérní manifestací“32.
Jiří Padrta zameral svoju teoretickú činnosť na uchopenie celej nefiguratívnej tvorby
v Československu a stal sa jej hovorcom. Vzťah písma a obrazu nechápal iba v jeho
skripturálnej a lettristickej podobe, ale hovoril o dvojznačnosti, ktorá je zrejmá už od
jeho počiatku: „... je projevem moderního vědomí směrujíciho k objektivním zákonům
kompozice a konstrukce, nepřístupným náhodě…“ 33 Krátko po baden-badenskej výstave
v roku 1964 pripravil Jiří Padrta v Galerii Václava Špály výstavu skupiny „Křižovatka“ 34. V
katalógu k výstave túto dvojznačnosť ďalej konkretizuje ako „objektívne tendencie“
vlastné prislúchajúcim umelcom, ktorí však nevytvárajú jednotné programové hnutie,
ale sa opierajú „o důsledné principy konstruktivního pořádku, proporce a čísla zakotvené
hluboko v zákonech matematicko-geometrických řad a struktur“35.
Interpretáciu rôznorodého prelínania písma a obrazu tak Padrta zakladá na
homogénnych programových prístupoch umelcov. V „Križovatke“ bola homogenizácia
upriamená na tendencie úzko spojené s vizuálnou poéziou. V nasledujúcej výstave
reflektujúcej aj lettrizmus, opäť v Galerii Václava Špály pod názvom „Obraz a písmo“36
29

Dietrich MAHLOW (kat. výst.): Schrift und Bild / Schrift en beeld / Art and Writing. Staatliche Kunsthalle
Baden-Baden / Stedelijk Museum Amsterdam. Frankfurt am Main 1963
30 Okrem výstavy Schrift und Bild odštartovala svoju púť po Európe aj výstava poukazujúca na písanie
v kontexte tvorivej činnosti ľudského ducha „The Art of Writing“ v koordinácii UNESCO, ktorá sa predstavila
aj v Národním muzeu v Prahe, kde bola jej posledná kapitola venovaná vzťahu umenia a písma, písma a
poézie, obrazu a písma obohatená o mikroexpozíciu českých a slovenských umelcov s názvom „Poesie
písma“. In: PETRÁNSKY 1972, s. 22
31 Jiří PADRTA: Obraz a písmo. In: Výtvarná práce 11, 25–26, 1963, s. 8–9. Red. (tiež): Obraz a písmo. In:
Výtvarná práce 12, 11, 964, s. 8; Jiří PADRTA: Obraz a písmo I. In: Knižní kultura 2, 11, 1965, s. 408–417; Red.
(tiež): Obraz a písmo II. In: Knižní kultura 2, 12, 1965, s. 446–453
32 PADRTA 1963, s. 8
33 Tamtiež, s. 8
34 pozri Jiří PADRTA (kat. výst.): Križovatka. Praha 1964, nestr. Zastúpení umelci: Vladimír Burda, Richard
Fremund, Jiří Kolář, Běla Kolářová, Karel Malich, Pavla Mautnerová, Vladimír Mirvald a Zdeněk Sýkora.
35 PADRTA 1964, nestr.
36 K výstave vyšiel katalóg s textom Jiřího PADRTU: Svet obrazu a písma. Praha 1966, ktorý bol s menšími
úpravami publikovaný v katalógu kolínskej reprízy výstavy v tom istom roku; bol tam publikovaný aj text
českého teoretika Zdeňka FELIXA: Písmo, znaky, slova, obrazy. In: Obraz a písmo: Kolín 1966. Zastúpení
domáci umelci: Jiří Balcar, Vladimír Burda, Václav Hejna, Adolf Hoffmaister, Eva Janošková, Jiří Kolář, Běla
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(1966), však už Padrta kladie priamo vedľa seba dvojznačnosť kompozície a konštrukcie
„když nechával vystavit novou poezii vedle výtvarných děl“37. Zreteľne tak oddeľuje
typografickú alebo literárnu povahu od maliarskej. O výstave sa obsiahlo referovalo
v tlači38 a pozornosť sa aj naďalej upriamovala na tento evidentne sa rozpínajúci
fenomén v československej umeleckej tvorbe.
K Jiřímu Padrtovi sa po stránke teoretickej reflexie vzťahu písma a obrazu pridal aj
slovenský teoretik Arsén Pohribný, ktorý v roku 1968 pripravil výstavu „Klub konkrétistů
a hosté“39 v Oblastní galerii Vysočiny. Koncepčne výstava ponímala radikálnejšiu časť
formálnej premeny písma v obraze alebo obrazu v písme, a to tú, ktorá deštruovala
komunikačný význam písomného znaku a zamerala sa na jeho vizuálnu podobu ako
grafému a fonému, pričom sa dotkla, ako hovorí sám autor v katalógu k výstave, „takmer
kompletného pôdorysu konkrétnych alebo konštruktívnych prúdov v republike“40. Výstava
si uvedomovala nevyhnutnosť „respektování potřeby vytvářet dílo jako svébytný
„konkrét“ nevázaný žádnými mimetickými ani jinak zobrazujícími funkcemi“41.
Analogickou výstavou prezentovanou v tom istom roku bola výstava „Nová citlivost“42
v Domě umění města Brno, ktorá programovo nadviazala na Padrtovu výstavu
„Konstruktivní tendence“ (1966) v Galerii B. Rejta v Louny.
Akákoľvek ďalšia výstavná činnosť, ktorá by komplexne zachytávala jednotlivé
modifikácie vzťahu písma a obrazu, však bola na ďalšie desaťročia pozastavená. Za

Kolářová, Jan Kotík, Jan Kubíček, Karel Malich, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Zdeněk Sklenář, Karel
Trinkewitz, Miloš Urbásek. Zastúpení zahraniční umelci: Olga Casová, Michel Butor, Gerhard Rühm, Hans
Mayer, Hans Staudacher, Luigi Tola, Quido Ziveri, K. N. Schäuffelen, Nanni Balestrini, Klaus Burkhardt a ďalší.
37 BURDA 1969, s. 5
38 Napríklad: Arsén Pohribný (rec.): Znaky a písmo v obrazech. In: Výtvarná práce 14, 4, 1966, s. 4; Jiří Kotalík
(rec.): Obraz a písmo. In: Kulturní tvorba 4, 7, 1966, s. 4–5; žk (rec.): Písmo se proměňuje v obrazy. In: Lidová
demokracie, 28, 1966, s. 5; apod.
39 Arsén POHRIBNÝ (kat. výst.): Klub konkrétistů a hosté. Jihlava 1968. Vystavujúci umelci: Eduard Antal, Ľuba
Belohradská, Štefan Belohradský, Drahoslav Beran, Václav Beránek, Jiří Bielecki, Svatoslav Böhm, Václav
Cigler, Jarmila Čihánková, Jan V. Dušek, Josef Hampl, Jiří Hilmar, Dalibor Chatrný, Tamara Klimová, Radek
Kratina, Jaroslav Malina, Eduard Ovčáček, František Pavlů, Arsén Pohribný, Tomáš Rajlich, Jaroslav Rusek,
Zdeněk Rybka, Karel Trinkiewitz, Rudolf Valenta, Jiří Valoch, M. Vystrčil a ďalší zahraniční hostia. Prehliadka
ďalej putovala do Prahy, Ústia n. Labem, Žiliny a neskôr sa objavila aj na niekoľkých miestach v Taliansku;
pozri KRÁTKÁ 2013,s. 433–448.
40 POHRIBNÝ 1968, nestr.
41 VALOCH 2009, s. 11
42 (kat. výst.) Nová citlivost. Křižovatka a hosté. Brno 1968 (10. 3. – 17. 4. 1968). Zastúpení umelci: Zdeněk
Barborka, Vladimír Burda, Václav Boštík, Hugo Demartini, Milan Dobeš, Stano Filko, Bohumila Grögerová,
Milan Grygar, Jiří Hilmar, Josef Hiršal, Josef Honys, Jiří Kolář, Běla Kolářová, Stanislav Kolíbal, Jan Kotík,
Radek Kratina, Jan Kubíček, Alena Kučerová, Kamil Linhart, Karel Malich, Vladislav Mirvald, Ladislav Nebeský,
Jindřich Procházka, Zorka Ságlová, Otakar Slavík, Miloš Urbásek.
Výstava sa ďalej predstavila v Karlových Varoch a v Mánesu Prahe (tu sa výstavy navyše zúčastnili: Jiří
Bielecki, František Pavlů, Zdeněk Sýkora, Jiří Valoch). Eva Krátká vo svojej dizertačnej práci „Vizuální poezie v
síti mezinárodní komunikace. Pojmy, kategorie, typologie.“ ďalej spomína reprízu výstavy v rokoch
1994–1995 v Galérii výtvarného umenia v Litoměřiciach / Oswald, pod jej pôvodným názvom, ktorú doplnil
katalóg čiastočne zastupujúci antológiu dobových textov: Josef HLAVÁČEK (kat. výst.): Nová citlivost. Praha
1994. In: KRÁTKÁ 2013b, s.17
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zmienku ešte stojí publikácia Ľuda Petránskeho „Písmo a obraz“ s bohato ilustrovanou
prílohou43, ktorá prehľadne zhŕňa a informuje44 o podstatných aspektoch písma a obrazu
v Československu. Autor si všíma aj zahraničný vplyv a dotýka sa výstavnej a publikačnej
činnosti na danú tému v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Teoreticky definuje Petránsky
dve hlavné skupiny tejto problematiky: „estetické využitie ,daného´ grafému“ a „vznik
individuálneho ,písma´, individuálneho grafizmu v expresívnych typoch tvorby“45.
Popri genéze výstavnej činnosti koncepčne zameranej na vzťah písma a obrazu prebehlo
v prvej polovici šesťdesiatych rokov niekoľko výstav slovenského zoskupenia
„Konfrontácií“46 pod teoretickou sympatiou Oskára Čepana, ktoré sa sformovalo
priamym vplyvom a podľa vzoru českých „Konfrontácií“47. Zámerom umeleckej tvorby
Konfrontácií, neskôr nazvanej slovenským variantom informelu, bolo oslobodiť sa od
realistického zobrazenia a tém v intenciách abstraktného a nepredmetného umenia.
V rozmedzí rokov 1961 až 1964 sa uskutočnilo päť výstav, pričom prvé tri48 sa konali ešte
v súkromný priestoroch umelcov a ďalšie dve už vo verejných priestoroch: vo foyeri
Malej scény SND49 (1964) a v Galérii Cypriána Majerníka50 (1964).
Výstavná aktivita sa opäť rehabilitovala začiatkom deväťdesiatych rokov s dostatočným
časovým odstupom, aby mohla problematiku uchopiť novými interpretačnými
metódami, ktoré by napomohli jej systematickému spriehľadneniu.
K odkazu výstavy „Obraz a písmo“ z roku 1966 sa v texte katalógu prihlásil kurátor
výstavy „Písmo v obraze“51 (1992) Jiří Valoch. Výstava bola pokračovaním, ktoré sa
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Pozri PETRÁNSKY 1972
Komplexne zhŕňajúcim a mapujúcim textom udalostí týkajúcich sa Novej citlivosti, kam patril aj fenomén
prelínania písma a obrazu, je text Jiřího Valocha publikovaný v roku 2009, pozri VALOCH 2009.
45 VALOCH 1973, s. 6
46 K slovenskému zoskupeniu Konfrontácií patrili: Marián Čunderlík, Andrea Dobošová, Rudolf Fila (od roku
1964), Mira Haberernová, Jozef Jankovič, Jaroslav Kočiš, Dagmar Kočišová, Pavel Maňka, Anastázia
Miertušová, Eduard Ovčáček, Andrej Rudavský a Miloš Urbásek.
47 Predstavitelia českých Konfrontácií nepracovali s písmom tak ako slovenskí, preto sa nebudeme ich
výstavnou činnosťou bližšie zaoberať.
48 V ateliéri Jozefa Jankoviča v roku 1961 (Marián Čunderlík, Jozef Jankovič, Jaroslav Kočiš, Dagmar Kočišová,
Pavel Maňka, Eduard Ovčáček a Mioš Urbásek), v ateliéri Andreja Rudavského v roku 1962 (Jozef Beňo,
Marián Čunderlík, Andrea Dobošová, Mira Haberernová, Jozef Jankovič, Jaroslav Kočiš, Dagmar Kočišová,
Pavel Maňka, Anastázia Miertušová, Eduard Ovčáček, Mária Rudavská, Andrej Rudavský, a Miloš Urbásek)
a v byte Ivana Mačáka v roku 1963 (Marián Čunderlík, Jozef Jankovič, Jaroslav Kočiš, Dagmar Kočišová,
Eduard Ovčáček a Miloš Urbásek).
49 Marián Čunderlík, Rudolf Fila, Mira Haberernová, Jozef Jankovič, Jaroslav Kočiš, Dagmar Kočišová, Eduard
Ovčáček a Miloš Urbásek.
50 Marián Čunderlík, Rudolf Fila, Mira Haberernová, Jozef Jankovič, Jaroslav Kočiš, Dagmar Kočišová,
Anastázia Miertušová, Eduard Ovčáček a Miloš Urbásek.
51 Písmo v obraze, Stará radnice, Moravská galerie v Brně / Dům umění města Brna, 17. 6. – 2. 8. 1992.
Zastúpení umelci: Jiří Balcar, Klára Bočkayová, Vladimír Boudník, Anna Daučíková, Dalibor Chatrný, Libor
Jaroš, Milan Knížák, Július Koller, Jan Kotík, Radek Kratina, Jan Kubíček, Karel Malich, Aleš Najbrt, Ladislav
Novák, Eduard Ovčáček, Peter Rónai, Pavel Rudolf, Vladimíra Sedláková, Zdeněk Sklenář, Jan Smejkal,
Miroslav Šnajdr, Zneděk Štajn, Miloš Urbásek, Petr Veselý, Václav Vokolek, Jan Wojnar, Jana Želibská.
44

22

sústredilo na „písmo v obraze v našom umení posledných desaťročí... počiatkom
informelu a jeho dôsledkov.“52
Obdobná bola i výstava „Obrazy slov“53 (26. 6. – 31. 10. 2008) v kurátorskej koncepcii
Zdeňka Freislebena a Rumjany Dačevi v Letohrádku Hvězda (Památník národního
písemnictví). Fenomén písma a obrazu kurátori spracovali z pohľadu nových,
zaujímavých prístupov prelínania písma a obrazu. Neorientovali sa iba na mladých
autorov, ale prezentovali aj starších, ktorí sa danej téme aktívne venovali v šesťdesiatych
rokoch. Výstava však nepodávala nové interpretačné roviny a fenomén písma a obrazu
zachytávala „jako segment problematiky a zároveň i předobraz dalších snah o zpracování
této problematiky v rámci uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví. (…)“54.
Zjavne „čisto“ lettristický koncept zvolila kurátorka Miroslava Hlaváčková pre výstavu
„Lettrizmus – Předchůdci a následovníci“55 (11. 9. – 23. 11. 2008), ktorá sa uskutočnila v
Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Autorka sa nesústredila iba na
najsilnejšie obdobie lettristickej tvorby v Česku, ktorým boli šesťdesiate roky, ale
zachytila i prvotné a dobové prejavy tohto spojenia. Opustila tak ortodoxné
príslušenstvo k lettrizmu a jej výstava sa stala ďalším súhrnným prehľadom vzájomnej
transformácie písma a obrazu od počiatku 20. storočia takmer až po rok konania výstavy.
Okrem spomenutých typológii uplatnených na domácich výstavách reflektujúcich vzťah
písma a obrazu existuje niekoľko ďalších pohľadov, na základe ktorých môže vznikať
interpretácia vhodná na výklad rozdielnych podôb prelínania písma a obrazu. Za dôležité
považujeme spomenúť dva prístupy: najbežnejší je pravdepodobne „kronikársky“ alebo
tzv. „-izmový“ a pre československé kunsthistorické pomery podstatný tzv. „tematický“
prístup.
Kronikársky56 alebo tzv. „Izmový“ aspekt je úzko spätý s avantgardnými prúdmi prvej
tretiny 20. storočia a ich následnými „neo“ podobami. Chronologicky predstavuje
52

HORÁČEK 1992, s. 6
K výstave bol publikovaný katalóg, pozri FREISLEBEN/HAVRÁNEK 2008. Zastúpení umelci: Václav Bláha, Jiří
Černický, Jakub Hošek, Dalibor Chatrný, Jan Chovanec, Jiří Kovanda, Ján Mančuška, Marek Meduna, Petr
Písařík, Viktor Pivovarov, Vladimír Skrepl, Jan Smejkal, Václav Stratil, Blanka Svatošová, Tomáš Svoboda, Jan
Šerých, Jiří Thýn, Tomáš Vaněk a jedenásť študentov Vysoké školy uměleckoprůmyslové z ateliéru Grafický
design a nová média.
54 Zdeněk FREISLEBEN: Obrazy slov. In: FREISLEBEN/HAVRÁNEK 2008, nestr.
55 Katalóg k výstave viz HLAVÁČKOVÁ 2008. Zastúpení umelci: Rudolf Adámek, Jiří Balcar, František Bílek,
Tomáš Císařovský, Jiří David, František Dvořák, Emil Filla, Milan Grygar, Adolf Hoffmeister, Miloslav Holý,
Felix Jenewein, Čestmír Kafka, Jiří Kolář, Jan Konúpek, Radoslav Kratina, Jan Kubíček, Kamil Lhoták, Daniela
Matějková, Jiří Načeradský, Otakar Nejedlý, Ladislav Novák, Jaromír Novotný, Eduard Ovčáček, Květa
Pacovská, Vojtěch Preissig, Antonín Procházka, Zdeněk Sklenář, Jiří Šindler, Karel Trinkiewitz, Miloš Urbásek,
Josef Váchal, Jiří Valoch.
56 Kronikárský / “izmový“ tvorí napríklad osnovu knihy Simona MORELYHO: Writing on the wall. Word nad
image in Modern Art. London 2003, kde je prepojený s filozofickými a estetickými názormi popredných
mysliteľov 20. storočia. V domácom prostredí nachádzame prvky Kronikárskeho prístup v koncepcii
53
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jednotlivé typy inkarnácie písma do obrazu spojené s programovou filozofiou osobitých
umeleckých prúdov. „Izmový“ prístup prichádza k svojmu zavŕšeniu v konceptuálnom
umení, keď sa zaužívané programové zoskupenie umelcov (v prípade konceptualizmu
nejde o prepracovaný program ale o špecifikáciu jednej myšlienky) začína trieštiť na
individuálne prístupy jednotlivcov alebo menších zoskupení a práca s písmom prestáva
byť konkrétne definovaná.
Tematický pohľad vypozorovala teoretička umenia Ludmila Vachtová v rozdielnych
prístupoch k témam písma v obraze alebo v tematickom vymedzení vzťahu medzi
písmom a obrazom. Vachtová hovorí napríklad o poloautomatickom grafizme, keď sa
dôraz kladie na napätie vyvolané umeleckým gestom bez ohľadu na význam slova.
Spomína tiež absolutizáciu tézy, pri ktorej každá litera predstavuje samostatný výtvarný
znak. V súvislosti s poéziou zasa hovorí o preparovaní súvislých textov ako o systéme
sčitateľňovania čitateľného alebo spomína použitie písma ako faktu, respektíve
informačného prvku v diele, ktoré je súčasťou bežnej prevádzky.57
Uvedené pohľady a typologické interpretácie použité pri koncipovaní výstav s tematikou
vzťahu písma a obrazu ponúkajú formálny výklad spôsobov prelínania písma a obrazu.
Neposkytli však odôvodnenia, prečo k tomu vlastne dochádza.
Prelínanie písma a obrazu je špecifický fenomén, ktorý nemožno systematicky utriediť
ani uchopiť jediným prístupom, pretože závisí od subjektívnych faktorov.
Nevylučujeme však vzájomné prekrývanie sa jednotlivých interpretačných pohľadov,
a preto sa prikláňame aj k esteticko-filozofickému ponímaniu problematiky, čo sa
automaticky prepája so sociologickým aspektom.
Pre lepšie pochopenie tvárnosti fenoménu písma o obrazu podávame aj krátku
rekapituláciu premien tak, ako sa začali v umení konca 19. storočia a ďalej sa rozvíjali
v prvej polovici 20. storočia. Opisy jednotlivých umeleckých programov súčasne sledujú
aj zásadné zmeny jazykových kódov, ku ktorým dochádzalo následkom kritického
postoja umelcov ku komunikačným vzťahom v spoločnosti.

výstavy„Lettrizmus – Předchůdci a následovníci“ (11. 9. – 23. 11. 2008), ktorá sa uskutočnila v Galerii
moderního umění v Roudnici nad Labem v kurátorskom prevední Miroslavy Hlaváčkové. Podobne je
zpracovaný i katalog k výstave viz HLAVÁČKOVÁ 2008.
57 VACHTOVÁ 2009, s. 176, tiež VACHTOVÁ 1967, S. 24
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Transformácia písma a obrazu v západnom vizuálnom umení prvej polovice 20.
storočia.
Lesk veľkomiest (predovšetkým Paríža) na sklonku 19. storočia uchvacoval návštevníkov
rušným životom bulvárov, uličiek aj námestí. Tisíce nápisov, reklám a inzerátov
(ne)nápadne vnucovali svoj obsah a otvárali tak cestu prenikaniu písma do
každodenného života človeka. Moderný Paríž uchvacoval myslenie impresionistických
umelcov zobrazujúcich každodenný život mestských ľudí. V ich dielach spoznávame
obyčajného čitateľa novín, teda už nie toho elitného čítajúceho knihu vrátane poézie
a kultúrne periodiká. Dominantnou témou umeleckých diel sa stal ľudový a populárny
„sloh“ splodený dobovými médiami. Okolo roku 1866 preleteli Parížom prvé plagáty
pochádzajúce od Jula Chéreta, ktorý použil litografiu a umožnil „rýchle kaligrafické
kreslenie litier a tým i miešanie slova a obrazu“58. Odvážne formy a ohyby litier s cieľom
čo najvýraznejšie upútať pohľad diváka postupne predznamenávali príchod
ornamentálneho a organického art nouveau. Pomalú premenu jazyka, ktorý upadal do
nehumánneho objatia masmédií, svet vtedy ešte nevnímal.
Veľkoleposť a masovosť reklamy, ktorú zažíval Paríž koncom 19. storočia, spoznali
„veľkomestá“ Československa v obmedzenejšej forme až za prvej republiky a pre
domáce obecenstvo predstavovala reklama skôr nedosiahnuteľnú ilúziu. Situáciu plne
vystihuje citát Bohumila Hrabala:
„Když jsem se vracel ze školy, se zatajeným dechem jsem vbíhal do
krámu v Nymburku a ptal se: „Nepřišli reklamy, reklamní letáčky?...
Když jsem pak studoval práva, tak jsem dojížděl do Prahy a vždycky
jsem se těšil, až vlak zastaví ve Vysočanech, kde se přes střechy domů
u nádraží tyčí ohromná písmena podepřená železnými příporami…,
ale já jsem vnímal jen to velké osvobozené slovo (Bohumil Hrabal).“59
Koncom 19. storočia začína boj proti médiám narastať a stále viac si získava aj
prívržencov z umeleckej oblasti. Nálady opovrhujúce vulgárnou „masmediálnou“
kultúrou najzreteľnejšie vyjadrili stúpenci myšlienkového smeru symbolizmu, ktorí
odignorovali optickosť slova a výraz svojej umeleckej činnosti preniesli na neurčitý
a dvojzmyselný výraz jazyka. Hlavný zámer symbolistov tak spočinul na „snahe vzbudiť
matné stavy mysle a poetické nálady, spojitosť s prízrakmi alebo mystickými, nejasnými
a neurčitými znakmi“60.
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Kritika rastúceho „masmediálneho“ sveta prebiehala aj na teoretickej úrovni.
Presvedčenie o „nižšej inteligenčnej percepcii ľudského davu“, ktorý nie je schopný
„vyššieho myslenia“, presadzoval symbolistický kritik G. Albert v eseji Aurier Le
Symbolisme en peinture: Paul Gauguin61z roku 1981. Podľa Alberta: „úlohou umelcov je
vyvarovať sa hmotných vecí“, ktoré dokonalá realita objavuje „len ako znaky“, pričom sú
to litery obrovskej abecedy, čo dokážu hláskovať len géniovia.
Bola to však symbolistická poézia, v ktorej sa rozvinulo niečo, čo Rimbaud nazval
„alchémiou slova“62 alebo oslobodením procesu písania od vedomej a racionálnej
kontroly, čím sa text spontánne rozvinul.
Za úpadkové médium, ktoré používa úplne prehnitý jazyk, považoval noviny aj
francúzsky básnik Stéphane Mallarmé. Na druhej strane však uznal, že práve noviny sa
môžu stať inšpiráciou pre básnikov. V grafickom stvárnení ich stránok náhodne
rozpoznávame absolútnu materiálnosť písaného slova. Jeho báseň z roku 1897 „Un coup
de dés jamais n´abolira le hasard“63 (Vrh kocky nikdy nezruší náhoda) s náhodným
typografickým rozmiestnením textu je tým, čo túto materiálnosť odráža a čo sa „stalo
signálom pre nasledujúce moderné vizuálne texty, pre experimentálnu poéziu a pre
ďalšie hypertextové komponovanie textu“64.
Ako sme už spomenuli v úvode práce, kľúčovým impulzom nových tendencií sa stal
pojem skladateľa Richarda Wagnera „Gesamtkunstwerk“, ktorý aplikoval na operu
spojenú s drámou, čím sa z nej stalo komplexné umelecké dielo. V súvislosti s vizuálnym
umením, nadobúda tento pojem na význame až v diele nemeckých romantikov, ktorí
usilovali o vytvorenie jednotného umeleckého diela, v ktorom by prepojili fenomény ako
maliarstvo, poéziu, hudbu a filozofiu.
Symbolistická poézia tak predstavuje reakciu na synestéziu umožňujúcu prekrývanie
viacerých foriem naraz, zahŕňajúc tak napríklad aj obrazovú interpretáciu abecedy.
Následkom týchto tendencií zostali rôzne obory umenia nejasné a prepletené, čo
spôsobilo nestabilnosť vzťahu medzi umením a svetom. Súčasne sa to však stalo
pozitívnym impulzom na vznik ďalších umeleckých paradigiem, ktoré sa zmenili na
hýbatele kultúrnych dejín. Krátko na to aj Pablo Picasso, predstaviteľ kubizmu, upozornil,
že moderní umelci sa nemôžu naďalej „odvracať od „karnevalu“ súčasného života a už
vonkoncom sa nemôžu spoliehať na staré techniky prezentácie“65.
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Komplexnejšie a omnoho sofistikovanejším smerom sa začiatkom 20. storočia začali
vyvíjať aj média, čo tiež malo vplyv na tvorbu kubistov, ktorých diela boli úzko spojené
s realitou a dianím vo svete. Slová, ktoré doposiaľ používali umelci vo svojich dielach,
považovali za nesprávne zvolené pre silu ich sprostredkovania. Zamerali sa preto na
samotnú textualitu písma, zviditeľnenie jeho prirodzenosti a chápali ho ako znamenie
priestorovej figúry. Jazyk, ktorý kubistický obraz používa, je tým, ktorý Ferdinand de
Saussure postavil na arbitrárnom vzťahu medzi písomným znakom a jeho referentom,
respektíve označujúcim a označovaným.
Stredobodom záujmu neskorších kubistických prác už nie je asertívna buržoázna
populárna tlač, ale skôr regulárne, lacné, sans serifové66 noviny určené pre „obyčajného
smrteľníka“. Odráža sa to aj na novom spôsobe výtvarného vyjadrenia – koláži –, ktorou
sa úplne mení význam semiologického princípu. Znak je už pretvorený na čistú vizuálnu
formu a zbavený svojho významu, a tak sa deformuje aj vzťah vnútri Saussurovej diády.
Kubistické koláže sa stávajú hrou medzi plošnosťou a trojdimenzionálnym priestorom,
teda hrou s písmenami a podobnosťou slov, ktorá často poukazuje na nezmyselnosť
a absurdnosť vonkajšieho sveta.
Výtvarný prístup kubistov vyvolal niekoľko zásadných otázok súvisiacich s interpretáciou
a významom diela v medziľudských vzťahoch a spoločnosti. Napríklad, či je možné, aby
pozorovateľ kubistickej koláže, oboznámený s princípom jej výrazových prostriedkov,
ovplyvnený (i v súčasnosti) všadeprítomným písmom, oslobodil svoju myseľ od
významovej povahy písma a vstrebal iba jej čistú vizuálnu formu.
Odpoveď na takúto otázku sa radikalizuje v názoroch vodcu futuristov Filippa Tommasa
Marinettiho, ktorý v Technickom manifeste futuristickej literatúry (1912)67 a v Deštrukcii
syntaxi (Imagination without Strings - Words-in-freedom; 1913)68 navrhoval potrebu
priamejšieho a emocionálnejšieho výrazu. Podľa neho musí byť imaginácia vedená
„absolútnou slobodou obrazov a analógií, vyjadrená nezaťaženými slovami, s vylúčením
priameho kontaktu so syntaxou a bez akejkoľvek interpunkcie.“69 Nový lyrický model
s použitím voľného verša nazval parole-in-libertá (slová-v-slobode).
Marinetti ďalej podotýka, že západný model písania má tendencie separovať jazyk
od tela, telesnosti, čím odpája abecedu od jazyka, a tým sa i zvukový, obrazový,
dotykový a čuchový aspekt komunikácie zlieva do jediného, vizuálneho. Spojenie s telom
si zachováva iba ručné písanie. Preto vidí triumf futurizmu v nových elektronických
technológiách, ktorým len futuristi dokážu vdýchnuť umelecké formy. Futuristi pokladali
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kubistické transformácie znaku za totálny prejav modernity, no na rozdiel od nich
pracujú iba s dvojdimenzionálnym priestorom.
Kubizmus a futurizmus boli cestou ku kompletnému semiologickému obratu,
dominujúcemu dadaistickej tvorbe, kde je slovo úmyselne ochudobnené o syntax,
sémantiku alebo akúkoľvek jazykovú logickosť. Dadaisti venovali pozornosť nezmyselnej
rétorike so sklonom k tajomnému vymyslenému obsahu. Úprimný a opravdivý výraz je
postavený mimo ich umeleckého zmýšľania. Hra, ktorá je pre ich umenie taká typická, sa
použitím písma spája miešaním významov rôznych predmetov, zlučovaním odlišných
slov dohromady alebo používaním telegrafického jazyka. Dadaisti vytvárali nejasnosti
nielen zhusťovaním samotných slov, ale i absenciou dôležitých pozadných informácií.
Dôraz kládli tiež na akustický rozsah, no vizuálna i materiálna kvalita samotných litier je
poprednou prepracovanou črtou ich diel. V súvislosti s týmito vizuálnymi prejavmi písma
hovoria dadaisti o vynájdení takzvanej „plasticite slova“, ktorá by mala predstavovať
konečný a ťažko prekonateľný bod. V Manifeste dadaizmu70 z roku 1918 hovorí Tristan
Tzara o nepríjemnej konfrontácii poézie so znehodnoteným jazykom masmédií. Dôležité
je ďalej podotknúť, že v ich tvorbe sa po prvýkrát výrazne objavuje myšlienka prepojenia
umenia nielen s ďalšími umeleckými odbormi v zmysle Gesamtkunstwerk, ale aj
s neumením, konkrétne so životom.
Vzhľadom na vzťah písma a obrazu je zásadná tvorba najvýznamnejšieho predstaviteľa
dadaizmu Marcela Duchampa praktikujúcehol extrémnu formu nominalizmu, ktorá
vedome okrádala jazyk o metaforickú oblasť, aby bol poňatý viac literárne. Slovo chápal
ako obyčajnú asambláž litier zbavenú akéhokoľvek významu. „Slová sú absolútna
neplecha“71. Duchamp ďalej upozorňoval na fakt, že pre pochopenie jeho diel nestačia
len jazykové znalosti, ale sú potrebné i znalosti galských a anglických slovných hračiek
a vtipov. Deštruovanú semiologickú diádu zbavenú označovaného objektu tak doplnil
o ďalší extralingvistický komponent.
Likvidácia referenčného základu jazyka, ktorá vyústila doslova do semiologického puču,
bola po prvej svetovej vojne rehabilitovaná v podobe jazykového prístupu ruského
konštruktivizmu spočívajúceho v názore, že pre nový vek je nevyhnutný aj nový
konštruktívny a logický jazyk. Na kubistických, futuristických a dadaistických
východiskách konštruktivisti založili svoje presvedčenie o potrebe zbavenia kultúry „múk
neoficiálneho“, ktorá sa mala uskutočniť formou očisty starého jazyka „od vizuálneho,
verbálneho a orálneho, a to prostredníctvom nového funkcionalizmu, založeného na
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esenciálnych geometrických a mechanických formách.“72. Spoločenský projekt
vybudovania nového vizuálneho a verbálneho jazyka s univerzálnou platnosťou, ktorý
mal transformovať nevhodnú taktiku dadaistov, mal byť vlastný všetkým umelcom.
Optimizmus, s akým sa konštruktivisti vrhali do tohto projektu, pramenil z ich viery v silu
revolúcie, ktorá proklamovala vybudovanie novej spoločnosti. Uvažovanie o všeobecnej
otvorenosti pre potreby nového jazyka v novej spoločnosti, bolo preto logické.
Univerzálnosť jazyka mala spočívať v jeho schopnosti adaptácie na zmeny prichádzajúce
s novými technológiami i pokrokom a v kooperácii s nastávajúcou atmosférou, ktorú
konštruktivisti zatiaľ iba tušili. Podobné názory, obdobne ako u konštruktivistov
prameniace z náklonnosti k marxistickej filozofii a vízii nového sveta, mali tiež surrealisti.
Transformáciu semiologického vzorca však uskutočňovali spôsobom, ktorý bol viac
prepojený s ľudským povedomím než zakorenený v technických formách.
„To, čo je práve potrebné sú „slová bez vrások“, „slová zajtrajška“. Slová sú pripravené
vojsť do seba samých.“73 Výrok André Bretona referuje k neopakovateľnému termínu
v dejinách umenia, a to „psychickému automatizmu“, pod ktorým chápeme akúkoľvek
kreatívnu činnosť, či už slovnú, písomnú, alebo inú, praktizovanú bez kontroly rozumu
mimo všetkého morálneho a estetického zmýšľania. V Manifeste surrealizmu74 z roku
1924 Breton hovoril o väčšej potrebe spontánnosti a požadoval existenciu vo vytržení.
Návrat k prirodzenosti umenia je možný prostredníctvom života vedeného v harmónii
s inštinktmi. I keď spočiatku Breton tvrdil, že do tejto krajnosti sa básnici ako Rimbaud
alebo Látreaumont nedostali, už v druhom manifeste75 z roku 1929 používa Rimbaudov
pojem „alchémia slova“ – teda literárnejšia koncepcia slova a užšie prepojenie umelca
s absolútnosťou reality. Necháva sa taktiež ovplyvniť Freudovou psychoanalýzou a hlása
opätovný návrat k primitivizmu spojený s obdivom spontánnej detskej kresby.
V tridsiatych rokoch, pod vplyvom marxizmu-leninizmu, hovorí o jednotnej, totálnej
a kultúrnej transformácii. Surrealisti preferujú váhu slova ako nositeľa určitého významu
(označované) pred vizuálnym komponentom (označujúce), čo je v podstate základný
vzorec Saussurovej diády. Včlenenie zrozumiteľnej písomnej textúry do maľby sa
odohrávalo napríklad uvedením názvu diela v jeho ploche, čo evokovalo divákovi dva
možné postupy sledovania: prostredníctvom vizuálnej predstavivosti alebo líniou textu.
Dochádzalo tak k interpretácii dvoch druhov správ, vizuálnej a verbálnej, ktoré však
mohli byť v kolízii (hovoríme tak o semiotickej komplikácii).

72

preklad autora, MORELEY 2003, s. 71
Stanovisko k modernej literatúre deklaruje André Breton vo svojej eseji „Les Mots sans rides“, In:
Littérature 7, Paris 1922, reprint- André BRETON: Les pas Perdues. Paris 1924, preložené ako „Words without
Wrinkles (Slová bez vrások), In: Mark POLIZZOTTI: The Lost Steps. London 1996, s. 100
74 André BRETON: Le Manifeste du Surréalisme. Editions du Sagittaire. Paris 1924, reedícia 1929
75 André BRETON: Second manifeste du surréalisme. 1930, reedícia 1946, pozri tiež : BRETON 1930
73

29

Jednoznačne teda možno konštatovať, že nenahraditeľným impulzom prenikania písma
do vizuálneho obrazu boli média, či už v rukách konzumu, alebo politickej propagandy. I
keď média popierajú klasickú predstavu o vzájomnosti komunikačného dialógu, ich
reflexiou sa umenie od konca 19. storočia stáva omnoho komunikatívnejším fenoménom
než bolo umenie pred týmto obdobím.
Na tomto mieste dospievame k ukončeniu jednej etapy moderného umenia, ktorou bola
avantgarda so svojimi „izmami“. Fenomén písma a obrazu sa vracia na scénu koncom
štyridsiatych rokov 20. storočia, keď pálčivo reaguje na následky druhej svetovej vojny.
Sklamania po druhej svetovej vojne spojené dovtedy s najradikálnejším zneužitím jazyka
potvrdili, že slová nedávajú žiadny autentický prístup k realite. Písané slovo sa začalo
vnímať ako omnoho väčší nositeľ klamstiev než slovo hovorené. Na jazyk sa nazeralo ako
na súčasť všeobecného konvenčného kódexu, a preto nemohol byť nikdy úplne oddelený
od svojej významovosti.
Umenie vidí svoj zmysel v tichosti, chce zostať nemé. Nemota však nie je akceptovaná vo
všetkých myšlienkových smeroch. „Jazyk tichosti“ môže byť dosiahnutý aj „samotným
zbavením abecedy jej lingvistickej úlohy, oddelením „pupočnej šnúry“ medzi signifier
(označujúcim) a signified (označovaným), ponechaním jazyku iba čisto vizuálny tvar.“76
V tomto štádiu nadväzuje na západný prúd inkarnácie písma a obrazu aj československé
umenie päťdesiatych a šesťdesiatych rokov poučené vlastnou avantgardnou minulosťou,
ktoré z politických dôvodov pociťovalo jazykovú „zradu“ ešte silnejšie.
Politicko-spoločenský aparát Československa v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20.
storočia riadil zákonitosti vzniku umeleckého diela a určoval tiež jeho smerovanie.
Pôsobením manipulačných tlakov oficiálnej ideológie dochádzalo k prehlbovaniu
priepasti medzi moderným umením a obyčajným človekom. Vývin percepčného
vnímania človeka totiž súvisí s jeho vizuálnymi rozlišovacími schopnosťami a vtedy
hovoríme o tzv. „percepčných dispozíciách“. Michael Baxandall ich charakterizuje ako
„oko doby“77 spojené s individuálnou skúsenosťou, ktorého pohľad sa na všeobecnej
úrovni ustaľuje až s časovým odstupom.
K akémusi znovu objavovaniu avantgardných umeleckých princípov a spoznávaniu ich
premeny, tak ako k nej došlo v zahraničí v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch, dochádza
u nás až po roku 1956.
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Objasnenie interpretačného nastavenia fenoménu písma a obrazu v našej práci
a priblíženie jeho východiskových teorém spolu so stručným prehľadom narábania
s jazykovými kódmi vo vizuálnom umení, dalo by sa povedať prvej polovice 20. storočia,
vytvorili platformu nevyhnutnú na to, aby sme mohli pristúpiť k
podrobnejšiemu spracovaniu integrácie písma a obrazu v českom a slovenskom umení
päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia z pohľadu už zadefinovaných aktivátorov
a zdrojových línií.
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2. Jazyk oficiálneho ideologického aparátu – aktivátor č. 1 a jeho
reflexia v rovine neoficiálneho umenia
Jazyk je jeden zo základných prvkov, ktoré odlišujú človeka od zvieraťa. Jeho význam
v spoločnosti a vplyv na myslenie človeka závisí od všeobecného nastavenia
konkrétneho kultúrneho prostredia, ktoré ho používa. Správanie človeka a jeho
kategorizovanie reality je tak podmienené jazykovými kódmi spoločnosti, v ktorej sa
pohybuje.
Podľa lingvistickej teórie Ferdinanda de Saussure existuje rozdiel medzi jazykom (langue)
a jeho najdôležitejšou, i keď malou časťou – rečou (langage). „Jazyk ako langue je
normou všetkých manifestácií reči.“78 Preto vnímame jazyk ako určitý kód špecifický pre
konkrétne kultúrne prostredie, na základe ktorého sa uskutočňuje reč a jej
bezpodmienečná súčasť „prehovor“, charakterizovaný ako individuálna výpoveď jedinca,
ktorá jazyku historicky predchádza:
„Jazyk je nutný k tomu, aby mluva byla srozumitelná a dosáhla všech
svých účinků, mluva je zase nutná k tomu, aby se vytvořil jazyk…“79
Podoba jazyka ako komunikačného kódu nadobudla v Československu na prelome
štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia formát diktovaný Sovietskym zväzom,
ktorý zavádzala do praxe Komunistická strana a jej administratívny aparát80. Spôsob
vlády a dosahovania straníckych cieľov sa mal dosiahnuť práve prostredníctvom tlaku
jazyka, ktorý tak musel na seba prevziať neprirodzenú podobu, v reči deštruujúcu jeho
syntax a sekundárne i sémantiku. Vláda ideologického aparátu, realizovaná
prostredníctvom násilnej zmeny kódu jazyka, sa v praktickej reči diala dvoma spôsobmi.
Prvý sa šíril na politickej úrovni ideologického aparátu a druhý prebiehal ako
ideologická propaganda (podrobnejšie sa im venujeme v samostatných kapitolách).
Zmena kódu však nikdy nezasiahla individuálne prehovory jedincov, ktoré jej mali
historicky predchádzať a nastoliť ju tak prirodzene, ako zmenu kolektívneho jazykového
modelu spoločného všetkým príslušníkom danej kultúry. Nedošlo k nej teda autonómne,
a preto nemohla prebiehať ani komunikácia, ktorá vlastne v komunistickej spoločnosti
ani neprebiehala. To sa stalo aj aktivátorom umeleckej reakcie reflektujúcej degeneráciu
jazykového kódu, pričom táto reakcia sa uskutočnila aj použitím nástrojov materiálnej
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podoby jazyka, za ktorú sa podľa Saussura považuje psychický odtlačok fonetického
alebo písaného záznamu reči.81
Okrem toho, že komunikácia nemohla v spoločnosti prebiehať prirodzene, neexistencia
komunikačných kanálov smerom k politickému aparátu znemožnila aj akýkoľvek dialóg.
Teoretický model fungovania podobných komunikačných vzťahov neskôr definoval
Vilém Flusserako „pyramídový diskurz“ 82 spočívajúci na rozprave medzi tzv. autoritami,
ktoré pravidelne kontrolujú neporušenosť informácie pochádzajúcej od vysielača –
tvorcu. Pyramídový systém môže obsahovať niekoľko úrovní autorít a tým spôsobiť, že
pôvodný autor informácie – tvorca – sa stane neznámym, inak povedané, nikdy
nevieme, kto vlastne hovorí. Ďalšou črtou pyramídového diskurzu je uzavretosť systému,
ktorý nedovoľuje vysielať z poslednej úrovne spätnú väzbu. Táto úroveň, ktorá je vlastne
základňou pyramídy alebo ak chceme prijímačom (bezštruktúrnou ľudskou masou), je
pre spätné dialógy s autoritami uzavretá.
Ideologický aparát používal pyramídový diskurz ako operačný nástroj pri zmene
jazykového kódu, primárne pri oficiálnych prejavoch politickej moci. Na reč najvyšších
politických nariadení reagujú vo svojich dielach napríklad Jiří Balcar alebo Václav Havel.
Na rozdiel od štátneho politického aparátu používala ideologická propaganda
zjednodušený model pyramídy, ktorým je opäť Flusserom opísaný v tomto prípade
„amfiteátrový diskurz“83. V ňom je informácia naprogramovaná priamo vo vysielači
a rôznymi kanálmi, znova bez možnosti spätného dialógu, je distribuovaná k masám
(rozhlas, televízia, noviny, umenie v intenciách socialistického realizmu atď...).
Na tento systém šírenia informácií, vyplývajúci z amfiteátrového komunikačného
modelu, autentickou formou filmu upozorňuje režisér a scenárista krátkeho filmu Jiří
Gold, ktorého experimentálne filmy zo šesťdesiatych rokov 20. storočia zachytávajú
dobový rozhlas, televíziu alebo noviny. Jeho filmy podrobne opisujeme v samostatnej
kapitole. Celú kapitolu venujeme aj umelcovi Jaroslavovi Dočekalovi, ktorý na situáciu
počiatku päťdesiatych rokov 20. storočia reagoval sarkasticky – úprimnou spätosťou
s ideológiou všeobecne, pričom používal práve inštrumenty jej propagandy.
Integráciu písma do vizuálneho obrazu umelcov neoficiálnej scény z jednej polohy teda
ovplyvňuje a aktivuje aj politická manipulácia, ktorá privádza jazyk k dekonštrukcii
a vytvára z neho „mrtvý nástroj manipulace mas, anonymní jazyk politických frází“84.
Ferdinand de Saussure považoval písmo za základnú formu jazyka, ktorá môže byť tak
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užitočná, ako aj plná úskalia, pretože je iba derivátom reči, reprezentáciou reprezentácií,
je tým, čo Platón nazval „tieňmi tieňov“. A to, čo ďalej vo svojom dialógu Faidros85
definoval ako nevýhodu písma alebo námietku proti jeho používaniu, pretože písmo
oddelené od svojho autora nereaguje a jeho obsah tak nemôže byť priamo
spochybnený, radikálny režim, naopak, vyhodnotil ako výhodu. „S rozvojem moderní
civilizace a jejich komunikačních prostředku se nebezpečí úpadku řeči do anonymity
zvyšuje.“86
I Heidegger vyvodzuje zo svojich pozorovaní záver, že časový a priestorový činiteľ písma
vyplývajúci z jeho zrakovej a sluchovej podstaty je dôvodom, prečo je písané slovo
vhodnejším nositeľom klamstiev a dvojzmyselností než slovo hovorené87. Platónove
námietky a obavy priznáva aj Claude Lévi-Strauss v myšlienke, že konvenčnosť písania
„napomáha otroctvu“, pretože dáva moc a okupuje priestor88.
Relevantnosť existencie človeka v spoločnosti zabezpečujú komunikačné kódy, ktoré
napomáhajú jeho adaptácii kultúrnym pravidlám riadiacim aktivity v jej vnútri. Ich
radikálne narušenie, ku ktorému došlo v totalitnej spoločnosti, spôsobilo zmätok
v psychickej orientácii jedinca, následkom čoho pociťuje všeobecnú melanchóliu
a existenciálnu tieseň. Ich dosah sa odráža aj v individuálnej umeleckej tvorbe, pričom
ešte stále je citeľný i dopad psychickej skúsenosti s vojnovým obdobím a tzv. civilizmom
umenia prvej polovice štyridsiatych rokov 20. storočia.
Práve presah do minulosti a znovuobjavovanie vyjadrovacích prostriedkov
modernistických prúdov, nakrátko umožnené prchavým politickým „uvoľnením“ po roku
1956, nás privádzajú takmer až ku komparácii dvoch diel obracajúcich sa k apológii
koncom päťdesiatych rokov, ktoré opisujeme v nasledujúcej stati.
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Melanchólia a existenciálna tieseň ako následok rozkladu spoločenského
dialógu
Aplikácia komunikačných diskurzov pyramídy a amfiteátra znemožňujúc človeku dialóg,
ktorý mu v rovnocennom spojení s rozpravou pomáha prekonať osamelosť, vyvolávala
pocity bezradnosti a všeobecnej melanchólie. Tento stav sa ešte stupňoval začiatkom
päťdesiatych rokov 20. storočia následkom ideovej roztrieštenosti štátneho aparátu,
ktorá vyústila do politických čistiek a prenasledovania nielen komunistov v rokoch 1949
až 195489.
Túto melanchóliu a existenciálnu tieseň cítime napríklad v diele „Fantom (Město, Ulice)“
z rokov 1957-58 od Jiřího Balcara [1]. I keď zobrazené mesto hrá koloritom sýtych farieb,
ich uväznenie v čiernej kontúre upozorňuje na pocit stiesnenosti citeľný v meste a
evokuje túžbu po voľnejšom prostredí vidieka. Balcar tak vyjadruje neslobodu, v živote
človeka prítomnú ako následok politického pozadia.
Čitateľ obrazu sa stáva jeho súčasťou. Kráča ulicou, ktorá ho hneď na začiatku
technickým jazykom premeneným na ikonu dopravnej značky upozorňuje, že byť
súčasťou tohto diela znamená dať prednosť, respektíve vyhýbať sa nemým príznakom,
ktoré sa budú okolo neho ticho vznášať. Jeho cesta obrazom mu ponúka pravdivú
podobu mesta. Ráz ulice, ktorý sa naskytuje pohľadu chodcov idúcich naproti, je skrytý,
no predvídateľný. Jeho charakter znásobuje všadeprítomné oko hľadiace buď priamo,
podozrievavo, smutne, alebo bezducho, ignorantsky. Pocit stiesnenosti znásobuje
prítomnosť vertikálne usporiadaných reklamných názvov, ktoré opticky znásobujú
výškový stupeň budov. Ich nejasná čitateľnosť prameniaca zo splynutia s geometrickou
štruktúrou fasády domov vyjadruje ich nepodstatnosť. Písmo zbavené svojej konvenčnej
funkcie nekomunikuje, v diele však zastáva viacero metaforických významov. Stáva sa
prirodzeným prvkom objavujúcim sa v meste, respektíve jeho identifikačnou značkou.
Svojou formou podčiarkuje bezduchú prítomnosť chodcov odrážajúc ich emocionálne
rozpoloženie a súčasne svojím tvarom a fragmentarizáciou významu poukazuje na stratu
komunikácie. Napriek tomu sú jeho litery spolu s prítomným okom jedinými ľahko
identifikovateľnými prvkami v geometrickej štruktúre, pretože odkazujú na človeka. Oko
vidí a pamätá si, aj keď o tom nemôže rozprávať, a písmo sa píše, aj keď nemôže byť
čítané.
Dielo „Fantom“ je premyslenou koncepciou, intelektuálskou prácou, ktorá okrem
melancholického postoja vyjadruje Balcarovo premýšľanie nad alternatívami
umeleckého vyjadrovania. Na rozdiel od opisného realizmu ide o hľadanie novej cesty
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v umení predchádzajúcich dekád, ktoré v prípade diela „Fantom“ našiel
v expresionistickej farebnosti a diagonálnej štruktúre obrazov Eduarda Muncha.
Jiří Balcar patril k umeleckej skupine Máj 57, s ktorou vystavoval v rozmedzí rokov 1957
a 1958. Dielo „Fantom“ vystavené na jej prvej výstave v roku 1957 vystihuje vnútornú
rozpoltenosť umenia tohto obdobia, ktoré na jednej strane ťaživo reagovalo na následky
dogmatického obdobia stalinizmu a zároveň opatrne odpovedalo na pomery vo
verejnom kultúrnom živote, ktoré sa po roku 195690 výrazne zlepšili. Predchádzali mu
udalosti z roku 1955, keď šesťdesiatdeväť mladých výtvarných umelcov otvorene
vyslovilo požiadavku na nekompromisnú zmenu organizácie umelcov v rámci Zväzu
československých výtvarných umelcov (ZČSVU), na ktorú zväz odpovedal naznačením
možnosti opätovného zakladania tvorivých skupín, čo následne potvrdil zmenou svojich
stanov v roku 1957.
Novovzniknuté skupiny91 združujúce mladých umelcov začali svieže úsilie, ktoré „bylo
soustředěno ke dvěma navzájem se podmiňujícím cílům: nárok na tzv. tvůrčí experiment,
jímž se stydlivě označovala svoboda výrazu, se spojil s probojováním práva na uplatnění
ve výtvarném životě, výstavních konfrontacích, veřejných zakázkách, publikacích“92.93
V týchto kultúrnych súvislostiach vznikal aj obraz „Červené hřiště / Hřiště na periferii“
z roku 1956 od Vlastimila Beneša, Balcarovho súpútnika zo skupiny Máj 5794, ktoré
vyjadruje rovnaké nálady ako „Fantom“, pričom si však volí odlišnú cestu návratu
k modernému umeniu. Obe diela boli spolu vystavené na prvej výstave skupiny Máj
v roku 1957, ktorá vtedy ešte nemala stanovenú konkrétnu programovú líniu. Úvodný
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text jej katalógu od Miloslava Chlupáča95 však zreteľne definoval spoločný zámer ako
reakciu na neúnosnú situáciu posledných desiatich rokov.
Téma „Červeného hřiště“ je na rozdiel od „Fantoma“ prenesená z centra mesta na jeho
perifériu. Absencia akéhokoľvek náznaku prítomnosti ľudských bytostí a nemé ticho, čo
sa nesie celým obrazom, upozorňujú na totožné pocity melanchólie a úzkosti. Tieto
pocity sú zovšednené prítomnosťou opadaných stromov odkazujúcich na dočasnosť vecí
na zemi, a tým aj ľudského života. Benešovo videnie reality je komponované súzvukom
farby ako materiálnej výplne objemových plôch domov a ich rozvrhnutia v priestore ako
kubických hmôt intuitívne zaklenutých do seba a chránených ohradou. Ihrisko je
uzatvorený priestor, solitér, ktorý sa v podvečerných hodinách napĺňa nostalgiou dňa
a súznie tak s autorovým poetickým zámerom. Idylickosť vyjadrujú aj zobrazené
písmená, ktoré v spojení s témou ihriska „hovoria poetickým vizuálnym metajazykom
písomných a číselných znakov“96 typických pre atmosféru detského prostredia. Ich
význam je však hlbší. Písmo sa totiž objavuje v celom diele Vlastimila Beneša ako odkaz
konštruktivistických a kubistických tendencií, ktoré sa v jeho obrazoch premieňali
na nové výrazy. Ako odkaz kubizmu je písmo samostatným prvkom v diele, zobrazené vo
svojej jednoduchosti, textualite, ako vizuálny doplnok, ktorý patrí rovnako prirodzene
k mestskému folklóru, ako aj k farebným objemovým plochám jeho obrazov, pretože je
pozostatkom civilizácie.
V konštruktivistických intenciách referuje Benešovo písmo na potrebu nového logického
jazyka, preto je zobrazené formou litier abecedy, ktoré nič neoznačujú, nesmerujú
k slovnému významu, ale vždy sú umiestnené na miestach, kde sa nachádzali dobové
heslá, politické symboly a plagátová propaganda. Tie však necháva autor skryté, majú
zostať nepoznané a aj symbol päťcípej hviezdy na fasáde správcovského domu ihriska
podvedome splýva s jeho červeným podkladom.
A popritom vnímame autorove upozorňovanie na danosť, že písmo a znaky majú
zobrazovať, referovať a komunikovať. Je to ich funkcia. Vidíme to tiež na označení
toalety, ktorá je v diele včlenená ako nenápadná hmota, je pokračovaním ohrady ihriska,
teda miesta obvykle zaplneného propagačnými plagátmi. Beneš sa tak pýta, prečo jazyk
nemôže napĺňať svoje poslanie, a jemným sarkazmom ihneď podáva odpoveď.
Melancholickosť, ktorá je prvoplánovým znázornením oboch diel, dokázala prekryť
čitateľnosť hlbokej kritiky doby, a to predovšetkým v diele „Červené hřiště“.
Úloha písma si v budúcej olejomaľbe Vlastimila Beneša zachovala ráz tak, ako bol
nastavený v jeho tvorbe päťdesiatych rokov.
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U Jiřího Balcara však písmo v jeho neskoršej tvorbe nadobudlo nové významy, ktoré boli
spojené s jeho osobnou skúsenosťou so západným svetom, predovšetkým
komercializmom životného štýlu obyvateľov Spojených štátov. K tejto skúsenosti sa
v jeho tvorbe neskôr ešte vrátime.
Tiesnivé pocity prameniace z dobových nálad, ktoré boli v umení kontinuálne prítomné
od začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia, vchádzali do umenia ako následok ich
ďalšieho prehlbovania. Predstavovali tak jeden z možných prúdov vyrovnávania sa
s aktuálnou kultúrnou situáciou, ktorý však nebol jediný. Paralelne s ním vstupovala
realita do umeleckého diela prostredníctvom ostrej kritiky jej konkrétnych javov, ktorými
sú adresne už spomenuté deformácie reči ideologického aparátu po stránke politickej
a propagandistickej. Niektorým takýmto kritikám vo výtvarnom umení sa venujeme na
nasledujúcich stranách tejto kapitoly, pričom sa sústreďujeme primárne na tie, ktoré boli
buď najvýstižnejšie, alebo boli opomenuté, prípadne stratené.
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Politická reč ideologického aparátu v „Dekrétoch“ Jiřího Balcara a „Antikódoch“
Václava Havla
Jazyková vláda politického aparátu komunizmu založila úradnú reč na paradoxnom
a nelogickom postavení kategórií ako vláda ľudu, ktorá je uvedomelá až pod vedením
strany, ľudová demokracia, ktorá je vnímaná ako inštitúcia, občianske práva
charakterizované ako vymoženosti a výdobytky a zákonodarné orgány, ktorými sú z vôle
ľudu štát a štátny aparát.
Model jazykovej vlády bol projektom Stalina. Tvrdil, že medzi základňou a nadstavbou97,
teda vo vnútornej štruktúre marxistickej spoločnosti, dochádza k neustálemu rozporu,
ktorý je aktívom procesu vzniku dejín. Tento rozpor vyvstáva z určitého média, ktoré nie
je ani základňou, ani nadstavbou, ale práve preto umožňuje vyslovenie a definovanie
rozporu tým, že ich v sebe obsahuje a vládne im. A médiom je podľa neho jazyk. Nebol
to však Stalin, kto prvý prisúdil médiu jazyka moc ovládnuť a pretvoriť tak spoločnosť. Už
Platón vo svojej „Ústave“ opisuje hierarchickú nadradenosť stavu filozofov, ktorí svoju
vládu uplatňujú práve racionálnym používaním jazyka. „Komunismus v tomto smyslu
stojí v platónské tradici – je to moderní forma praktikujícího platonismu.“98
V tomto uvažovaní sa pochopiteľne vynára otázka, či je naozaj možné pomocou tlaku
jazyka ovládnuť celú spoločnosť, ktorej je tento jazyk vlastný? V skladbe marxistickej
spoločnosti chýbal oproti stavovskej societe Platónovej Ústavy99 stav filozofov, ktorý
daným jazykom operuje v jej prospech. Jeho vláda sa napĺňa teda práve prostredníctvom
tlaku jazyka. Platón však ďalej vyslovuje podmienku, že tento tlak musí podliehať
logickému mysleniu, ktoré je založené na jazykovom odhaľovaní paradoxov, respektíve
temných stránok zdanlivo logickej reči. V jeho štáte existujú dva typy učiteľov: okrem
filozofov sú to aj sofisti, pričom sofistom je myslený súkromný učiteľ ponúkajúci pravdy,
ktoré chcú byť počuté
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„ Kdykoliv sedí ve velkém počtu hustě shromážděni, ...dílem haní,
dílem chválí, jednotlivé řeči a činy, nezachovávajíce míry ani v tom ani
v onom.“100
Komunistické učenie však na paradoxoch priamo spočíva. Myslí v nich a chce ich ovládať,
aby tak vytvorilo totálnu logiku obsahujúcu všetky rozpory. Snaží sa dosiahnuť čo
najväčší paradox a naplniť tak znenie kľúčového zákona dialektického materializmu,
ktorý hovorí: „Jednota a rozpor protikladov“.101 Paradox je pre komunizmus zároveň
ikonou jazykovej reči, pretože komunistický subjekt pracuje s „příkazy, zákazy a
nařízeními. Jazyk revolučního subjektu je čistě performativní. Věrohodnost tohoto jazyka
se zakládá jedině na jeho paradoxnosti.“102. Jeho performatívnosť nikto nezdôvodňuje
ani nevysvetľuje. Slovesný predikát v komunistickej reči nariadenia nielen opisuje, ale
súčasne ich aj priamo realizuje.
Na nekompromisnosť politických dokumentov poukazuje sériou olejomalieb „Dekrétov“
z počiatku šesťdesiatych rokov umelec Jiří Balcar [2, 3]. Už sám názov diel evokuje
konvenčnosť byrokratických dokumentov, ktorých nezrozumiteľnosť je dobovo
znásobená použitím paradoxnej politickej reči a vydaním absurdných rozhodnutí
i zákonov vyjadrujúcich bezmocnosť obyčajného človeka. V tomto duchu Balcar
zobrazuje rozhodnutia najvyšších politických úradov, ako by ich videl negramotný človek,
vnímajúc ich gestickú a rastrovú vizuálnu štruktúru, ktorá pôsobí uhladene a esteticky.
Zameriava sa na vizualitu tvarov niektorých písmen, ktoré zvýrazňuje, a tým načrtáva
formálny obsah dokumentu s použitím výrazových prostriedkov evokujúcich jeho
oficiálne časti. Vnímame tak hlavičku alebo názov, telo dokumentu, podpis a zápätie
alebo poznámky.
Deštrukcia reči oficiálnou ideológiou je zachytená prostredníctvom všeobecnej
nezrozumiteľnosti významu. Litery písma nie sú usporiadané nezmyselne, ale pôsobia
dojmom cudzieho jazyka, ktorý je v povedomí, no nemožno ho dekódovať. Obsah
dokumentu je nám tak skrytý a opäť cítime existenciálnu úzkosť. Pôvod dokumentu však
nie je ireálny, je to skutočnosť, ktorú vytvoril človek. Dielo je ústretovejšie než opravdivý
dekrét, písmo nie je striktne strojopisné a ľudský pôvod je čitateľný z kaligrafie podpisu
alebo z geometrických ornamentov poukazujúcich na rukopis živej osoby. A aj keď nie
sme schopní dešifrovať jej meno, na základe podpisu vieme, že existuje.
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Negatívny ráz dekrétu paradoxne narúša jeho podklad, ktorý nie je hladký, konvenčný,
ale plastický a drsný, a pôsobí ako múr alebo stena. Cítime určitú blízkosť
s Duchampovým art-brut, totiž spontánnymi pouličnými prejavmi „autorov
nedotknutých oficiálnou kultúrou“ a explozionalistickou tvorbou Vladimíra Boudníka
evokovanou momentálnymi psychickými okamihmi.
Vizuálna estetickosť a určitá ľudskosť pociťované popri existenciálnej skľúčenosti sú
akousi predzvesťou sviežosti nastávajúcich šesťdesiatych rokov, ktoré autor vnímal ako
vnútorný ohlas prameniaci z návštevy Expa 58 a Paríža v roku 1959.
Balcar vkladal do svojich Dekrétov bezprostredné vyslovenie sa proti dehumanizácii
komunikačného kódu a psychologickej deštrukcii vetnej syntaxe tak, ako k nej
dochádzalo v politickej reči.
K jej významovej, teda sémantickej stránke však podáva generálnu revíziu až Václav
Havel, konkrétne vo svojich „Anitkódoch“103 , ktoré súborne usporiadal v roku 1964.
Básnické typogramy v tejto celistvej podobe neboli v čase vzniku publikované104, a preto
jednotlivé básne nachádzame roztrúsené v dobovej tlači105 až do roku 1969.
V teoretickej rovine poukazuje Havel na niekoľko foriem narúšania konvenčnej
komunikácie, pričom upozorňuje predovšetkým na tú, ktorá viedla k neustálej disparite
medzi informáciou a kódom. Vo svojom texte „O konvencích, informaci a kódu“106
definoval niekoľko typov vonkajších negácií prirodzenej schopnosti dekódovať
informácie. Jedna z nich súvisela s devalváciou sémantickej nosnosti kódovej aparatúry,
ako napríklad „používaní pojmů, které se ke sdělovanému obsahu původně nevázali“107.
V prípade komunistickej reči ide o zneužitie slov ako „vlasť“, „ľud“, „národ“ alebo
„hrdinstvo“ (typogram „Vzor lid“ [4] alebo „Svoboda“ [5]). Z artikulácie takejto reči
vyplýva nutnosť sekundárnych nomenklatúr, ktoré informáciu náležite špecifikujú. Práve
tak aj politická reč potrebuje ďalšie kontextové vysvetlenia, aby mohlo byť odhalené
temné jadro jej paradoxnosti. Havlove „Antikódy“, jednoduchou a všeobecne
zrozumiteľnou formou výrazne kritizujú sociálny kontext verejného života („Kult
osobnosti“ [6]) a absurditu dobových politických pomerov („Porada redakční rady“ [7]).
Sú autonómnym vyjadrením, ktoré síce svojou formou nasleduje terminológiu
konštelácií Eugena Gomringera, teoretika „konkrétnej poézie“ (pozri kapitola 4, s.100),
no ich vnútorná skladba je subjektívnou výpoveďou s konkrétnou témou z verejného
života.
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Komplikovanosť paradoxnej povahy politickej reči ideologického aparátu v priamom
kontakte so spoločenskou masou „zľudovatievala“ a skladbu vetnej syntaxe stavala na
primitívnych predispozíciách jednotlivcov, masírujúc tak inštinktívnu potrebu
združovania, spolupráce a pocitu dôležitosti. Najvýstižnejšie to charakterizuje nastavenie
jazyka ideologickej propagandy, ktorú nebolo možné racionálnym zmýšľaním ignorovať
alebo sarkasticky nevstrebať. Dialo sa tak nielen vo výtvarnom umení, ale aj v životnom
postoji umelcov.
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Jazyk ideologickej propagandy
Ideologická propaganda prúdila do života obyvateľstva množstvom všadeprítomných
distribučných kanálov (rozhlas, televízia, pošta, noviny, umenie...). Pridávala
komunistickej reči prívlastky a stavala ju do novej sémantickej roviny, čím písmo
evokovalo napríklad vizuálny heslovitý dojem, ktorý zachytáva vo svojom diele
predovšetkým Jaroslav Dočekal [14]. Vnímanie takejto reči vystihol najlepšie Claude
Lévi-Strauss, ktorý hovorí, že:
„Písanie má okrem klasickej lingvistickej funkcie aj moc hierarchizovať
spoločnosť prostredníctvom jednoduchého aktu tvorby nápisov
a hesiel.“108
Tento výrok nás privádza k poznaniu, že politické heslá môžu na človeka pôsobiť tak
proaktívne, ako aj nezmyselne. Nezmyselnosť pramení z ich jazykového významu, ktorý
je často evokovaný „vysokým stupněm sémantické emancipace charakteristické pro
slovník oficiální propagandy.“109 Akceptovanie takého slovníka bolo pre predtotalitnú
kultúrnu spoločnosť Československa racionálne neprijateľné, lebo obsahy ním splodené
podvedome kategorizovala. Utrieďovala ich v myšlienkových procesoch, ktoré boli
propagande cudzie, pretože stála mimo prirodzenosti kódu jazyka vlastného tomuto
kultúrnemu prostrediu.
Nie každý však operoval predispozíciami, ktoré umožňovali čítanie kódov komunistickej
propagandy, a preto účinok jej primitivistického prístupu dosahoval za určitých okolností
pozitívnu reakciu. Príkladom tejto situácie je dokumentárna fotografia Karola Kállaya
„Zázrivá“ z roku 1959 [8], ktorú tiež môžeme definovať ako vyhranenie sa proti
ideologickej propagande prostredníctvom konfrontačného zobrazenia prítomnej
skutočnosti. Individuálny prejav v nápise „Všetci sme za JRD“ vystihujúci pomery na
dedine síce odráža proaktívnosť vyvolanú účinkom propagandistických hesiel, no
súčasne dehonestuje totalitnú spoločnosť triezvym zobrazením jej intelektuálneho
stavu, čo nadobúda na význame hlavne v obdobiach kritiky režimu.
Verejná komunistická demagógia počiatku päťdesiatych rokov rázne menila rozmanitý
kolorit mesta, ktoré sa pod jej expanziou stávalo jednotvárnym portrétom
komunistických symbolov a politických hesiel. Na jeho perifériách sa však ešte stále dali

108
109

Claude LÉVI-STRAUSS: Triste Tropique. Paris 1955, In: MORLEY 2003, s. 140
FIDELIUS 1997, s. 42

43

objaviť pozostatky veľkolepej fazóny prvorepublikovej ručne maľovanej reklamy, ktorú
na poslednú chvíľu prostredníctvom akvarelov zachytával, a tým aj zachraňoval Pavel
Brázda [9, 10, 11, 12, 13]. Jej miesto, či už na plotoch, domoch, alebo bývalých
súkromných obchodoch totiž následne obsadzoval jednoliaty „červený plagát“. Brázda
spodoboval skutočnosť tak, ako mu ju predkladala realita mesta. „Zatoužil po absolutním
realismu, ve kterém by dokázal zobrazovat vybrané skutečnosti zcela takové, jaké
jsou.“110 Jeho akvarelové záznamy nie sú iba svedectvom o zámernej „likvidácii
minulosti“111, ale aj jej pozostatkov v aktuálnej prítomnosti, a tým aj budúcnosti, ktorá
by sa mohla k minulosti obracať.
Deštrukcia dejinnosti tak útočila na dialóg medzi človekom a jeho mestom, ktorý
zákonite vedie pri každodennom pohybe v jeho uliciach. Zámerne ho pretvárala
na prospech vlastných cieľov pomocou striktného použitia schválených vizuálov a litier.
Písmo prvorepublikových reklám naproti tomu pôsobilo hravo a malebne. Nebolo
obtlačkom technického stroja, ale bolo rukopisné a vyjadrovalo individualitu, ktorá bola
dobovo tak potlačovaná. Brázda ho zachytáva v rôznych polohách, napríklad aj v akejsi
roláži sekundárne použitých latiek maľovaných plotov [11]. Realitu často dotváral
vlastnými komentármi písanými ceruzkou.
Mestský folklór bol však len jedným z mnohých vysielacích kanálov ideologického
aparátu. Viera v propagátorskú moc kultúry bola taká silná, až vytvorila ilúziu, že „právě
kultura je oním prostředkem, kterým je možné obyvatelstvo Československa přimět,
nejen aby věřilo komunistickým ideám, ale také naplnilo „budovatelské úkoly“112.
Umenie, na rozdiel od ostatných operátorov, považovala propaganda za
sofistikovanejšiu distribučnú sieť, ktorá mohla mať intenzívnejší účinok už len z
pocitového titulu dosiahnutia buržoázneho sna. Pri jeho nastavení pre potreby režimu
čerpal Stalin z Platónovho výkladu o úlohe básnictva v ideálnom štáte, ktoré je zavrhnuté
v jeho prirodzenej podobe ako nemimetické, teda nezobrazujúce skutočnosť, a tým aj
nepravdivé, avšak po očistení sa stáva vhodným nástrojom na heroickú a spravodlivú
výchovu. Sila slova tak predstavovala primárny dôvod, prečo literárna tvorba zastávala
medzi umeniami v politickom tlaku prvotné miesto a prečo jej podriadenie diktátu
politiky bolo také výhodné.
Toto jej popredné miesto nás opäť privádza k téze „ut pictura poesis“ pochádzajúcej
z diela rímskeho básnika a filozofa Horatia „Ars Poetica“113, ktorú sme opisovali v úvode
práce. Vo všetkých jej podobách, v striedaní nadriadenosti raz poézie a raz maliarstva,
našla svoje zavŕšenie už v spomínanej koncepcii „Gesmatkunstwerk“ skladateľa Richarda
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Wagnera, ktorá sa v 20. storočí plne rozvinula v avantgardnom umení. Transformácia
„Gesamtkunstwerk“ sa však podľa Stalinovej teórie socialistického realizmu od tej
Wagnerovej zásadne líšila. Nevychádzala totiž z prepojenia umeleckých odvetví, ale zo
spojenia politického totalitarizmu a programových nárokov umeleckých avantgárd, ako
bolo napríklad zrušenie hraníc medzi umeleckým dielom a divákom114, na koncept tzv.
„totálneho umenia“. Norma socialistického realizmu bola vytvorená pre literatúru
a následne aplikovaná na ostatné umenia, pričom jej konečná podoba, napríklad pre
maliarstvo, zápasila s problémom konkrétnej definície. Vzniklo tak niekoľko interpretácií,
ako by mal vlastne realizmus zbavený ideológie vyzerať. Takzvané „iné realizmy“, ktoré
sa usilovali vystihnúť komplikovanosť situácie človeka v kultúrnej realite Československa,
nadobúdali v dielach umelcov rôzne podoby, pričom „skutečnost reflektovali
dokumentárním, direktním, někdy surovým způsobem“ 115, aby navodili vedomie, že
socialistický realizmus je teorém značne „neideologický, apolitický, nedidaktický a
v jistém smyslu amorální“116.
Najradikálnejšiu podobu nadobudol realizmus skrývajúci sa pod pojmom „totálny
realizmus“, ktorý prvýkrát použil básnik a filozof Egon Bondy v zbierke „Rok 1950 Ich und
Es: totální realismus“. Vo Freudovom topickom modeli „nad-ja“ (Über-Ich) nahradil
morálny princíp „Über“ slastným „Es“. V novom celku sa tak stretáva osobná výpoveď s
„vedomou polemikou s takzvaným realismem socialistického umění“117.
Pohrávanie sa s vlastným „ja“ bolo prejavom vzťahu k realizmu aj u Jaroslava Dočekala,
ktorý aj napriek menším osobným nezhodám patril k okruhu priateľov Egona Bondyho.
Svoj pomer ku skutočnosti aplikoval priamo na vlastnú osobu tým, že sa „ja“ postupne
zbavoval v prospech ruskej orientácie. Spočiatku tvar „ja“ zo svojho prehovoru iba
vynechával alebo ho v akomkoľvek slovnom kontexte zvýrazňoval, no neskôr úplne
vypustil písmeno „j“ a následne ho nahradil ruským „e“ („ea“) vo význame „je - a“.
Osobnostný postoj Jaroslava Dočekala ku komunistickej realite je komplikovanejší, než
by sme predpokladali, a preto mu venujeme viac pozornosti v nasledujúcej podkapitole.
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Jazyk ideológie ako „vierovyznanie“ Jaroslava Dočekala
Veľmi intímny bytostný postoj k politickej situácii v Československu a hľadanie cesty k
socialistickému realizmu ako oficiálnemu umeleckému smeru prvej polovice
päťdesiatych rokov 20. storočia zaujal Jaroslav Dočekal (1926 – 1974). Svoju nechuť
k nalinajkovaným princípom ľavicového charakteru naznačoval „úprimnou“ spätosťou
s nimi. Dialo sa tak nielen na bezduchých socialistických obrazoch pracujúceho ľudu, ale
aj jeho niekoľkými absurdnými ilegálnymi útekmi do Sovietskeho zväzu okolo roku 1953.
Ruštinu miloval a okrem nej ovládal ďalších sedem cudzích jazykov. Po skončení druhej
svetovej vojny dokončil štúdium na grafickej škole a po prijatí do druhého ročníka
kresliarskeho kurzu prestúpil na Vysokú školu uměleckoprůmyslovú k prof. Strnadelovi,
kde sa snažil „ironicky aktívne“ zapájať do všetkých funkcionárskych činností.
Dočekalovo meno nie je kunsthistórii príliš známe.118 Svoju tvorbu považoval za
experiment, akúsi prípravnú fázu pre budúcu tvorbu, a preto ju likvidoval, prípadne
používal na podpaľovanie. O jeho premýšľaní nad umením sa preto dozvedáme
prostredníctvom korešpondencie s priateľmi, spolužiakmi zo strednej grafickej školy, s
Jaroslavom Rotbauerom119 a Vladimírom Boudníkom, v ktorej im občas zaslal aj niektoré
zo svojich diel. Na základe týchto pár artefaktov spoznávame jeho veľkú tvorivú invenciu
a novátorstvo, najmä pri grafických listoch.
Počiatočnú tvorbu Jaroslava Dočekala ovplyvnili roky strávené na Vysokej škole
uměleckoprůmyslovej v Prahe. Jeho umelecké názory formovalo štúdium literatúry aj
bližšie oboznámenie sa so zahraničnými dielami a s novodobou teóriou umenia.
Uvedomovanie si základnej problematiky výtvarného umenia, teda hodnotového
chápania obrazu spoločnosťou, ho viedlo k neustálemu experimentovaniu so svojimi
prácami. Dočekal opovrhoval systematickým návodom na dokonalú maľbu, ktorá sa za
posledných tisíc rokov nezmenila a ktorú sa do jeho života pomaly snažili dostávať
prostredníctvom nových školských princípov.
„Realizmus je fráze! Když maluji třeba figuru, není třeba zdůrazňovat, že má nos, voči,
krk … To je frázovitost. Stačí zdůraznit to, co z něho dělá člověka takového, jaký je.
Nemyslím symbolizmus. Obraz má mít to, co já chci vyjádřit. A chci snad vyjádřit u
portrétu úředníka, že má nos, tváře atd.? Já aspoň ne. Připadá mi to, jako bych si o lidech
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(divácích) myslel, že jsou voli. Urážel bych je. Asi tak jako kdybych v přednáškové síni
vykládal o tom, že ve dne, pokud jsou normální poměry, je světlo.“120
Svet podľa neho stratil svoj cieľ, pretože pôvodná prvotná hmota zmizla z dohľadu
vplyvom vedy, techniky a modernej výroby. Ak chce umelec tvoriť diela pre spoločnosť,
musia byť priemerné, lebo spoločnosť zatiaľ nie je schopná vnímať opravdivé,
nadpriemerné dielo. Formu diela tak stavia do určitej hierarchickej postupnosti, podľa
ktorej definuje nezmyselnosť umenia, od ktorého sa vyžaduje dokonalosť. Najvyššia
forma „dokonalosti“ v tomto zmysle je fotografia, a to nazáklade tejto postupnosti:
 neumelec
 výtvarné dielo
 kultivované dielo
 fotografia
Len čo však dosiahneme stupeň fotografie, už nejde o ozajstné dielo, ale iba o fotografiu.
„V politice se učíme, že ošklivost je výsledek neštěstí, tedy, že co nenásleduje po neštěstí,
nemůže být vlastně ošklivé.“121
Počas študijných rokov podnikol Dočekal niekoľko poznávacích ciest po Česku aj
Slovensku. Boli to nielen osobné výlety, ale aj povinné exkurzie s profesorom
Strnadelom. Bohužiaľ, z týchto výletov sa nezachovali žiadne práce. Udalosti a vzťahy,
ktoré však nadviazal, sa premietli do obsahovej stránky niektorých jeho prác.
Medzi rané práce Jaroslava Dočekala patria tiež jeho experimenty s grafickou tlačou na
plechy, ktoré získaval aj z obyčajných konzerv od sardiniek. Prvotným námetom sa stala
žena menom Ida, ktorú Dočekal stretol pravdepodobne práve na jednom z výletov po
Slovensku. Predstavuje ďalší písomný prejav experimentálnej tlače na plech, ktorý
dopĺňal pečiatkovú a kolážovú sériu listových obálok päťdesiatych a šesťdesiatych rokov
20. storočia.
Vytvorené diela zasielal Dočekal priateľom, predovšetkým Vladimírovi Boudníkovi,
s očakávaním zhodnotenia jeho práce alebo pokroku, čo dosiahol. Jeho
experimentovanie v rámci tvorby často súviselo s nedostatkom technického vybavenia
a zároveň s túžbou nájsť v sebe určitý talent, o ktorom nebol veľmi presvedčený. Pri
porovnaní umeleckého života dvoch spolužiakov – Jaroslava Dočekala a Vladimíra
Boudníka – dospejeme k protikladným záverom. Vladimír Boudník, ktorý nemal možnosť
ďalšieho akademického štúdia, dával svoj talent najavo kdekoľvek. Jeho manifesty
explozionalizmu sa nachádzali takmer všade a svoje diela rozdával aj nevyžiadane.
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„Furt mi posíláš veledíla, jejichž technické dokonalosti bys bez satinýrky nikdy nedosáhl.
Asi mě chceš rajcovat, abych Ti ji (tu satinýrku) záviděl nebo co. Víš, že jsem bez satinýrky
jako bez rukou.“122
Krátko nato nachádzame v jeho liste z roku 1951 cyklus vytvorený pomocou satinýrky
nazvaný „Město“, ktorý autor sám ironicky charakterizoval ako dielo socialistického
realizmu, keďže cesta k nemu a jeho podobe sa neustále hľadala. Písmo v ňom
nadobúda viacero polôh. Na grafike pracovnej dielne [14], akejsi autodielni, kde vzniká
nadpozemský stroj Gamma sú v pracovnom nasadení dvaja muži, pričom jedného z nich
by sme mohli identifikovať ako Vladimíra Boudníka. V kompozícii vnímame zreteľný
nápis „DĚLME SÍLU!“ odkazujúci na propagačné heslá robotníckej triedy, ktorý je súčasne
heslom oprávňujúcim vznik parného samostroja – žijúce perpetum mobile – s ikonickým
názvom Gamma [15]. Nielen podľa gréckej abecedy, čo odkazuje na Dočekalové
jazykové schopnosti, ale aj podľa názvu pracovných strojov, ktoré „uľahčovali ľudom
prácu“ a pomáhali plniť plány. V celom cykle „Město“ opätovne nachádzame nápisy
ženského mena IDA [16]. Buď ako mužskú inšpiráciu v dielni, alebo označenie domu
v meste. Písmo sa do grafík dostáva aj v námete okraja mesta, keď tvorí súčasť múrov vo
forme nápisov alebo plagátov [17], symbolicky odkazujúc na slobodu, ktorá sa nachádza
za múrmi mesta, respektíve krajiny.
Nielen obsah obálok, ale aj samotné obálky sú výtvarne hodnotné a môžeme ich priradiť
k tzv. poštovému umeniu, ktorého korene siahajú až k Marcelovi Duchampovi.
Dočekalova potreba výtvarne stvárňovať obálky listov vychádzala z provokačných
zámerov, ktoré mali zasiahnuť všetky strany, nielen tú prorežimovú. Zvláštnym a
diskutabilným prvkom jeho obálok sú propagačné pečiatky plné politických hesiel alebo
reklám na štátne podniky [23, 26, 28]. Tento prvok je veľmi ľahko prehliadnuteľný.
Pôsobí ako typický znak , ktorý bol súčasťou listových zásielok v období socializmu, a
navyše sa reklama touto formou v poštovníctve objavovala ešte prednedávnom v tomto
storočí. Technicky išlo o obtlačok pečiatkovacieho stroja, ktorého rotujúca hlavica
obsahovala dve denné pečiatky – okrúhle s názvom pošty, s dátumom aj časom
a mosadzný nadstavec s dvoma plochami, na ktorých mohli byť buď vlnky, čiarky, alebo
propagačné a príležitostné texty. Dĺžka celého obtlačku pečiatkovacieho stroja bola
približne 18 cm. Rotujúca hlavica pečiatkovala celé horné okraje vkladaných obálok.
„Dopisnice a pohlednice se takovými stroji obvykle neorážely. Tak třeba otisky na běžné
obálce C6 jsou vždy pouhými fragmenty, třebaže mohly mít dobře zřetelné obě
propagační plochy... Zatím co šedesátá až osmdesátá léta nám toho zanechala ve
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sbírkách hodně, dopisů z let padesátých tolik není a považuji je tudíž za vzácné. Jejich
motivy byly často politické, propagandistické.“123
Dočekal schovával svoju dezilúziu za úprimný humor, ktorý často prechádzal až do
sarkazmu. Na mieste je teda predpokladať jeho určitú invazívnosť na pošte ohľadom
požiadavky opečiatkovania jeho listín. V tom období to mohol dosiahnuť asi veľmi ľahko,
keďže v roku 1949 bola aktuálna akcia „Muži do výroby – ženy na poštu“ a krátko nato sa
podiel žien z domácnosti na poštách blížil k jednej tretine124 zamestnancov. Umiestnenie
pečiatok na obálkach si nepriamo vynucoval aj rozmiestňovaním poštovných známok
mimo plochy na to určenej. Na svoju žiadostivosť po pečiatkach neváhal upozorniť ani
nalepením dodatočnej známky s priamou výzvou „pečlivě orazítkujte“ [18, 19]. Častým
propagačným motívom objavujúcim sa nielen na obálkach, ale aj na jednotlivých
stránkach listu je okrúhla „pečiatka“ Elektrických drah Hlavního města Prahy, ktorá je
však v skutočnosti obtlačkom mince „Doplatek 20h Elektrické dráhy Prahy“ z obdobia
prvej republiky [20]. Pôvodné vyobrazenie anjelsky okrídleného kolesa starého vozu
so šľahajúcimi bleskami stráca obtlačkom svoje jasné tvary a mení sa na vtipnú
alegorickú „včelu“, ktorá vrhá blesky a zároveň je pečatným „voskom“, čo stráži
neoprávnené otvorenie obálky. Takouto pečaťou sa stáva aj zálohová „minca“
spotrebného družstva s dlhou tradíciou „Včela – Bratrství“125, ktoré zaniklo po násilnej
socializácii súkromného majetku v roku 1952. Na liste zo dňa 15. 6. 1953 [21] nadobúda
táto zálohová minca okrem strážcu listového tajomstva ďalší metaforický význam, a to
v spojení s doplatkovými známkami, ktoré sa masovo objavujú na listoch ako následok
menovej reformy platnej k 1. 6. 1953. Rovnako ako bolo „Bratrstvo“ v roku 1952
nahradené nevyhovujúcou družstevnou štruktúrou, ktorá nestíhala zásobovať dopyt po
spotrebnom tovare ekvivalentne na vidieku a v mestách, tak aj menová reforma v prvých
mesiacoch spôsobila predraženie základných potravín oproti ich predchádzajúcim cenám
na viazanom trhu. Doplatné známky na Dočekalových obálkach sú tak metaforicky
zapečatené zálohovou mincou už neexistujúceho spotrebného družstva „Bratrství“.
Ďalším provokačným prvkom jeho obálok je oslovenie adresáta, ktoré neformuluje
štandardnou cestou, ale opätovne skúma hranice, kam až možno zájsť. Napríklad
v listoch Jaroslavovi Rotbauerovi, ktoré mu zasielal do kasárni v Terezíne, ho identifikuje
ako „lidového a tanečného laureáta, bývalého generála“, „fanatického nepřítele“ ,
pridáva mu tituly ako „Slečna“, „von der Rotbauer“ alebo „Róth von Bauer“, markraběti

123

KUKAČKA / LEDNICKÁ 2010, e-mail zo dňa 27. 04. 2010, nestr.
bližšie pozri KNAPÍK/FRANC 2011b, s. 699
125 Robotnícke družstvo Včela bolo založené v roku 1906. K premenovaniu názvu na „Včela – Bratrství“ alebo
iba „Bratrství“ dochádza na základe jeho zlúčenia s družstvom „Rovnost“ v roku 1938.
124

49

brandeburskému“, „místodržiteli českému“, „vrchnímu veliteli branné moci“ a pod. [18,
22]
V prípade, že by pracovník pošty nemohol zadanú adresu nájsť, zanecháva mu stručný
charakterový opis adresáta ako „aranguer del explosiona, totalisato impulsiva“ [24]
alebo „uchazeč o místo posluchače na zdejším ústavě“ [23].
Provokujúce nápisy kombinoval s kolážami, kresbami a ďalšími identifikačnými značkami
alebo pečiatkami, ktorým dominovali komunistické symboly [18, 25, 26]. Krátke správy
zasielané na korešpondenčných lístkoch pôsobia ako príbeh, ako akási „kvetnatá“
informácia, ktorá v sebe dokáže spojiť výrazy „pápežský interdikt“ aj „mierová výstavba“.
Podklady pre svoju korešpondenciu hľadal všade a nie je prekvapením, keď sa objaví
originál obálky Ústredného výboru KSČ s poškodeným poradovým číslom,
„znehodnotený“ sekundárnym vložením adresáta titulovaného ako Róth von Bauer,
Kulak (Rudý) [18], obdobná je i obálka „mladá fronta“ [28].
Dočekalová korešpondenčná aktivita hovorí o hlbokom význame, ktorý mal preňho
jazyk. Nie teda iba písmo, ale priamo jazykové kódy vstupujú do jeho tvorby ako reakčný
následok ich postupnej devalvácie spôsobenej politickým nastavením krajiny. Forma
prehovoru, ktorou ho zachytáva, je dobovo autentická aj realistická a zvolený obsahový
charakter iba štipľavo odráža dobovú skutočnosť.
Korešpondencia, ako jeden z možných písomných prejavov jazyka, malo pre Dočekala
dvojaký zmysel.
Po prvé to bol prostriedok, ktorým poukazoval na jednoduchosť manipulácie krátkymi
heslovitými textami pôsobiacimi ozdobne a na nenáročnosť zámeny významu obvyklých
viet. V súvislosti s týmto bodom spomenieme ešte jeho akcie z konca päťdesiatych
rokov, keď vyberal susedom schránky, rozlepoval obálky, prehadzoval ich obsah a znovu
zalepené vracal do schránok pôvodných adresátov. Vznikali tak „kuriózne“ vzťahy medzi
susedmi, ktorým tak Dočekal poskytoval témy na dialógy a pohrával sa s ich „ja“.
Približne o desať rokov neskôr realizoval veľmi podobné akcie Milan Knížák.
Po druhé to bola cesta, ako skryť svoju švejkovskú úprimnosť, pocity a smútok za
klaunovskou tvárou. Medzi priateľmi nazývaný Jájínek pripravoval druhom pohromy
a kanadské žartíky rôzneho typu. Vladimírovi Boudníkovi prišla napríklad pozvánka na
predvedenie krasokorčuliarskej zostavy v kostýme pre krasokorčuliarsky oddiel v Prahe
1. Prihlášku mu tam, samozrejme, vyplnil práve Jájínek. Rovnako v Boudníkovom mene
Jájínek odoslal i „mazanicu so šišatou červenou hviezdou“126 do súťaže „Návrh na plakát
k propagaci BVV“, ktorý sa na Boudnikovu adresu vrátil s odôvodnením, že „nebyl
v letošním roce ani vybrán ani odměněn“127. To však nebolo všetko, často si jeho známy
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nachádzali v poštových schránkach balíky socialisticko-poľnohospodárskej literatúry na
dobierku, ročníky nezmyselných časopisov, prípadne rôzne účty, napríklad na zaplatenie
stavebnej parcely v Kyjích.
Poštovníctvo, v tomto prípade ako nástroj umeleckého vyjadrenia, bolo preňho cestou
ventilácie vnútorných pocitov a sklamaní zo spoločenských udalostí, ktorých dopady si
naplno uvedomoval už počas štúdií na Uměleckoprůmyslovej škole .
Koncom šesťdesiatych rokov, po smrti svojej matky, sa Dočekal presťahoval do ateliéru
v Nuslích. Toto obdobie charakterizuje jeho fotografická tvorba. Zachytával predmety
a situácie, ktoré mali vytvoriť podklad pre jeho nasledujúcu experimentálnu tvorbu.
Začiatkom sedemdesiatych rokov prijal Jaroslav Dočekal meno svojej manželky, čím sa
definitívne zbavil svojho „JA“. Krátko nato ukončil svoj život, opäť v symbolickom spojení
s režimom, keď „odletel do večnosti z 5. poschodia oknom svojho bytu“128, ktorý sa
nachádzal vo „výkvete“ socialistickej výstavby – na sídlisku Havířov v Ostrave. Predtým
ešte zničil všetky svoje fotografické prístroje. Jeho písomnosti, osobná korešpondencia
a iné náležitosti sa dodnes nenašli. Myšlienky na smrť a presvedčenie o nezmyselnosti
tohto sveta ho sprevádzali po viac ako dvadsať rokov jeho života.

Simultánne zachytenie „výplodov“ viacerých distribučných kanálov propagandy
vychádzajúcich z časového i priestorového činiteľa sa objavuje aj vo filmovej tvorbe
Jiřího Golda, ktorý surreálno-experimentálnym spôsobom kooperácie zvuku a obrazu
referuje k ostrej kritike komunistickej reči a kultúrneho nastavenia krajiny. K tomuto
prepracovanému surrealistickému prejavu dospieva koncom šesťdesiatych rokov 20.
storočia, keď sa spoločenská situácia radikálne vyhrocuje a jej reflexia v umeleckom
prejave je opäť vysoko aktuálna.

Krátke experimentálne filmy Jiřího Golda
Reč oficiálnej doktríny komunizmu experimentálnym spôsobom vyvádza von
z anonymity režisér, básnik lyrickej existencie Jiří Gold. Na základe troch krátkych filmov,
ktoré natočil v rokoch 1966 až 1969, pochopíme odhalenie dobovej situácie
v surrealistickom poňatí jeho štvrtého filmu z roku 1969, ktorého už názov „Rafel Mai
Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv třicátý prvý“ reflektuje
zmätenie jazykov spôsobené pádom babylonskej veže, náhle neporozumenie slovu
a násilnosť jeho použitia.
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Slová „Rafel Mai Amech Izabi Almi” ako jediná veta pochádzajúca z úst giganta Nimroda,
strážcu prvého pekla, teda okruhu okolo pekelného „kotla“ aj „Inferna“ prvej časti
Danteho Božskej komédie sám Vergílius vysvetľuje ako jazyk vlastný Nimrodovi, ktorému
všetky jazyky sveta znejú rovnako, podobne ako ten jeho znie ostatným – nikto mu
nerozumie.
Existuje niekoľko interpretácii významu tejto vety, no najprijateľnejšia bude asi tá, ktorú
profesor literatúry Eric Rabkin129 vysvetľuje ako príklad metalingvistickej funkcie jazyka,
ktorý pracuje s jazykom ako s predmetom, materiálom a kontextom. Nimrodovu vetu
môžeme teda vnímať ako materiál včlenený do deja, ktorý získava súvislosti až
v kontexte jeho výkladu Vergíliom. Je odhalením reality, ktorá nemusí byť bežnému
„slepému“ smrteľníkovi vždy zreteľná. Rovnako aj Jiří Gold odhaľuje realitu jazyka
zneužitého politickým nastavením, a to prostredníctvom metonymie jeho filmu.
Na rozdiel od bežného vizuálneho obrazu je film na použitie jazyka výnimočným
médiom, pretože ponúka jeho využitie nielen v priestorovej podobe obrazu, keď sú
znaky písma vnímané primárne zrakom, ale súčasne aj v časovej formácii, keď hovoríme
o vnímaní sluchových znakov. Roland Barthes vo svojej knihe „Základy sémiologie“130
hovorí o štrukturujúcich činiteľoch času a priestoru rozvádzajúc tak teóriu časového
a priestorové charakteru písma Charlesa Sandersa Peirca.
Sluchové, „časové“ znaky majú tendenciu k symbolickému charakteru, zrakové
„priestorové“ znaky majú sklon k ikonickosti. Plne rozvinuté sluchové znaky tvoria hlavnú
formu hovoreného jazyka a hudby. Zrakové a priestorové znaky sa prejavujú v
umeleckých formách obrazov, sôch, architektúry atď. A za týmito hrubými
zovšeobecneniami sa, samozrejme, nachádzajú umelecké formy, ktoré kombinujú
obidva typy znakov, a to dráma, opera, film či televízia.
Vznik experimentálnych filmov Jiřího Golda, predovšetkým toho štvrtého, priamo
v laboratóriách Krátkeho filmu, umožnilo uvoľnenie cenzúry v šesťdesiatych rokoch,
ktoré zodpovedalo rozkladu komunistickej ideológie. Dramaturgia Krátkeho filmu mala
relatívne voľnú ruku, ale pri dokončení filmu „Rafel Mai Amech Izabi Almi!“ v apríli
1969131 zvolili jeho autori odstránenie vlastných mien z titulkov a prestrihanie určitých
záberov, ktoré však nekorigovali. V súčasnosti teda môžeme nájsť dve verzie tohto filmu,
a to originálnu pod názvom „Rafel Mai Amech Izabi Almi!“ a anonymnú s titulom
„Smetiště“, zámerne zbavenú autorstva a „očistenú“ od prvkov jazyka vo zvukovej
podobe, ktorá si však väčšinou zachovala svoje provokatívne umelecké nástroje.
129
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Predtým než prejdeme k podrobnejšiemu rozboru tohto experimentálneho filmu,
považujeme za dôležité poukázať na jeho genézu priblížením už spomenutých krátkych
dokumentárnych filmov, ktoré mu predchádzali.
V Goldových filmoch cítime doznievanie teigeovského poetizmu a surrealistické
vnímanie sveta nezvalovského aj seifertovského typu, ktoré je charakteristické pre jeho
literárnu tvorbu predovšetkým ako deštrukcia zaužívaných poetických modelov
s nádychom dezilúzie a nihilizmu. Vo filmovej tvorbe však Gold už prekračuje hranice
medzi umeleckými odbormi v intenciách spomenutej Wagnerovej koncepcie
„Gesamtkunstwerku“132, keď jej realizovanie v dielach nemeckých romantikov ako
spojenie maliarstva, poézie, hudby a filozofie obohacuje o pohyblivý obraz. Literárny
základ Jiřího Golda vlastne určil námet jeho prvých krátkych filmov ako
experimentálnych dokumentov v duchu civilizmu, a to Máchovho Mája („Vidíš-li
poutníka...“, 1966) a fiktívneho životopisu Josefa Čapka (Kulhavý poutník Josef Čapek,
1967).
„Vidíš-li poutníka... (Máchovské variace)“
Krátky film Praha, Dokumentární film, Filmové laboratoře Barrandov, 1966, približne 12
min. a 16 sek.
námet a scenár: Jiří Gold, odborní poradcovia: Doc. dr. Zdeněk Kalista, Josef Panáček,
réžia: Jiří Gold, Vladimír Skalský, dramaturgia: Václav Borovička, hudba: Marek Kopelent,
hovorí: Radovan Lukavský, Felix le Breux (Eduard Cupák)133, Jan Tříska, Milan Friedl,
strih: Marie Čulíková, výroba: Vladimír Hrubeš
Film je variáciou diela Karla Hynka Máchu „Máj“ . Monotónne opakovanie hlavných
veršov diela je prerušované úryvkami z Máchových listov a dobových kritik134, ktoré dielo
neprijali. Film tak prezentuje romantické videnie sveta inšpirované realitou, podané
v troch rovinách recitácie. Mácha písal v duchu európskeho romantizmu v období, keď
intelektuálna spoločnosť hlásala potrebu burcujúcich, národnoobrodeneckých tém,
ktoré v čase vzniku filmu boli opäť aktuálne v rezonancii s nastavením ideologickej
propagandy.
Pri recitácii predposledného verša štvrtého spevu dochádza k zmene obsahu filmových
záberov a striedanie záberov z hradu Bezděz, pomníka Karla Hynka Máchu a prírody
132
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okolo Doksy (Máchovo jezero), kde sa príbeh odohráva, znenazdania narušia obrazy
s monogramami umiestnenými na organe a kamenných stenách okolo organu v Dubé
[29, 30], kde mohol Hynek Schiffner (otcovrah z Máje), spievať .
„Kulhavý poutník Josef Čapek“
Krátky film Praha, Dokumentární film, Filmové laboratoře Barrandov, 1967, približne 14
min. a 18 sek.
námet, scenár a réžia: Jiří Gold, odborná spolupráca: dr. Miroslav Halík, dr. Jaroslav
Slavík, dramaturgia: Miloslav Drtílek, hudba: Marek Kopelent, strih: Ludvík Pavlíček,
vedúci výroby: Zdeněk Novák, kamera: Alexandr Strelinger, hovorí: Rudolf Hrušínský,
Miroslav Macháček, Jan Tříska135.
Dokument je fiktívnym životopisom Josefa Čapka založeným na filozofickom poňatí sveta
prostredníctvom jeho textov – úryvkov z diel Lélio (1917), Kulhavý poutník (1936), Psáno
do mraků (1947) a Básně z koncentračního tábora (1946). Existenčná tieseň, ktorú Čapek
pociťoval ako následok hospodárskej krízy alebo vojnového obdobia , si vo filme
metaforicky zachováva kontinuálnu podobu až do doby vzniku filmu. Deje sa tak
prostredníctvom obrazových záberov zobdobia päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, keď
sa vnútorná podoba mesta tohto obdobia stáva objektívnou ilustráciou k Čapkovej
osobe. Zábery na časom poznačené plagátové plochy dekoláže sa prelínajú s detailmi
Čapkových obrazov za recitácie jeho písomností spojených s civilizmom, s pocitmi
ľudskej bytosti v meste. Dekoláže pochádzajú z ulíc Prahy a ich snímky prešli starostlivým
výberom zosúladenia s textami Josefa Čapka, predovšetkým úryvkov o Osobe a Duši
z diela „Kulhavý poutník“ a filozofických úvah z diela „Psáno do mraků“, ktoré sú
filozoficko-existenciálnou reflexiou, denníkovým záznamom odkazujúcim na konečnosť
ľudského života. Duša je v koncepcii Jiřího Golda znázornená ako plagát a osoba je
prepojená s písmom a textom.
Pôsobenie času, ktoré je na dekolážach zreteľné, odkazuje na minulosť a je tak jej
monumentom, no súbežne aj predstaviteľom aktuálnej prítomnosti a odrazom jej
skepsy. Pútnik nastupuje na svoju púť mestom, kde nachádza fragmenty ľudskej činnosti.
Okrem dekoláží sa vo filmových obrazoch striedajú rýchle zábery na výstrižky reklám
z časopisov (i zahraničných) odrážajúc tak dobový konzum (automobily, chlebíčky... ).
Anonymita umenia zohrávala v Čapkových názoroch dôležitú úlohu, preto sa obracal
na prírodné národy a ľudové umenie. Aj z tohto dôvodu nadobúda dekoláž metaforickú
podobu ako anonymné dielo mestskej ulice. Dekoláž, ako typ umeleckého diela, má byť
rozkladom písma zbaveného svojho významu. Čitateľnosť fragmentov písma je
potlačená ich estetickou funkciou. Vo filme Jiřího Golda sú však fragmenty písmen a
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číslic návodom na pochopenie recitovaných textov a zároveň poukazujú na
pretrvávajúcu aktuálnosť jeho myšlienok, ktorá si zachovala kontinuálnosť vo vrstvení
jednotlivých plagátov z rôznych období, čo naznačujú pozostatky číslic viažucich sa
na minulý rok.
„Nejdřív ale, abych se přihlásil k osobě. Pravím-li, že jsem potkal duši, předpokládá to, že
jsem nejprve musel potkat Osobu, abych v tom, co od sebe odhání jako žebráka, zase
rozpoznal duši.“ (Kulhavý poutník, 1936) [127].

127. Jiří Gold: Kulhavý poutník Josef Čapek, 1969, obrazový záber
„A co vlastně míníte osobou? Osoba je někým. Neprochází cestou života, nýbrž se nese
životní kariérou. Osoba chce a musí se uplatnit. Osoba chce býti právě při své
prostřednosti úspěšná. Podaří-li se ji, považuje se za něco, čím lidství vrcholí. Možno-li
mluviti o nějaké škodě, je tu jen tato jediná. Škoda na duši.“ (Kulhavý poutník, 1936)
[128]

128. Jiří Gold: Kulhavý poutník Josef Čapek, 1969, obrazový záber
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„… Duše? Duše je soulad mezi citem a myšlením, okřídlený smír mezi bolestmi a radostmi
života, vděčnost k jsoucnu a hlavně, hlavně je vzpourou proti nicotě.
Přebývá vůbec ve vesmíru nějaká nicota? Ano. Je to nicota přebývající v člověku.“
(Kulhavý poutník, 1936) [129].

129. Jiří Gold: Kulhavý poutník Josef Čapek, 1969, obrazový záber
„Prožili jsme děsná, povzteklá blbstva, hanebné ničemnosti i násilnosti. Jestliže je život
v obecnosti tak rozvrácený a zmotaný, nabývá život jednotlivců povahy a smyslu úkolu.
Úkolem je kázeň a řád.“ (Kulhavý poutník, 1936) [130].

130. Jiří Gold: Kulhavý poutník Josef Čapek, 1969, obrazový záber

„Zaklínání“
Krátky film Praha, Dokumentární film, Filmové laboratoře Barrandov, 1969, približne 16
min. a 7 sek.
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námet, scenár a réžia: Jiří Gold, kamera a fotografie: Alois Nožička, odborná spolupráca:
František X. Halas, Ludvík Kundera, dramaturgia: Miloslav Drtílek, hudba: Marek
Kopelent, strih: Ludvík Pavlíček, výroba: Petr Brada:, hovorí: Otomar Krejča, Jan Kačer.
Film bol ocenený prvým miestom v kategórii Experimentálny film na festivale „ARSfilm“
Kromeříž 1969.
[31, 32, 33, 34]
Pôvodné šepkanie úryvkov z diela Františka Halasa, konkrétne z básne „Nikde“ (1936)
a lyrizovanej prózy „Já se tam vrátím“ (1939), z technických dôvodov premietania
v kinách nahradilo hovorené slovo. Lyrický text Halasových básní je vizualizovaný drsným
obrazom (významovým opakom) jednak surrealistických fotografií Aloisa Nožičky
a jednak zábermi z kostnice v Kutnej Hore, zo smetiska a na polorozpadnuté surové
múry plné odkazov a nápisov, ktoré poukazujú na pominuteľnosť človeka, jeho
bezvýznamnosť a malichernosť. Náhodne nájdené artefakty človeka sa občas menia na
estetické prvky, lyrizujú sa a súčasne posilňujú účinok Halasových slov. Klávesnica
starého písacieho stroja tak pôsobí ako kvety vykúkajúce z lúčnej húštiny a staré
potrhané noviny zase ako kvetina, čo zamrzla v snehu.
A práve smetisko je tým, čo sa v podstate okamžite transformuje do podoby hlavného
motívu Goldovej filmovej básne „Rafel Mai Amech Izabi Almi!“, ktorá odkrýva realitu
života povojnovej spoločnosti. Je pokračovaním Františka Halasa a pritom skúsenosťou
Karla Hynka Máchu a Josefa Čapka.
„Klubání kuřátek je slyšet až sem, až sem do té hromady kamení“ (Já se tam vrátím)
[131].

131. Jiří Gold: Zaklínání, 1969, obrazový záber
„Nikde měno vteřin Nikde lásko prvá
Nikde Nikde Nikde větrné tvé jméno“
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(Nikde) [132].

132. Jiří Gold: Zaklínání, 1969, obrazový záber
„Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv třicátý prvý“
Krátky film Praha, Dokumentární film, Filmové laboratoře Barrandov, 1969, približne 16
min. a 7 sek.
námet, scenár a réžia: Jiří Gold, kamera: Alois Nožička, výroba: Petr Brada, strih: Ludvík
Pavlíček, dramaturgia: Miloslav Drtílek, hudba: Václav Kučera.
Ako sme už spomenuli na začiatku tejto kapitoly, Roland Barthes hovorí vo svojej knihe
„Základy semiológie“ o dvoch základných štrukturujúcich činiteľoch – priestore a čase –,
ktoré pôsobia v pohyblivých obrazoch paralelne a nadobúdajú tak nové rozmery.
Priestorová línia filmu sa odohráva na jednom zo smetísk pri Prahe a občasné zábery
zachytávajú odpad z bitúnkov, ktorý bol ingredienciou potravín vyrábaných v továrni
v Neratoviciach. Autor filmu považoval smetisko za najautentickejší odraz tak
pominuteľnosti človeka, ako aj jeho dobového života. Smetisko je miesto mimo
existencie spoločnosti, z ktorého dna sa ozývajú hlasy pravdivej výpovede. Silu jeho
výpovede a príťažlivosť ako témy pre samostatný film si Jiří Gold uvedomil už pri
natáčaní filmu „Zaklínání“.
Časová línia filmu má dve podoby. Primárne sluchovú, ktorá poukazuje na politickú
degeneráciu jazykového kódu a dialógu vôbec, keď „máme co činit se zvláštním druhem
jazykové komunikace, kde především není namnoze jasné, kdo vlastně mluví ke komu. ...
Její jazykové projevy stojí vesměs na předpokladu široce sdílené samozřejmosti výpovědí,
jejichž subjektem je jakési neurčené, universální ,my´“ 136.
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Zlomky viet z dennej tlače zo zimy začiatkom roku 1969 (napríklad Lidová demokracie),
pojednávajúce o hlavných domácich udalostiach z politického a verejného života, sa
zlievajú v jeden veľký ruch komunikačných spojov [35]. Tento komunikačný ruch
prerušujú technické poruchy vyjadrené dráždivými zvukmi, ktoré napádajú nervový
systém diváka. Drastické zvuky experimentálnej hudby137 Václava Kučeru sú impulzom,
aby si divák zakryl uši, čím bol donútený ignorovať slová komunistickej reči, ktoré už viac
nemajú byť počuté. Hovorené slovo sa tak stráca vo zvuku bez ohľadu na to, či ho divák
chce, alebo nechce počuť.
Ku koncu filmu dochádza k vzájomnému prelínaniu všetkých zvukov, ktoré boli doposiaľ
zreteľne oddelené. Vzniknutá koláž textov a zvukov je metaforickým vyvrcholením
nelogickosti oficiálneho jazyka, ktoré znie ako dlhá veta plná nezmyselných gramatických
spojení bez obsahového významu.
Druhá podoba línie času je priamo spojená s priestorom deja filmu. Smetisko je
záležitosť minulosti, ktorá je však aktuálne prítomná v podobe odpadu. Minulosť, ktorú
spoločnosť vytvorila, si vyberá svoje dane a je problémom prítomnosti, alegoricky
aplikovanej na budúcnosť. Vieme, že film vznikol začiatkom roku 1969, teda po
udalostiach roku 1968 a je tak poukázaním na fakt, že rozklad starého zriadenia nie je
možný, pokiaľ sú „smeti neustále privážané“.
Odpadky na smetisku sú artefaktmi ľudskéj činnosti, ktoré už nie sú znakmi v zmysle
Peircovej teórie produkcie významu, ale po Derridovom vzore stopami, stopami ľudskej
činnosti, ktorá naznačuje ich pôvod: „Stopa je absolútnym pôvodom zmyslu vôbec. To
však znamená ešte raz povedať, že nejestvuje absolútny pôvod zmyslu vôbec. Stopa je
différance, ktorá otvára objavovanie sa a označovanie (Jacques Derrida).“138
Odpadky smetiska sú teda stopy, ktoré vstupujú do filmu, a zábermi kamerou a strihom
nadobúdajú nové významy, lebo dochádza k ich vzájomnej komunikácii. Pridelili im rolu,
ktorá má vo filme svoj špecifický charakter. Písmo, ktoré chápeme ako jeden z hlavných
prostriedkov zaznamenávania histórie, komunikácie a poskytovania informácii, hralo
jednu z popredných úloh. Vo filme sa transformuje do rôznych podôb, pričom každá
z nich je ľahko rozlúštiteľnou ikonou konkrétnej časti reality. V procese dešifrovateľnosti
je dôležitá materiálová skladba základu písma, pretože práve tá odkazuje na jeho
prvotnú interpretáciu. Ide buď o rýchlo pominuteľný, alebo o dlhotrvácny materiál,
pričom stupeň tempa jeho rozloženia je adekvátny závažnosti sprostredkovanej
informácie.
Noviny ako jeden z hlavných nástrojov propagandy komunistického režimu svojou
materiálovou prchavosťou poukazujú na časovú obmedzenosť manipulácie spoločnosti
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Václav Kučera ju pripravoval v Experimentálnom štúdiu v Plzni.
MICHALOVIČ 2000 (pozn. 26), s. 57
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prostredníctvom žurnalistickej reči [36, 37]. Rýchlemu rozkladu podliehajú aj zbery
úradníckych analýz a správ, ktoré sú nečitateľné zámerným vzájomným prekrytím
naklepaných textov[38].
Vyššiu gramáž má už papier zachytávajúci cestovné poriadky alebo mapy s ikonickým
zakreslením zatiaľ nedosiahnuteľných krajín, napríklad Karibiku [39].
Zaujímavým prvkom sú aj nekonečne dlhé pásky z telegrafického prístroja, ktorých
obsah bol v minulosti vypovedaný, no nám zostáva skrytý.
Najtrvácnejší fóliový materiálový základ majú účtovnícke správy a prevádzkové plány
dopravných podnikov[40], prípadne plechová výstražná značka POZOR, ktorých platnosť
pretrváva aj napriek pominuteľnosti ostatných vecí.
Za beztvarý odpad možno považovať baly zberného papiera, fragmenty plagátov,
hudobných nôt a podobne.
Písmo sa zobrazuje aj v gestickom podaní ako filmové pásmo unikajúce z jadra smetiska
von v slučkovom usporiadaní pripomínajúcom kaligrafiu rukopisného textu [41]alebo
ako správy o zemskej civilizácii vypúšťané astronautom do nekonečnosti vesmíru, čo
nadobúda prenesený význam aj z titulu použitia archívnych záberov NASA [42].
Smetisko nie je predstavené ako masa odpadu, ale ako anonymné site-specific
inštalácie[43], do ktorých tvorcovia filmu nezasahovali. Ich surrealistická podoba je
zjavná a autorstvo neznáme. Smetisko je ľudskou intertextualitou prenesenou na
filmové plátno.

Jiřím Goldom uzatvárame kapitolu písma ako súčasti umeleckej reakcie na ideologickú
propagandu. Určite by sme mohli nájsť aj ďalšie vizuálne príklady, ktoré reagovali na
pálčivú situáciu spojenú s deštrukciou jazykového kódu. Za najsilnejšie
a najautentickejšie prejavy tejto tendencie sme však považovali nami hodnotené diela.
V nasledujúcej kapitole sa budeme venovať vybranému dielu slovenského umelca Júliusa
Kollera. Jeho séria vizuálnych „anti-obrazov“ prezentuje nezvyčajnú polohu kritiky
socializmu, a to zachytením skutočného stavu slovenského umenia a jeho schopnosti
reflexie dobovej situácie.
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Socialistický „mýtus“ a jeho „anti-obraz“ v diele Júliusa Kollera
Zárodky slovenského moderného umenia a myslenia vôbec, ktoré sa v zaostalom
regióne nového štátu prekvapivo sformovali do avantgardného vyzretia, aké poznáme
z histórie fungovania Školy umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave, dostali v krátkych
dejinách vojnového a povojnového obdobia dve rany139. Obe na jedno desaťročie ťažko
ochromili jeho schopnosť obrany a kritickej adaptácie sa kultúrno-politickej situácii v
Československu. Defenzívna reakcia českého umeleckého prostredia na tiesnivú situáciu
päťdesiatych rokov 20. storočia spôsobenú vlnou presadzovania tvrdého dogmatizmu sa
tak na Slovensku objavovala iba vo veľmi obmedzenej miere.
Na druhej strane sa však uvedomelá kritika s využitím výdobytkov západného umenia
v podobe, v akej ho umelci prijímali a ďalej rozvíjali v čase uvoľnených šesťdesiatych
rokoch, zdvihla po udalostiach roku 1968, keď akoby prebudila veľké odhodlanie k
reflexii a kritike všetkého, čo bolo zanedbané. Obrat jazykového kódu a reakciu na jeho
politickú a propagačnú tvár nachádzame v dielach slovenských umelcov preto až na
prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, keď sa spustila akoby druhá, už nie taká
agresívna vlna ideologickej politizácie spoločnosti.
S vymoženosťou časového odstupu a tým aj získaného celistvého a utriedeného pohľadu
na začiatok, priebeh a výsledky socialistickej politizácie, mohli slovenskí umelci
komplexne uchopiť „mýtus“ produkovaný kódom ľavicového aparátu tak, ako bol
aplikovaný na československú societu v rokoch 1948 až 1968, ako aj roky nasledujúce po
okupácii. Tento „mýtus“, ktorý bol výtvorom socialistickej propagandy aj na poli kultúry,
a vzťah slovenského umenia k nemu, zachytáva vo svojich „anti-obrazoch“
predovšetkým Július Koller. Pojem „anti“ v jeho diele nemá význam iba popretia v rovine
„proti“ alebo „opak“, ale predstavuje alternatívu a nové varianty premýšľania nad
umeleckým dielom a realitou vôbec.
Roland Barthes vo svojej knihe „Mythologies“140 opisuje dve schémy, ktoré tvoria mýtus
[Diagram č. 3].

139

Prvou ranou bolo násilné ukončenie činnosti slovenskej avantgardy v jej najvýraznejšej podobe ako Školy
umeleckých remesiel koncom roku 1939 po vyhlásení samostatnej Slovenskej republiky a podpísaní
ochrannej zmluvy s Nemeckou ríšou a druhou ranou bol víťazný február Komunistickej strany v roku 1948
a následná dogmatická transformácia kultúry v krajine.
140 Roland Barthes zakladá svoju teóriu mýtu na Saussurovom lingvistickom systéme označujúceho
a označovaného, no jeho myšlienku o neustálom procese tvorby poznateľných a opakujúcich sa foriem (tzv.
proces štrukturovania) po prvý krát definoval vo svojom diele z roku 1725 „Nová veda“ taliansky filozof
Giambattista Vico ako pemanentnú a definitívnu ľudskú činnosť, ktorej výsledkom je taktiež mýtus. Pod
označením „nová veda“ nevidí Vico nič iné ako vedu o ľudskej spoločnosti, tzv. „fyziku človeka“.
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Prvá schéma opisuje Saussurovu diádovú štruktúru, ktorá vystihuje skladbu „jazyka“ ako
„semiologického systému“ vrcholiaceho v znaku (3. Signification), napríklad slova, ktoré
v sebe obsahuje význam (1. Signifier) a koncept (2. Signified) opisovanej veci.
Druhá schéma, ktorú Barthes nazval „sekundárny semiologický systém“, sa začína tam,
kde sa končí „Jazyk“, a je podstatou samotného mýtu. Mýtus sa zmocňuje jazyka a z jeho
schémy si ponecháva znak (3. Signification), ktorý transformuje do prázdnej prostej
formy (I. Signifier) zbavenej významu onej „ukradnutej reči“.

2. označované

3. Znak
I. OZNAČUJÚCI

Mýtus

Jazyk

1. označujúci

II. OZNAČOVANÉ

III. ZNAK

Diagram č. 3. Rolanda Barthes: Schéma semiologického systému mýtu
Mýtus tak Barthes charakterizuje ako metajazyk, resp. sekundárny jazyk141 alebo reč
zbavenú politického významu, ktorý sa svojou formou obracia na minulosť. Táto forma je
však relatívne motivovaná vlastným konceptom (2., II. Signfied), ktorého prirodzenosť je
pôvodne taktiež historická. Treba si uvedomiť, že význam slova politické v tomto vzťahu
znamená hlbší pohľad na to, ako reálne fungujú medziľudské vzťahy v štruktúre danej
spoločnosti a aký je ich dopad v procese tvorby sveta.
Ďalej treba spomenúť, že mýtus je podľa Barthesa vlastne „prehovor“ a preto ním môže
byť čokoľvek: „ ...môže byť tvorený písmom alebo zobrazením: písaný jazyk, ale taktiež
fotografia, film, novinový článok, šport, divadlo, reklama, to všetko môže poslúžiť ako
opora pre mýtický prehovor.“142 Z citátu je badateľné, že v podstate ide o všetky
distribučné kanály ideologickej propagandy.
Pri snahe o vyhodnotenie politického napojenia na mýtus treba tiež posudzovať mýtus
z pohľadu objektu jazyka, respektíve jeho významu. Vzťah k mýtu je teda založený na
jeho cielenom použití, ktoré je v tomto prípade politické. Ľavicový prehovor je zámerne
141

K definícii mýtu ako metajazyka, alebo jazyka druhého radu pozri aj Claude LÉVI-STRAUSS: Mythologica*.
Syrové a vařené. Praha 2006
142 preklad autora, BARTHES 1957, s. 107
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koncipovaný ako tzv. „plná“ reč, čo znamená, že si od začiatku až do konca zachováva
svoj politický náboj, ktorý nikdy nedovršuje prirodzenú premenu na mýtus.
Revolučný jazyk ľavice hovorí rečou s politickým zameraním, čím chce vytvárať nový
svet. Aj keď je tento jazyk paradoxne založený na historických predpokladoch buržoáznej
mytológie, nemožno ho samostatne akceptovať ako súčasť mýtu. Použitie buržoázneho
mýtu je strategické, kým ľavicový mýtus je náhodný, jeho použitie je taktické, dokonca
deviačné, je falošný a umelo vytvorený, použitý z dôvodu nutnosti a nie vhodnosti.
„Left-wing myth supervenes precisely at the moment when
revolution changes itself into “the Left”, that is, when it accepts
to wear a mask, to hide its name, to generate an innocent
metalanguage and to distort itself into “Nature”. “143
Teóriou mýtu ako jazykového javu spoločnosti sa zaoberá aj Claude Lévi-Strauss144,
pričom upozorňuje na fakt, že jeho pravou podstatou je jednoduchá identifikácia, ktorá
nezávisí od znalosti jazyka ani kultúry národa, pôvodcu mýtu. Je zrejmé, že identifikácia
„mýtu“ stvoreného propagandou je neuskutočniteľná, pretože sám seba neobnovuje,
a čitateľ, keďže spozná, že je neprirodzený, ho po nejakom období začne prehliadať.
Ľavicový mýtus sa nedokázal naturalizovať, teda vyprázdniť pôvodný jazykový význam
„ukradnutej reči“ 145 a postupne vytvoriť a vstrebať ten novo-naplnený do podvedomia
spoločnosti, aj keď bol v nej všade prítomný.
Obsah totalitnej reality, ktorý mal za cieľ vytvoriť nový obraz spoločnosti, nachádzal
na slovenskej umeleckej scéne, prevažne na základe spomenutej nestabilnosti
moderného myslenia, pozitívne ohlasy, ktoré ovládli takmer celé päťdesiate roky 20.
storočia. Na túto neuchopiteľnú situáciu reagoval s časovým odstupom Július Koller v
diele „Obraz“ z roku 1965 [44], ktorý môžeme považovať za „priameho predchodcu jeho
Antiobrazov“146. V uvoľnenej atmosfére polovice šesťdesiatych rokov však nepociťoval
nutnosť širšieho rozpracovania tejto problematiky, preto sa k nej vrátil až po následkoch
udalostí roku 1968, keď sa znovu stala vysoko aktuálnou. Konceptuálne umelecké
propozície „Obrazu", v zahraničí vnímané ako alternatívne, ktoré sa u nás zatiaľ iba
zľahka udomácňovali, stavali na zlomkoch slovenskej moderny. I keď Koller v priebehu
šesťdesiatych rokov využíval vymoženosti aj ostatných alternatívnych umeleckých
prejavov, v československom prostredí boli oproti západu vyjadrením skôr nedostatku
než nadbytku. Preto Koller neodoberá písmu jeho referenčnosť a striktne zachováva
143
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jeho znakovú konštrukciu spočívajúcu na Saussurovom diadickom vzťahu označujúce –
označované (interpret – objekt).
Za najsilnejší z „anti-obrazov“ považujeme „Slovenský obraz (anti-obraz)“ z roku 1968
[45], kde Koller civilizovaným spôsobom, za použitia jednoduchého textu „slovenský
obraz“ plynúceho celou plochou obrazu bez prerušenia vytvárajúc tak tautológiu
„slovenskýobraz- obrazslovenský“, odhaľuje bezbrehosť a neautentickosť politického
„mýtu“ komunistickej reči a jej propagandy, a to hneď niekoľkými anti-obrazmi147.
Z Barthesovej „Mytológie“ vieme, že ľavicový „mýtus“ využíval kódy pravicového jazyka
(tým teda aj buržoázneho), ktoré sa mu však v procese tvorby mýtu nepodarilo plne
naturalizovať a premeniť prostredníctvom tzv. „figúr“ do mýtu samotného, alebo, ak
chceme, premeniť do „pseudo-fysis“ (ideológie). Barthes charakterizoval sedem figúr,
ktoré mýtické označujúce (I. Signifier) transformujú na nový znak (III. Signification) mýtu
samotného: Vakcína, Neprítomnosť dejín, Identifikácia, Tautológia, Ani-ani-zmus,
Kvantifikácia kvality a Konštatovanie.148 Tieto figúry možno vypozorovať z propagačných
snáh ideológie a súčasne ich prepojiť s významami Kollerovej textovej tautológie:
Pojem „obraz slovenský“ je v historickom význame anti-obrazom:


„mýtu“ národnoobrodeneckých tém, keď figúrou „Vakcíny“ komunizmus
preliečuje stratu národnej hrdosti obyvateľstva. Vakcína je však panslavistická
a v skutočnosti navonok zakrýva omnoho väčší pôvod chorobnosti národnej
hrdosti Slovákov;



„mýtu“ založeného na figúre „Identifikácie“, keď oficiálna doktrína nie je
schopná prijať inakosť, alternatívnosť. Ak sa objaví, popiera ju alebo ju premení
na seba samú. Súčasne Koller poukazuje na to, že sa slovenské umenie stavu
„identifikácie“ prispôsobilo.

Pojem „slovenský obraz“ je v umeleckom význame anti-obrazom:
 mytologickej figúry „Neprítomnosti dejín“, keď bolo nielen slovenské umenie
zámerne zbavené svojej krátkej modernej minulosti. Pojem predkladá
pravdivosť o obraze slovenského umenia – je prázdne, umelo vytvorené;


„mýtu“ založeného na figúre „Konštatovania“, čo odráža hlavné záujmy
ideológie, ako sú univerzalizmus alebo nechuť vysvetľovať; konštatovanie jednej
pravdy, ktorá sa nemení.
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Pojem „slovenský obraz – obraz slovenský“ je v politickom význame anti-obrazom:


„mýtu“ vznikajúceho z figúry „Tautológie“ zbavenej racionality a rečovej
významovosti plynúcej z politickej reči (je to tak, pretože to tak je) – slovenský
obraz je obraz slovenský;



„mýtu“ figurácie „Ani – ani“, keď slovenský obraz stojí v protiklade k obrazu
Slovenska a naopak. Ich vyvažovaním nakoniec dochádza k popretiu obidvoch
a prijatiu tretieho variantu, ktorý obsiahol oba protiklady (paradoxnosť
komunistickej reči vôbec);

 oba pojmy sú figúrou mytologizácie prostredníctvom „Kvantifikácie kvality“, čo
je všeobecné pravidlo komunistického „mýtu“ zameraného na beztriednu masu.
Kvantifikácia je vyjadrená lineárnym plynutím tautológie po celej ploche obrazu.
Takýchto figúr existuje, samozrejme, omnoho viac, my sme však chceli poukázať na
prepojenie Kollerovho obrazu s figúrami, ktoré špecifikoval priamo Roland Barthes.
Okrem semiotického významu textu obrazu hrá dôležitú úlohu v interpretácii diela
i forma, akou je text stvárnený. Nedbalosť a amatérske rysy, akými je text napísaný, sú
totiž protikladom aranžovaného umenia a súčasne upozorňujú na protikladný vzťah:
opisný realizmus verzus jednoduchý text, ktorého metaforickosť na prvý pohľad
naznačuje aj biela farba149 vyjadrujúca „duchovný výraz a stav medzi tzv. umením a antiumením, hmotnosťou a metafyzikou“. 150
Podobným obrazom je aj ďalší anti-obraz (Ilúzia) z roku 1968 [46], ktorý jednoduchým
slovom – nadpisom „ilúzia“ v troch úrovniach – poukazuje na falošnú predstavu
o skutočnosti, akúsi ľudskú poruchu spôsobujúcu neschopnosť vnímať objektívnu realitu,
už tretíkrát umelo pretvorenú. V historickom kontexte by sme číslo tri mohli
interpretovať časovými obdobiami politického nátlaku: dogmatizmus počiatku
päťdesiatych rokov, umiernenie konca päťdesiatych a s ním súvisiaca ilúzia slobodných
šesťdesiatych rokov, a to, čo sa aktuálne dialo v roku 1968 znázornené ako prvá, teda
popredná, práve aktuálne vznikajúca ilúzia. Úbežníkovú perspektívu textu môžeme
vnímať ako časovú os, ktorá si je vedomá podobných ilúzii v slovenskom prostredí aj
smerom do minulosti, čo opäť pretvára všeobecne platné zdanie o „slovenskosti“.
Čítanie oboch diel predpokladá aspoň základný stupeň intelektu pre pochopenie zámeru
autora. Pri ďalších anti-obrazoch autor už mení prístup. Jazyku ponecháva už iba
149
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zvláštnu reč využívajúcu silu výpovede a psychického účinku interpunkčných znamienok.
Motív obrazu vytvorí napríklad aj geometrickým rastrom nekompromisne
nalinajkovaných výkričníkov [47], dynamicky posilnených červeným pozadím s pásmami
horizontál alebo jedným veľkým otáznikom [48], ktorý postupne získava ústredné
postavenie a je zástupcom všetkých kladených otázok zhrnutých v jeho texte
(pravdepodobne v liste Tomášovi Štraussovi) z roku 1978151.
Takýmto spojením slova a obrazu tvorí Kollerova umelecká forma uzavretý celok, na
základnej úrovni zrozumiteľný všetkým, ktorý pre náročnejších na druhej úrovni otvára
ďalšie priestory na zamyslenie.
V sérii anti-obrazov Július Koller alternatívnym spôsobom polemicky reflektuje
a analyzuje jednu konkrétnu skutočnosť, a to stav slovenského umenia prameniaci
z nastolených kultúrnych pomerov. ...Odkazoval na nejednoznačnosť, paradoxnosť ale
i provokatívnosť uvažovania o našom bytí. ... Chce vypovedať o slovenskom umení
predovšetkým z hľadiska jeho vzťahu k špecifickej – obrazovej a obraznej – recepcii sveta
okolo“152, ktorý človeku politickým nastavením otvorene zakazoval, aby nachádzal sám
seba. Logicky by sme sa tak Kollerovým dielom mohli pýtať na funkciu a úlohu umenia
v totalitnej spoločnosti, s čím súvisí aj ďalšia, vlastne trošku sarkastická identifikácia jeho
predpony „anti“.

Všeobecná odpoveď na otázku možnosti ovládnutia spoločnosti prostredníctvom tlaku
jazyka je záporná. I keď vývoj radikálnych režimov Európy poukázal na krátkodobú
úspešnosť existencie spojenia medzi jazykom a mocou, samy sú dôkazom, že
z dlhodobého hľadiska táto koexistencia stráca silu pôsobenia na celok spoločnosti.
Vetvy komunikačných kanálov, ktoré chrlili ideologické jazykolamy na obyvateľstvo
s cieľom vštiepiť do podvedomia más pretvorené obrazy reality v prospech politickej
manipulácie, boli odhaľované okrem iného aj či už v skrytých, alebo otvorených
námetoch umeleckých diel. Jazykový politický nátlak nebol závratným vynálezom
komunistickej gardy, tieto stratégie boli známe už z čias antiky, preto nemohli triezvosť
domácej inteligencie úplne vymiesť.
S krátkym časovým odstupom po počínaní tvrdej politickej propagandy začína do
československých kultúrnych pomerov prenikať nový mediálny prúd narábajúci
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s premenou ako jazykových, tak aj kultúrnych kódov. Vyplynul z ekonomického
nastavenia západných krajín, ktorý staval na trhovom hospodárstve a konkurenčnom
prostredí. Praktiky, akými v ňom dochádzalo doslova k zneužitiu týchto kódov, neboli od
tých v politickej propagande vzdialené, no ich výsledky boli v československom prostredí
vnímané ako niečo vysnené a nedosiahnuteľné. Pochopiteľne sa tak nová mediálna tvár
stala aktivátorom inkarnácie reklamného technického pokroku do umeleckých diel.
Médiá a ich prejavy v našom prostredí v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia
vykazovali menej agresívnu podobu než v zahraničí, preto ich označujeme ako konzum s
„ľudskou tvárou“.
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3. Médiá a konzum s „ľudskou tvárou“ – aktivátor č. 2.
Hospodárske zlyhanie krajiny, ktoré sa prejavilo začiatkom šesťdesiatych rokov 20.
storočia, spôsobené neekonomickým nastavením fungovania výrobnej politiky štátu
a poľnohospodárskou krízou vyplývajúcou z príliš urýchlenej kolektivizácie, znásobenou
niekoľkými neúrodnými rokmi, nútili politický aparát hľadať nové možnosti posilnenia
ekonomickej stability krajiny a prílevu finančných prostriedkov. Pre závažnosť situácie
predstavitelia štátu uvažovali o opätovnom zavedení lístkového hospodárstva153, ktoré
bolo zrušené menovou reformou v roku 1953.
Adekvátnou cestou na zaistenie ďalších finančných prostriedkov štátnej kase sa zdala
cesta turistického ruchu. Táto myšlienka prirodzene vyplynula zo
spoločenského nastavenia krajiny predchádzajúcich rokov, ktoré reagovalo na
chruščovovskú politiku týkajúcu sa zlepšenia životných podmienok obyčajných občanov
a zvláštnej koexistencie kapitalizmu s komunizmom. V praxi sa prejavovala
ako súperenie so západnými krajinami na poli životnej úrovne, vedy a techniky. „Dobové
heslo „dohnat a předehnat“ znamenalo do určité míry i snahu akceptovat určité
konzumní trendy ze západních států.“154 Metaforickým dovŕšením a uspokojením
súťažnej dychtivosti boli dva veľké úspechy, a to triumf československej expozície na
medzinárodnej výstave Expo 1958 v Bruseli a let Jurija Gagarina do vesmíru v roku 1961.
Po relatívne úspešnej hospodárskej stabilizácii krajiny sústredil teda politický aparát
svoje sily na zásadné ekonomické reformy zintenzívňujúce kontakty so zahraničím
vrátane západných krajín; „(...) do země stále více pronikali různé západní firmy se svými
reklamními kampaněmi.“155
Ozajstná konzumná spoločnosť sa však v Československu nevytvorila. Bola iba akousi
nedosiahnuteľnou ikonou, ktorú umelecká spoločnosť vnímala v dvoch rovinách:
v obraze, ktorý si vytvorila na základe skúseností z domáceho prostredia, a v obraze,
ktorý nadobudla z priameho kontaktu s konzumom v jeho prirodzenom prostredí v
zahraničí.
Výtvarné prejavy umelcov zachytávajúce prenikanie západných reklamných vzorov
k nám a ich charakter opisujeme v nasledujúcich častiach našej práce.
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Kód ako základ ľudskej komunikácie

Kódom, ktorý tvorí základ akejkoľvek medziľudskej komunikácie, je podľa filozofa Viléma
Flussera každý systém, ktorý usmerňuje manipuláciu s jednotkami kódov, respektíve
znakmi.156 Vznik znakov podľa neho prebieha dvoma spôsobmi: organickým, keď je
tvorcom telo (príkladom môže byť jazyk) alebo inštrumentálnym, keď telo potrebuje
technickú pomôcku, ktorú nazývame „médium“. Médium nie je nemý technický nástroj.
Ovplyvňuje výraz odovzdania informácie, čo môže vyvrcholiť v jeho celkovej premene,
keď sa z média stane autonómny semiotický systém, ktorým je napríklad písmo.
Písmo svojím vznikom vstúpilo do života človeka, a tým zmenilo nastavenie jeho orality.
Americký filozof a kultúrny historik Walter J. Ong špecifikoval dva druhy oralít157:
primárnu, existujúcu pred vznikom písma, ktorá vnímala svet prostredníctvom obrazov,
a sekundárnu, ktorá nastala po vzniku písma. Ong ďalej hovorí, že rozmach sekundárnej
orality je spojený s technologizáciou, teda médiom, ktoré v priebehu 20. storočia zažíva
neuveriteľný rozmach. Preto sa o médiu začína hovoriť v množnom čísle ako o
„médiách“ alebo s pokrokom doby o „masmédiach“, ktoré okrem iného produkujú
nespočetné množstvo typov tlačovín distribuovaných v ľudskom svete. Médiá
predstavujú teda informačný kanál, v ktorom dochádza k modifikácii a presunu kódov od
vysielateľa k prijímateľovi, ale bez možnosti spiatočného dialógu.
Nová realita písma, vo všetkých jej podobách, či už ako plagátu, novín, vývesiek, alebo
diagramov, vyskakuje na človeka zo všetkých strán. Jej mnohotvárnosť človek vstrebáva
občas fragmentárne, inokedy plnohodnotne v jej sémantických významoch a niekedy
dokonca iba podvedome, bez akejkoľvek pamäťovej stopy. Okrem toho, že nemôže na
ne odpovedať, prestáva postupne rozumieť informáciám, ktoré mu sprostredkúvajú, a to
z jedného dôvodu. Prostredníctvom médií je totiž písmo včlenené do obsiahlejšieho
obrazu, ktorý Vilém Flusser identifikoval ako technický obraz. Technické obrazy „fungujú
tak, akoby boli tradičnými magickými obrazmi [z našej prehistórie]“158 a navracajú tak
človeka späť do primárnej orality, na ktorú už zabudol. Situácia sa celkovo zhoršila preto,
lebo najaktuálnejší kód súvisiaci s materiálnou podobou slova, teda abecedný kód, od
začiatku 19. storočia všeobecne vytláčajú iné kódy, primárne teda technické obrazy,
ktoré sa spoločnosť zatiaľ ešte nenaučila dekódovať.159
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Tieto pomery vystihuje koncepcia vizuálnej antropológie W. J. T. Mitchella, ktorú
publikoval v diele „Picture Theory“ (1994)160. Mitchell identifikuje tzv. vizuálny obrat
v kultúre, keď spoločnosť postupne pohlcujú vizuálne, digitálne alebo kybernetické
obrazy, ktoré ju súčasne aj uväzňujú vo svojom „grafickom“ rozvrhnutí. Nové pomery
v spoločnosti označil Mitchell ako kultúrny „Pictorial Turn“ 161 alebo obrat k obrazu.
Nahrádza tak tézu Richarda Rortyho o lingvistickom obrate162, ktorá identifikovala
dominanciu teórie jazyka aplikovanú na všetky humanitné disciplíny a platila v
intelektuálnych kruhoch približne do roku 1967 (zásadnými teóriami pre filozofický obrat
k jazyku boli teórie Ferdinanda de Saussure a jeho nasledovníkov v štrukturalistickej
škole). Obrazné videnie sveta, ktoré postupne vytláča jeho jazykovú podobu, klasifikoval
Mitchell do viacerých kategórii, pričom masmédia preňho predstavujú iba jednu z nich.
Vieme teda, že média sú transformátorom komunikačných kódov, ktoré včleňujú písmo
do technických obrazov. I keď sa to spoločnosť ešte nenaučila, môže ich čítať alebo
povedzme dekódovať či analyzovať vo viacerých rovinách, pričom hovoríme o procese
označovania. Ten Barthes tradične chápe ako „denotáciu“ (mienim to, čo hovorím) a
„konotáciu“ (mienim niečo iné, ako hovorím – znak sa opäť stáva označujúcim, ide o tzv.
„označujúci systém druhého radu“), pričom konotácia sa uplatňuje hlavne pri estetickom
používaní jazyka.163
Jednoduché doslovné čítanie písomného textu označujeme ako denotáciu. Ak však
priradíme textu neviditeľné prívlastky, hovoríme o konotácii alebo konotatívnom čítaní,
ktoré to denotatívne nepopiera, ale predpokladá. Označujúce, teda písmo, sa v tomto
prípade obracia k sebe samému a má prednejšie postavenie ako označované. V praxi to
znamená, že napríklad text na plagáte odkazuje aj na skryté významy, ktoré si musíme
v procese čítania tohto textu „domyslieť“. Hovoríme tak o schopnosti metaforického
videnia sveta.
Sústavou denotácia/konotácia možno dekódovať nielen písmové texty, ale aj ostatné
prvky technického obrazu. V štruktúre všeobecného média totiž hovoríme o neustálej
premene denotácií na nové konotácie, pričom treba upozorniť, že za konotáciu súčasne
považuje Barthes aj proces umeleckej činnosti, pri ktorom dochádza k vzniku nových
kódov.164 Preto čítanie umeleckého diela závisí od náležitých schopností. Rovnako ako
konotácia v umeleckom diele produkuje nové kódy, tak aj média buď zneužívajú už
existujúce kódy, alebo vytvárajú nové. Ich čítanie teda závisí od predispozícií jedinca,
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ktorý musí pružne reagovať na neprestajné kódovanie a dekódovanie znakov zo systému
do systému.
Neustálej premene denotácií na nové konotácie sa venoval aj Umberto Eco, ktorý ju
definoval ako „estetické zdelenie fungujúce ako nepretržitý „mnohoradový“ systém
označovania, ktorý sa pohybuje z roviny na rovinu a ktorého denotácie sa v akejsi
nekonečnej rade stávajú konotáciami“165. Tento stály cyklus nielenže komplikuje čítanie
estetickej informácie diela (a tým aj technických obrazov), ale čítaním jeho kódov
súčasne produkuje nové poznávanie a učenie, ktoré v našom vedomí nanovo organizuje
skutočnosť. Eco tak poukazuje na fakt, že my sami sme tvorcami objektívneho sveta,
ktorý potom nedokážeme dekódovať.
Bez ohľadu na naše vedomie kódy modifikujú a determinujú náš objektívny pohľad na
veci, a preto je relatívne jednoduché ich zneužitie, ktoré identifikoval Roland Barthes
v súvislosti so snahou masmédií dosiahnuť vyšší zisk166. Aj z tohto dôvodu pomenúva
Kanaďan Marshall McLuhan svoju najznámejšiu knihu venovanú médiám a komunikácii
„The medium is the massage“167. Naznačuje tak obrovský vplyv médií na ľudské
vnímanie, pretože zmyslom sprostredkúvajú informácie v podobe, ktorá ich „masíruje“
vo svoj prospech. Výstižný je i výrok Viléma Flussera ako: „... sme nevedomky, mimo
vedomia programovaní...“168
Média vyvolávajú pocit túžby po ideálnom svete, ktorý nám predkladajú. Sú ilúziou
šťastia, ľahko dosiahnuteľného naplnením ich obsahu. Pohrávajú sa s najskrytejšími
ľudskými túžbami a obavami, čím vytvárajú z ľudí analfabetický dav, ktorý sa domnieva,
že netreba venovať pozornosť ich čítaniu: „Sadáme im na lep a pokladáme ich za
tradičné obrazy, ktoré sme sa predsa čítať naučili.“169
Umelec Jiří Balcar si ako nestranný pozorovateľ pri návšteve v USA v roku 1964 plne
uvedomil cielenú manipuláciu a programovanie požívateľov konzumu. Obraz o pravej
konzumnej spoločnosti si tak vytvoril na základe priameho kontaktu s ňou, v jej
prirodzenom prostredí, čo odrážajú jeho návrhy ilustrácií z roku 1966 k románu Johna
Steinbecka „Túlavý autobus“170 Stretnutie s americkým konzumom, ku ktorému
československý obyvateľ vzhliadal ako k niečomu nedosiahnuteľnému, v ňom naopak
zanechal pocit prázdnoty. Pochopil tak podstatu reklamy, ktorá vyvoláva ilúziu ľahkej
dosiahnuteľnosti šťastného života a vďaka tomu jeho ilustrácie vystihujú ideový zámer
knihy. Reklamný text je v jeho ilustráciách fragmentarizovaný, ľudské ideály sú zahmlené
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alebo dokreslené. Nie sú zobrazené jasne a zreteľne, pretože nasledujú dejovú líniu
románu, keď hlavné postavy strhávajú svoju masku a čitateľ spoznáva ich pravé povahy.
Často sú ohraničené čiernou kontúrou, známou z Balcarovej ranej tvorby, ktorá určuje
hranice „výplne“ ľudského tela poukazujúc na jeho duševnú vyprahnutosť. Písmo
vstupuje do diela dvojakým spôsobom:
Prostredníctvom reklamných výstrižkov z novín a časopisov integrovaných do obrazu
zrkadlovo ako obtlačky, čím autor poukazuje na klamný význam ich textu, ktorý
prekrucuje skutočnosť;
A ako nečitateľné texty z ruky umelca, ktorý samostatné litery voľne umiestňuje po
okrajoch diela alebo ich usporadúva do tvaru evokujúceho vertikálne pouličné názvy
obchodov a podnikov. V nich už písmo nie je zobrazené zrkadlovo a aj keď stratilo svoju
sémantiku, charakter, akým je zakomponované do diela, poukazuje na
konkrétne reklamné situácie znázornené v diele. Jeho obsah je čitateľný v asociácii
s ostatnými časťami diela. Vidíme tak mužov, ktorí sú na vrchole svojej kariéry vďaka
tomu, že nakupujú na Park Avenue[49], používajú to „správne“ mydlo aj vôňu a ich
kufrík má to „správne“ logo a značku. Dozvedáme sa, že žena má perfektný vzťah a je
šťastná, pretože vďaka „obohatenému“ praciemu prášku OMO [50] má dokonale čistú
bielizeň. Povrchnosť, ktorú Steinbeck aplikoval na americkú spoločnosť, pozoruje Balcar
aj v Európe, čo vo svojich ilustráciách vyjadruje viacerými jazykovými mutáciami
reklamy: v angličtine, nemčine alebo francúzštine. Češtinu referuje ako tlmočenie
mestského folklóru, pretože reklama bola u nás záležitosťou primárne plagátových plôch
a pouličných nápisov, ktoré Balcar používa ako štrukturálnu súčasť kompozície.
Podobne pracuje s písmom i lettrista, raný Jan Kubíček, ktorý v „zájmu o svět , ve kterém
žijeme“171 logicky nadviazal na odkaz Skupiny 42. Jan Kubíček sa spoznal s Jiřím Balcarom
v počiatkoch svojej umeleckej tvorby v Kolíne a odvtedy ich spájalo blízke priateľstvo; aj
preto ich myšlienkové pochody spontánne vykazujú podobné rysy. V tejto súvislosti
chceme poukázať na dve Kubíčkove diela z roku 1963 vytvorené technikou koláže (Bez
názvu [51, 52]).Nepovažujeme ju však za úplne klasickú koláž, typickú
pre československé prostredie. Ide skôr o zátišie nájdených predmetov rýdzeho
domáckeho konzumu so štipkou zahraničných vymožeností, ktoré sú ladne
naaranžované v duchu grafiky vtedajších reklám so všetkým, čo mala žena a dobový
ideál jej domácnosti predstavovať. Písmo farebných etikiet je atraktívnym doplnkom
nájdených predmetov harmonicky usporiadaných v autonómnej skladbe kruhového
stola. A práve zvolená vtáčia perspektíva umožňuje, aby sa dali grafémy tohto písma
čítať a vnímať. Kubíčkovou inšpiráciou prezentácie toho najlepšieho z vymožeností
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československého trhu boli holandské zátišia, ktoré na hlbokom čiernom pozadí
zobrazovali prepych prelínajúci sa s pominuteľnosťou.
Doslova konzum s „ľudskou tvárou“, tak ako existoval v československom prostredí,
zachytávajú dve, i keď pravdepodobne neplánované, ale pre túto tému veľmi podstatné
fotografie Ruperta Kytku zo šesťdesiatych rokov (Bez názvu, [53, 54]) znázorňujúce palác
Nisa v Liberci. V skutočnosti palác Nisa tvorí iba zahmlené pozadie fotografie, na ktorej
popredí sa odohráva celkom iná hra. Hra reklamných písmen „b“ a „T“ vo výklade azda
jedálne, ktorej je divák súčasťou, pričom realita je preňho zastretá. Jediným jasným
obrazom sú kontúry reklamného písma, z ktorých navyše logicky vidíme písmeno „b“
zvrátene – zrkadlovo, teda ako „d“. V šesťdesiatych rokoch prejavoval Kytka záujem o
štruktúru povrchov, o transparentnosť a svetelnosť odlišných materiálov. Písmo likviduje
stopercentnú transparentnosť výkladného skla, čím Kytka mení tradičný pohľad na palác
Nisa, aby objasnil aktuálnu realitu. V jeho fotografii sú písmená vytrhnuté z ich
semiotického kontextu a figurujú tak primárne po vizuálnej stránke, ktorú im pridelila
ruka „tvorcu“ reklamy výkladnej skrine jedálne. Takéto písmo „to je mluva výkladních
skříní. Teprve písmem můžeme říci něco o svém zboží – tato mluva musí být naprosto
zřetelná, tedy jasně čitelná (…)“172, hovorí jeden z návodov ako správne postupovať.
Namaľovať správne písmo štetcom totiž nie je jednoduchá vec.
V prípade nežiaduceho tvaru alebo línie sa musí opakovať celý ťah štetca vo svojej plnej
šírke a dĺžke. Tvorca písmen „b“ a „T“ by v tejto vede určite neobstál. Jeho ťahy štetca
nie sú tie pravé, pretože nie je „správné užívat kratších tahů štětce, jak se obecně říká
„šolíchání“.173
Kytkove fotografie a Kubíčkove zátišia dokonale vystihujú pojem konzum s „ľudskou
tvárou“, ktorý sa v Československu prejavoval primárne v oblasti spotreby potravín
a súvisel s vytváraním obrazu „moderného“ človeka. Treba tiež podotknúť, že
konkurenčný boj, typický pre trhovú ekonomiku, v centrálnom hospodárstve
neprebiehal. V Československu sa prejavoval ako dokazovanie si vlastnej
konkurencieschopnosti proti západným krajinám na vlastnom trhu, na čo domáce médiá
využívali primárne tlačenú podobu technických obrazov.
Preto za najvýstižnejší odraz sveta médií a konzumu v československom prostredí
môžeme považovať dve formy umeleckých technik, a to koláž a dekoláž. Obe spolu úzko
súvisia, pričom jedna z nich sa vyvinula začiatkom 20. storočia a druhá až v jeho polovici.
V oboch prípadoch však môžeme aplikovať koncept, ktorého korene nachádzame už
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u Ferdinanda de Saussure, konkrétne v jeho „anagramoch“174. Koncept sa však mohol
rozvinúť do samostatnej teórie až v období, keď jazyk strácal svoju pozíciu nadriadenosti
nad písmom.
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Intextualizácia v československej koláži a dekoláži
Po rokoch odmietania písma, ktoré bolo podriadené systému jazyka ako nehodnoverné,
oddelené od svojho autora, dochádza vďaka Derridovej „Gramatológii“175 k
jeho očisteniu. Dobové komunikačné pomery postavené na názore, že logos je primárny
a písanie má teda v porovnaní s hovorenou rečou omnoho menší význam, nazýva
Derrida „logocentrizmom“. Jeho kritika prílišného logocentrizmu hovorí, že písmo svojou
vlastnou ekonómiou narúša model informačného kanálu, pretože jednoducho
neprenáša v nezmenenej podobe to, čo získava z hovorenej reči. Tento názor súhlasí
s charakteristikou písma ako autonómneho systému – média –, čo sme opisovali
v prechádzajúcej kapitole.
Derrida preto dospieva k nevyhnutnosti nového poňatia písma, čo nakoniec vyústi v jeho
definícii ako suverénneho pra-písma (grammé či différance), ktoré predchádza jazyku
a vpisuje sa do všetkých možných substancií. Pri jeho charakteristike vychádzal Derrida
zo Saussurovho chápania jazyka ako systému diferencií. Podľa neho sa význam
jazykových jednotiek utvára na základe ich odlišností v porovnaní s ostatnými
významovými jednotkami. „Hra diferencí totiž předpokládá syntézy a poukazy, které
nedovolují, aby v nějakém okamžiku a v nějakém smyslu byl nějaký prvek prostě
přítomen sám o sobě a poukazoval pouze k sobě.“ 176 Táto hra sa uskutočňuje na základe
diferencií stôp, ktoré jazykové jednotky nesú v sebe a referujú tak na rôzne významy.
„Toto provázání, toto tkanivo, je text, který se tvoří výhradně transformací jiného
textu“.177
Referenčná teória Jacqua Derridu sa stala podkladom pre pojem Intertextovosť alebo
intertextualita, ktorý sa objavil v polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia a v procese
výkladu napríklad literárneho diela poukazuje na jeho referenčnú povahu k iným dielam.
V súčasnosti neexistuje nijaké autentické umelecké dielo178, ktoré by bolo úplne
„oslobodené“ od iných textov, alebo ako hovorí Julia Kristeva, ktorá prvá pomenovala
intertextualitu179, „žiadny „text“ sa nikdy nemôže úplne „oslobodiť“ od ostatných textov,
ale bude súčasťou intertextuality všetkého písania180, pretože text nie je uzatvorený
systém existujúci v izolácii, ale je vždy v dialógu s ostatnými textami, je mozaikou
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referencií k alebo citácii z iných diel“181. Intertextualita nadobúda širší význam vo
vyhlásení ruského semiotika Jurija Lotmana182, ktorý hovorí, že za „text“ možno
považovať aj výtvarné dielo alebo samu kultúru v jej celistvom antropologickom chápaní.
Vzťahy medzi takýmito „textami“ sú aktívne a evolučne podobné. Informácia použitá
z jedného „textu“ je v tom ďalšom integrovaná do nových kontextov, čím prináša nové
pohľady na chápanie súvislostí vonkajšieho sveta a poukazuje na jeho ďalšie, zatiaľ
neidentifikované problematiky.
Sumárne môžeme teda povedať, že „text“ je definovaný nielen v jazykovom, ale aj
v kultúrnom význame. Základnou štruktúrou textu sú tak kódy, ktoré nie sú eliminované
iba na jazykové kódy, ale nesú sa vo význame Derridovho grammé, teda pra-písma
vpísaného do všetkých možných substancií. Teda už nie vo výklade Saussurovej
lingvistickej diády, ale v Peirceovej semiotickej znakovej štruktúre je význam znaku
ustanovený na základe stôp iných prvkov tohto radu, respektíve na základe diferencií,
ktoré odlišujú daný znak od ostatných znakov jeho druhu. V prenesenom význame tak
môžeme intertextualitu identifikovať ako neustále „rastúcu spleť spoločenských kódov
dešifrovaných v nespočetnom množstve interpretácií“183.
Doslovné kolážovanie „textov“ vo výtvarnom umení nás privádza k podrobnejšej
klasifikácii intertextuality, ktorú urobil poľský literárny kritik a teoretik Henryk
Markiewicz. Vo svojej eseji „Odmiany intertekstualności”184 označil transformácie
„textov“ do „textov“ pojmom „transtextovosť“185, pod ktorú začleňuje okrem
intertextovosti aj intextualizáciu, preklady, transformáciu, tematické nadväznosti,
ikonizácie – reprodukcie, imitácie, konfrontácie, nadviazanie na diskurzívne schémy a
metatextualizácie186. Pre našu kapitolu sa stáva prínosnou intextualizácia, ktorej
medzitextové vzťahy vystihujú princíp výstavby koláže a tým aj jej opozitá, dekoláže.
Podľa Markiewicza Intextualizácia zahŕňa tri typy textových interakcií:
a) citáty ako fragmenty prototextu187, ktoré sú do „textu“ zapojené doslovne, alebo
parafrázy, ktoré chápe ako voľne spracované citáty zachovávajúce ich pôvodný
zmysel;
b) kontrafaktúry, definované ako prototext, ktorého základný význam bol
zmenený;
c) centá, montáže a koláže (nie vo výtvarnom ale literárnom význame).188
181 MACEY 2001, s.
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Vnútornú skladbu koláží/dekoláží považujeme za silné miesto pôsobenia intextuálnych
medzitextových vzťahov. Ich spletitá sieť odkazovania je súčasne evokovaná samotnou
formou koláže/dekoláže, ktorá je počiatkom anabázy spojenia dvoja trojdimenzionálneho priestoru v prelínaní písma a obrazu. Markiewicz aplikuje pravidlá
Intextuálizácie na literárne diela, no jej princíp vystihuje aj jazykovú zmenu textu
prevedenú kolážovou technikou vo výtvarnom umení. Reklamný materiál vstupujúci do
umeleckej koláže chápeme ako prototext, ktorý umelec parafrázuje, alebo ho premenia
na kontrafaktúru, poprípade vyprázdňuje jeho obsah.
Z takejto textovej výstavby koláže je možné čítať prototexty (ako základné jednotky
vstupujúce do diela) dvoma spôsobmi: buď ako čisté texty, alebo ako texty, ktoré
narušujú kultúrne kódy, pričom spôsob ich čítania závisí od kultúrnych predispozícií
čitateľa.
Forma koláže a jej vyhranenejšia podoba dekoláže „nahrádza vytvorené nájdeným,
privlastneným, individuálne anonymným a banálnym, špecifické remeselným,
priemyselným a masovým, intencionálne faktickým a zobrazené citovaným“189,
zjednodušene umožňuje, aby sa zachytila faktická podstata nájdeného prvku („textu“
včleneného do diela).
Prototexty sú predmetom „konotácie“, ktorá pracuje s významom mediálnych výstupov.
Ako sme už spomenuli, médiá neumožňujú prijímateľovi nadviazať spiatočný dialóg,
preto hovoríme, že majú diskurzívnu povahu. Konotácia odoberá médiám ich diskurzívnu
povahu a mení ju na dialogickú. Dáva im tak novú sémantickú podobu v rozprave s
ďalšími „textovými“ odkazmi včlenenými do ich kompozície a v spôsobe ich čítania
pozorovateľom diela.
„Existujú dve veľké triedy médií: „taká, v ktorej kodifikované posolstvo
prúdi z pamäti vysielača k pamäti prijímača, a taká, v ktorej dochádza
k výmene kodifikovaných posolstiev medzi rôznymi pamäťami. Prvú
triedu možno nazvať diskurzívnym médiom, druhú dialogickým.
Príkladmi pre prvú sú plagáty a kiná, príkladmi pre druhú sú burzy
a dedinské námestia.“190
Najfrekventovanejším mediálnym informačným kanálom objavujúcim sa v kolážach
československých umelcov vytvorených v šesťdesiatych rokoch 20, storočia boli
fragmenty novín, časopisov a plagátov, prípadne iných mediálnych tlačovín. Individuálne
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umelecké prístupy zároveň predstavujú rozdielne pracovné postupy a následné
významové podoby. V súvislosti s nasledujúcou interpretáciou vybraných koláží
a dekoláží treba spomenúť ešte jednu zásadnú dotýkajúcu sa autorstva intertextuálnych
diel. Princíp odkazovania jedného textu na druhý viedol k prehodnoteniu vnímania
autorstva umeleckého diela. Autor už nie je tvorca idey ale kolážista, ktorý prepája
a rôzne kombinuje jednotlivé „texty“, čo sa konfrontujú na úrovni čitateľa a ten si ich
interpretuje na základe svojich kultúrnych predispozícií. Touto myšlienkou sa najviac
zaoberal Roland Barthes vo svojej eseji „Death of Author“191 (Smrť autora) z roku 1968
venujúcej sa postaveniu a úlohe autora v spoločnosti. Osobnosť autora zohrávala pri
interpretácii umeleckého diela dôležitú úlohu.Nové vnímanie tvorby autorského diela
ako spleti „textov“ však odrazu oslobodzuje diváka od záväznej interpretácie spojenej
s osobnosťou autora a sociologickým kontextom vzniku diela. Okrem Rolanda Barthesa
sa touto témou zaoberal aj Michel Foucault, ktorý ju vnímal vo všeobecnejšom význame
ako „Death of Man“ 192. V tomto význame bude pre nás pri interpretácii „textových“
koláži hrať úlohu predovšetkým charakter „prototextov“ včlenených do umeleckého
diela a ich nová podoba, ktorá bola reakciou na zneužívanie kódov médiami.
Nezanevierame tak na autorský zámer umeleckého diela.
V časovom priereze zvoleného obdobia práce a nielen v ňom možno
za najvýznamnejšieho kolážistu, ktorému bolo venovaných nespočetné množstvo výstav
a publikácii, považovať českého umelca Jiřího Kolářa. Jeho celoživotná tvorba bola
založená na nedôvere k jazyku. Pomocou experimentu a inovácie tradičných metód
výstavby umeleckého diela sa pokúšal nájsť nový zmysel jazyka a objaviť úplne novú reč,
nepoškvrnenú aktuálnymi pomermi vo svete. Ako básnik začal takto písať poéziu, no
postupne prešiel rôznymi umeleckými technikami. Patrila medzi ne aj koláž, ktorá mala
podľa neho dávať jazyku nový zmysel a premeniť ho na novú, osobitú štruktúru
v intextuálnom diele. Jeho koláže patria do jedného z prúdov193 tzv. evidentnej poézie,
čo manifestoval v texte „Snad nic, snad něco“194 z roku 1965. V ňom definuje evidentnú
poéziu ako všetku poéziu, „která vylučuje psané slovo jako nosní prvek tvoření
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a dorozumění“195. Spontánna a prirodzená práca s kolážou sa začala v jeho diele
objavovať už začiatkom päťdesiatych rokov a postupne dosiahla rôzne podoby vo výraze
formy ako tzv. roláže, muchláže, chiasmáže a ďalšie196. Kolář začína výrazne pracovať
s dvoj- a trojdimenzionálnym priestorom. Vrchol v tomto smere dosiahol v roku 1963,
keď sa podkladom pre jeho koláže stali objekty, ako napríklad jablko, domáce náčinia
alebo stĺpy. Samostatný fenomén v kolážach predstavujú použité tlačoviny. Zbieral ich už
od štyridsiatych rokov 20. storočia, keď si vystrihoval fragmenty zo starých časopisov ako
Světozor, Zlatá Praha alebo nemecký Gartenlauben, ku ktorým v šesťdesiatych rokoch
pridal aj iné zahraničné časopisy. Médiá vstupujú do jeho koláži predovšetkým vo svojej
konzumnej podobe, a to ako deštrukcia vonkajšieho sveta, ktorý sa konštruuje na nový
svet ako protipól obrazu starého. Písané slová, vstupujúce do jeho koláží ako výplod
médií, sú v Kolářovom ponímaní prázdne, zbavené svojho významu, pretože boli
vytrhnuté zo svojho pôvodného kontextu. „Jsou to jen útržky jakýchsi starých textů, jež
se dostali do rukou někomu, kdo k nim už nemá klíč, a pokouší se je proto uspořádat tak,
jak jim on rozumí.“197 Fragmenty reklám prenikajú do jeho koláží ako kontrafaktúry, teda
prototexty zbavené svojej pôvodnej funkcie, pretože nebola iná cesta. Stali sa totiž
nástrojom, čo zakrýval reálny svet, ktorý bol len umelou reprodukciou reálneho sveta.
Neexistovalo teda iné východisko, iba pristúpiť k ich kompletnej reštrukturalizácii, ktorú
Kolář nachádzal práve v koláži (Bez názvu, šesťdesiate roky [55]). V zásadách
intertextovosti vedie reštrukturalizácia slova v Kolářových kolážach k novým
sémantickým významom, ktoré nadobúdajú konkrétne podoby až v mysli čitateľa. Sú tak
opäť „otvoreným dielom“, ako o ňom hovoril Umberto Eco, ktoré sa završuje až v spojení
s kultúrnou predispozíciou jedinca. Kolář sám seba zbavuje autorstva svojich koláží
a necháva ich voľne plynúť svetom, ktorý pre ne vytvoril. Za pozornosť stojí aj jeho koláž
„Francouzský klíč“ z roku 1964 [56]. Okrem toho, že sa v tomto diele prepája klasická
koláž s rolážou a dochádza tak ku dvojitej dekonštrukcii časopiseckých reklám
a plagátov, nachádzame v ľavom dolnom rohu výstrižok z francúzskej reklamy na prací
prášok OMO, ktorý sa objavuje aj v ilustráciách Jiřího Balcara k „Toulavému autobusu“
z roku 1966 [50].
V slovenskom umení dostáva koláž ucelenejšiu podobu na prelome päťdesiatych
a šesťdesiatych rokov 20. storočia predovšetkým v prácach dvoch umelcov, a to Andreja
Barčíka a Rudolfa Krivoša, predstaviteľov „Skupiny Mikuláša Galandu“198 založenej
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v Žiline v roku 1957. Skupina Mikuláša Galandu bola vôbec prvou skupinou, ktorá sa
mohla na Slovensku oficiálne sformovať vďaka zmene štatútu Zväzu československých
výtvarných umelcov, ku ktorej došlo z podnetu otvorenej požiadavky mladých
výtvarníkov v roku 1956. 199 Programové východisko skupiny: „umenie pevných
a prostých tvarov, aké si vynucuje civilné prostredie dneška a život ľudí atómového
veku“200 je plne rešpektované v kolážach ako Andreja Barčíka, tak aj Rudolfa Krivoša.
„Krajina s čiernym mesiacom“ (1962) Andreja Barčíka [57] je príkladom jeho práce so
špeciálnou technikou. Na novinovú koláž ukladá akvarelovými farbami alebo
monotypiou pevné a prosté geometrické tvary a vytvára abstraktný raster krajiny so
vznášajúcim sa mesiacom, ktorý je, rovnako, ako aj články novín, náhle useknutý
fiktívnym rámom obrazu. Krajina je usporiadaná vertikálne a spočíva na prevažne
horizontálnych pásoch celistvých novinových pruhov. Ich presah do vertikálnej štruktúry
popredia obrazu je povolený, ale od pozadia odlíšený inou formou písma – ako viditeľné
zlomky veľkých nadpisov.
Barčík zachováva reálnu „estetiku“ novín spočívajúcu v celistvosti článkových
monoblokov a nefragmentarizuje ich na iné tvary. „Je běžné, že stránky novin jsou zcela
zaplněny – jistému druhu tištěného materiálu se říká ,výplně´ či ,vycpávky´ – a řádky
písmen se zarovnávají do bloků (to znamená, že mají naprosto shodnou šířku).“201
Udržiava tak zámerný vizuál novín spočívajúci v evokácii celistvosti a kompaktnosti aj
obsahu ich textu. Barčík prideľuje novinám funkciu technického znaku vonkajšieho sveta,
ktorý je civilným médiom rovnako v obraze, ako aj v realite. Dielo je tak opravdivým
odrazom reality, citátom preneseným do nového kontextu vo svojej pôvodnej podobe,
ako odkaz človečenstva.
Väčší dôraz na prítomnosť ľudského znaku v intenciách programovej línie Skupiny
Mikuláša Galandu kladie vo svojich kolážach Rudolf Krivoš. Ľudský artefakt je v jeho
dielach prítomný nielen ako fragment novín, ale je priamo zastúpený figúrou, prípadne
jej stopou. Prítomnosť „živej“ stopy nie je však taká, akú by sme očakávali. Je
prekvapujúcim prvkom zarážajúcim svojou čiernou iróniou, navyše vizuálne estetickou.
V „Pocte novinárovi“ (1968) [58] Krivošova figúra ženy korešponduje svojím zobrazením
s pozostatkami reklamného papiera, ktorý je vytrhnutý zo svojho obalu a zbavený tak
vonkajšej schránky. Je nahý, a práve preto konečne odhalený vo svojej nemorálnej
podstate. „Nahá“ je aj figúra znázornená ako sústava orgánov, z ktorých niekto stiahol
kožu a lisom obetne obtlačil jej orgány obalené telesnými tekutinami na papierovú koláž.
Nedobrovoľnosť tohto aktu je zrejmá z krvavých obtlačkov rúk, ktoré sa v rôznych
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polohách vzpierali spojeniu s plochou dámskych módnych strihov a dobových kultúrnych
rubrík zachytávajúcich stránky novín. Jej „nahota“ má inú podstatu ako tá reklamná.
Krivoš totiž zobrazuje svet okolo seba, ktorý on aj jeho figúry odmietajú. Spoločnosť ich
však s ním spojila nepripravených, telesne bezbranných a zraniteľných. Krivoš preberá
kódy médií a v spojení s jeho obrazmi dékoduje ich skutočnú sémantickú povahu.
Inverzne navracia kódy zneužité médiami ich pôvodným významom a vytvára tak
parafrázu prototextu, čím napomáha jej konotačnému čítaniu a rehabilituje pôvodné
komunikačné kódy.Tento zámer je citeľný tiež z názvu diela, ktorý je ironickou poctou
človeku podieľajúcemu sa na mediálnej mašinérii tohto sveta, ku ktorej dielo doslovne
odkazuje.
V diele „Figúry“ (1968) [59] Krivošova figúra kyprých ženských tvarov povstala z ruín
vlastného tela a svojím pozadím, ktoré nespĺňalo normy dámskych strihov z
predchádzajúceho diela, sarkasticky „obsiahla“ ich ideálne veľkosti do svojho vnútra.
Triumfálne je tak usadená na piedestál, ktorý je monumentom jej víťazstva nad figúrami
ženských ideálov. V týchto dvoch kolážach sa stretávame s príkladom priamej
intertextovosti medzi dvoma dielami jedného autora, keď prvé je prototextom k
nasledujúcemu.
Inú polohu výtvarného námetu, ktorý sa radikálne rozchádzal so slovenskou figuratívnou
tradíciou, ako ju presadzovali „galandovci“, manifestovali zástupcovia zoskupenia tzv.
„Konfrontácií“.
Na slovenskom aj českom umeleckom fronte z nich výrazne zapôsobili dvaja umelci,
najortodoxnejší lettristi československej umeleckej scény, Eduard Ovčáček a Miloš
Urbásek. Počiatky ich kolážovej tvorby sú spojené s obdobím, keď obaja umelci ešte ako
študenti VŠVU v Bratislave patrili ku zoskupeniu už spomenutých tzv. slovenských
„Konfrontácií“. Integrácia mediálnych výstupov v duchu pop-artového vedomia vstupuje
do ich koláží pod vplyvom abstraktnej informelovej „estetiky“, a zásadným spôsobom sa
tak spája s experimentom, ktorý sa v ich prípade pohráva so štruktúrou plochy obrazu v
metódach nalepovania, obtláčania, prepaľovania, krkvania a „muchlania“, trhania alebo
deštruovania [60, 61, 64]. Slovenský variant informelu nerešpektoval plne zásady
bezpredmetnosti a bezvýznamovosti, ako boli pôvodne artikulované. Vo svojej forme bol
od začiatku metaforicky zahľadený smerom ku skutočnosti, ktorá bola síce spočiatku
odmietaná, no nedala sa prehliadať, a to z dvoch dôvodov. Jednak pre silnú tradíciu
civilizmu v českom modernom umení, jednak preto, lebo svet sa presycoval artefaktmi
ľudskej kultúry.
Ovčáčkove prepaľované koláže [60, 61, 62, 63, 64] ponechávajú písmu jeho konvenčný
význam, v novom kontexte však dotvorený a ozvláštnený o námet človeka, pretože jeho
symbióza s písmom je v západnom svete nerozlučiteľná. Do matérie papiera domácich,
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ale i zahraničných novín, časopisov, letákov a pod. metaforicky vpaľuje kontúry úplného
alebo čiastočného tzv. „debnového“ pop-artového písma (litier alebo číslic). Aj napriek
tomu, že písmo vizuálne pôsobí ako dekoratívny prvok obrazu, zastáva konkrétnu časť
námetu, ktorý je evokovaný v názve diela. Akt vpálenia písma do nalepených vrstiev
papiera zanecháva perforáciou svoju „stopu“ vo význame Derridovho pra-písma. Je teda
„textom“ včleneným do substancie obrazu. Zhluky vpálených matríc spolu s písmenami
rozptýlenými po ploche obrazu sú samostatne fungujúce indivíduá stvorené autorom
obrazu. Svojou osobitosťou signalizujú sémantický význam, pretože odkazujú rovnako
na človeka, ako aj na obyčajný predmet. Aktom zosobnenia písma ho Ovčáček
rehabilituje od nánosov mediálnych manipulácií a umožňuje mu tak vytvoriť nový,
nepoškvrnený systém kódov.
Proces vpaľovania písomných znakov je lyrickou deštrukciou skutočnosti v zmysle
domácej informelovej „estetiky“ , je ako „cejch vpálen do pestré mozaiky světa,
představované ikonickými realitami koláže“202. Metaforickým preniknutím do štruktúry
obrazu odhaľuje Ovčáček opravdivú tvár mediálnych nánosov.
Po troch rokoch existencie „Konfrontácií“ prenáša Ovčáček predmet svojho záujmu od
informelu k lettristickému výtvarnému prejavu. Jeho počiatky sú úzko spojené
s experimentálnou poéziou a uplatnením fragmentu mediálneho textu ako stavebného
prvku diela. Zrazu sa pominula romantická súvzťažnosť s realitou a túžba komunikovať s
ňou. Prvky konzumnej reality sú vyňaté zo svojho prirodzeného prostredia a zbavené
akejkoľvek nadväznosti naň. Fungujú ako čisté zhluky písomných znakov usporiadané
do nového komunikačného systému založeného na ich vizuálnej a estetickej podobe.
Stratu ich sémantickosti nahrádza farebnosť a forma usporiadania na ploche obrazu,
ktorá je hravá (Okolo, 1963 [66]) alebo nezmyselne spojená s názvom diela napríklad
„Den královny Alžběty“ (pozri DKA 2, 1963 – rok druhého tehotenstva anglickej kráľovnej
[67]). Lettristický element prvých Ovčáčkových koláží postupne opustí experiment
vizuálnej poézie a nahradí ho experimentom informelovej skúsenosti, pričom si však
ponechá asémantickú znakovú čistotu, takú typickú pre jeho nasledujúcu dlhoročnú
tvorbu.
Na rozdiel od ostaných členov slovenského informelu Miloš Urbásek vyznával od
začiatku jeho striktnú podobu bez presahov do skutočnosti a zameranú na estetické
kvality štruktúry povrchu obrazu, čo ho radí k rýdzim nasledovníkom najstaršieho člena
českých „Konfrontací“ Vladimíra Boudníka. Písmo vstupuje do Urbáskových koláží [68,
69] ako autonómny znak po vzore kubistických koláží, oslobodený od sémantickej roviny
jazyka, zbavený svojej pôvodnej funkcie v prospech jeho prirodzených estetických
a vizuálnych tvarov, ktoré sú ďalej dotvárané. Deštrukcia plochy obrazu v intenciách
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Konfrontácií je v Urbáskových kolážach opäť aplikovaná na aktuálne mediálne výstupy,
ako sú noviny, plagáty, časopisy, oznamy alebo akékoľvek reprodukcie písma, ktoré
prepaľuje, krčí alebo premaľúva. Tvar grafémy je preňho od začiatku cestou ku
geometrickej abstrakcii, typickej pre jeho neskoršiu tvorbu. Franz Mon, predstaviteľ
nemeckej experimentálnej poézie, charakterizoval Urbáskov proces vzniku koláží ako
skúšku „odporu civilizačného materiálu“ 203, s ktorým sa denno-denne stretávame a ktorý
tak „nevyhnutne vyprovokuje nejakú reakciu, i keď ju nezaregistrujeme“204.
Metaforickosť slovenského variantu informelu sa v Urbáskovom diele nenachádza.
Intextualita a referenčnosť spleti textov v racionálnej konštrukcii diela nadobúda nový
význam, a to vo fyzickom kontakte umelca s vybraným prototextom, ktorý je preňho
obsahovo anonymným materiálom. Koláž mediálnych útržkov následne zalieva
nitrolakom, ktorý je občas prepaľovaný a ďalej hapticky formovaný. Vzniká tak dojem
afišistickej tvorby francúzskych „novorealistov“, ktorí namiesto syntetizácie
podkladového materiálu uprednostňujú jeho deštrukciu.
Reliéfnosť niektorých Urbáskových koláži, ktorá prostredníctvom skrčených
a „zmuchlaných“ papierov nalepených na fragmenty tlačovín necháva vystúpiť plochu
obrazu do priestoru, je odrazu prekrytá gestickým nánosom bielej farby. Tá najskôr
pokrýva iba časť plochy obrazu, a neskôr sa prenesie na celý jej povrch, čím symbolicky
zavrhuje minulosť.
Vo svojich kolážach dokázal Urbásek „v celej sile stelesniť paradigmu doby, jej ošiaľ
hmotného pokroku a ním plodenej brutality, rýchleho zrodu a zániku s pečaťou
nemilosrdného starnutia, opotrebovania, konzumných extraktov mesta, kde všetko nové,
dnešné, nedočkavo prekrýva to včerajšie.“205
S parafrázou plagátu ako mediálneho aktivátora integrácie písma do vizuálneho obrazu
rozsiahlo pracuje olomoucký umelec Slavoj Kovařík. Prechody z mestskej periférie do
dedinskej krajiny ho fascinovali už začiatkom štyridsiatych rokov 20. storočia, odkedy
medzi nimi osciloval a spracúval ich v rozličných výtvarných štýloch. V polovici
šesťdesiatych rokov sa jeho pozornosť, azda pod vplyvom štvortýždňovej návštevy
Londýna v roku 1966, obrátila smerom k produktom mediálnej mašinérie, ktorá
vytvárala ráz mestských ulíc.
Zaiste mala na neho vplyv aj osobnosť Václava Zykmunda, teoretika skupiny Parabola,
ktorej bol Kovařík od roku 1963 členom. Zykmund pôsobil v rokoch 1960 až 1972 ako
vedúci Katedry výtvarnej teórie a výchovy na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého
v Olomouci, kde sa „ve svých spontánních a sugestivních přednáškách zabýval především
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oblastí sémiotiky, funkci symbolu a znaku a archetypu ve výtvarném díle, funkcí, jež se
může stát klíčem k člověku, nenahraditelným ani vědou, ani praxí. Pokoušel se zkoumaný
problém zasazovat vždy do co nejširšího a současně logického rámce.“206
Plagáty a okrem nich aj ošarpané steny so záznamami ľudských graffiti znamenali pre
Kovaříka surový a pominuteľný záznam existencie mestskej civilizácie a pravdepodobne
práve preto ich stopu vo svojej tvorbe často premaľúval spontánnymi a gestickými ťahmi
štetca. Okrem hlavnej bielej transparentnej farby (podobne ako Miloš Urbásek) používa
aj iné, najskôr červené [70], a potom predovšetkým okrové tóny [74]. Premaľbou svojich
koláží a tým zámerným zastretím stôp mediálneho sveta iste poukazoval na ich
prospechársku transformáciu komunikačných kódov. Oproti pokojným a systematicky
usporiadaným štrukturálnym kolážam Eduarda Ovčáčka a Miloša Urbáska sú Kovaříkove
koláže nabité dynamizmom znásobeným prítomnosťou šípky, technickým znakom, ktorý
autor chápal „ako symbol pohybu a otevřené, dynamické komunikace, což je velmi blízké
mému chápaní života“207.
Fragmenty plagátovej koláže v „Červenom obraze“ (1967) [70] prekukujúce
v transparentnom nánose, miestami abstraktného drippingu, červenej farby, sú ako
neidentifikovateľný prototext ďalej komentované okrem šípok aj rukopisným textom
autora alebo samostatnými literami buď písanými, alebo obtláčanými „debnovým“
písmom odkazujúcim na pop-artovú etiketu. Nový semiotický význam slov je oným
reálnym odkazom na surový obraz stien a múrov mestskej aglomerácie zaplnených
anonymnými graffiti. Veľmi podobnú interpretáciu môžeme aplikovať aj na dielo
„Plakáty“ (1968) [71] s tým rozdielom, že červenú farbu nahradil autor bielou, ktorá
zjemňuje pôsobenie celého diela povyšujúc ho na akúsi metafyzickú úroveň.

Za výnimočný zjav na československej umeleckej scéne možno však považovať iný typ
výtvarného vyjadrenia, a to Slavoja Kovaříka, ktorý je úzko spätý s európskou vlnu popartu, predovšetkým s dielom afišistov, príslušníkov medzinárodnej skupiny „Nových
realistov“ Françoisom Dufrênom, Jacquom de la Villégle, Raymondom Hainsom
a Mimmom Rottelom. „O to překvapivější je zjištění, že malíř práci těchto autorů dodnes
nezná.“208
Konkrétne ide o umelecký koncept dekoláže, ktorá na rozmerných plátnach
artikulovaným zásahom odtrhávania deštruuje nános plagátov na abstraktný obraz ich
farebných zostatkov, pričom narúša ich celkový grafický layout, inak povedané technický
obraz. Dekoláž si privlastňuje všedný a pominuteľný jazyk reklamy vo forme prototextu,
ktorému dáva nové významy v rozmere kontrafaktúry a prispôsobuje ho vlastnému
zámeru.
206
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Kovařík nepoužíva čistú podobu dekoláže, ako ju poznáme u afišistov, i keď aj on využíva
pri ich tvorbe moment náhody. Na rozdiel od nich však vzniknutú abstraktnú kompozíciu
ďalej dotvára. Azda najdrsnejšou dekolážou v jej archetypálnej podobe je „Oznámení
o Ikarově letu“ z roku 1967 [72]. Možno práve československé mediálne prostredie bolo
to, čo posúvalo Kovaříkove dekoláže do inej výrazovej polohy oproti afišistom. Ide
predovšetkým o domácu plagátovú produkciu Františka Bělohlávka, ktorú Kovařík
používa ako základnú matériu dekoláží. Bělohlávkove plagáty nezobrazujú hviezdy
filmového plátna, pretože sú vo svojej kompozícii poňaté výtvarne. Zaiste mal na
Kovaříkove dekoláže vplyv aj charakter samotných drevených plagátových plôch, ktoré
zväčša pozostávali z obyčajných latkových plotov a okrem plagátov obsahovali aj rôzne
oznámenia. Dielo je rozdelené na dve časti:
Prvá hrá koloritom layoutových ruín s výraznými útržkami grafickej palety slov a s
pátosom bieleho priesvitného náteru v spodnej časti obrazu. Jej dominantou je Ikaros a
a jeho otec, ktorý mu práve pripevňuje krídla.
Druhá časť je od prvej oddelená pomyselnou vertikálnou čiarou, ktorej súčasťou je okraj
„Oznámenia“, respektíve citátu schôdzového zápisu o príprave divadelného programu
hry Václava Havla „Zahradní slavnost“. Táto časť diela už nie je dekolážou, ale kolážou,
ktorá na seba preberá všetky fazóny typické pre Kovaříkovu koláž: fragmenty písmen
a textov i v rukopisnej podobe, obtlačky „debnového písma“ alebo jeho nástreky podľa
šablón, následné lazúrovanie okrovými alebo bielymi tónmi a z toho všetkého
vyplývajúca evokácia pouličných spontánnych graffiti.
Obe časti obrazu sú zjednotené v názve diela, ktorý spája citát „Oznámení“ s obrazovým
prototextom „Ikarov let“ a spoločne vytvárajú kontrafaktúru. Stávajú sa kompozičnými
obrazovými artefaktmi, ktoré presvedčivo odkazujú na zábavný filmový priemysel, akoby
bolo Československo jeho každodennou súčasťou.
Iná je už ďalšia Kovaříkova dekoláž „Stena II.“ z roku 1967 [73]. Primárne zjavne
predstavuje abstraktnú kompozíciu nečitateľných zlomkov plagátov premaľovaných
bielou lazúrou, ktorá korešponduje s bielymi pozostatkami spodnej vrstvy plagátového
papiera.
K spojeniu štyroch výtvarných techník objavujúcich sa v tvorbe umelca (koláže, dekoláže,
maľby a mestkého graffiti a dokonca aj asambláže) dochádza v Kovaříkovom diele
„Zájmy“ z roku 1968 [74]. Obraz spočíva na drevenom podklade, ktorého štruktúra
pripomínajúca plagátové steny mestskej periférie je odhalená v ľavej hornej časti diela.
V jej poli sú umiestnené umelcove typické šípky ukazujúce smerom k štyrom platniam,
ktoré sú o plochu obrazu pripevnené klinčekmi a môžeme ich tak považovať za
asamblážový prvok nesúci koláž útržkov novín, časopisov, inzerátov a iných tlačovín.
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Dekoláži je venovaná spodná časť obrazu. I keď sa jednotlivé diely obrazu odlišujú
charakterom svojho podkladu, výtvarné matérie, ktoré nesú, sa navzájom prelínajú
a celý obraz vizuálne zjednocujú lazúrové nátery, detské kresby, čmáranice aj námety
korešpondujúce s názvom diela – so záujmami rôznych sociálnych skupín (ženy, muži,
vojaci, umelci, deti...). V diele tak identifikujeme odkazy na módu (útržky dámskych
časopisov), vierovyznanie (náboženský motív), kultúru (plagátový odkaz na predstavenie
míma Marcela Marceaua alebo podpis českého skladateľa Bohuslava Martinů na plagáte
k jeho opere „Voják a Tanečnice“), zábavu (nohy tanečnice, koláž ruských námorníkov)
a mestský folklór (čmáranice a detské kresby na „stene“ obrazu).
Na záver môžeme povedať, že v umeleckej tvorbe Slavoja Kovaříka cítime vplyv surovej
kolážovej estetiky Roberta Rauschenberga, ktorého diela poznal z reprodukcií209.
V československej umeleckej histórii môžeme nájsť niekoľko príkladov umeleckých diel,
ktoré svojou vizualizáciou pripomínajú princíp dekolážovej techniky, ako napríklad
u Jozefa Jankoviča či spomínaných Miloša Urbáska a Eduarda Ovčáčka aj iných, no jedine
Slavoj Kovařík túto techniku skutočne uplatňoval v procese tvorby diela. Ako sme už
spomenuli, Kovařík bol očarený mestskou perifériou a jej folklórom, ktorých bola
reklama neoddeliteľnú súčasťou. Impulzom na dekolážové prenesenie reklamy na
plátenný alebo drevený podklad mohli byť preňho i fotografie Jana Kubíčka zo začiatku
šesťdesiatych rokov (s jeho tvorbou sa zoznámil v Kolíne), ktoré zachytávajú dekoláž v jej
prirodzenom urbánnom prostredí.
Fotografia nebola hlavným výtvarným médiom Jana Kubíčka, predstavovala skôr jeho
osobnú potrebu privátneho sebavyjadrenia a zachytenia toho, čo stálo mimo jeho
umeleckej programovej línie: „... prostředky, kterými jsem se snažil komunikovat, byly
malířské a grafické. Zbývalo však mnoho z nádherného a podivného světa okolo nás, co
jsem nemohl a ani nechtěl vyjadřovat pomocí malířského řemesla i myšlení, které se
vyvíjelo jinak a jinam. Používal jsem tedy od počátku fotografického aparátu, abych
zachytil, co zbývalo z prožitků a vidění navíc a co mohla fotografie [výtvarná] zachytit
(Jan Kubíček).“210 Kubíčkovo zanietenie pre mestský civilizmus a snaha o uchopenie jeho
komplexného výrazu postupne vyústili do očarenia detailmi, konkrétne písmom
v akomkoľvek tvare, typickom pre mestský folklór. Písmo vstupuje do jeho malieb vo
svojej čistej, nesémantickej grafickej podobe s dôrazom na skladbovú konštrukciu
obrazu. A práve súhra momentov náhody prúdiacich v čase vytvárala nadpozemskú
konštrukciu plagátových ruín, ktorú Kubíček nechcel prenášať na plátno. Bola to preňho
štruktúra náhodných pravidiel, ktorá mala byť zachytená v okamihu jej prežitku, aby sa
neskôr mohla stať východiskom jeho malieb. V priebehu rokov 1960 až 1963 vytvoril
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niekoľko fotografií súborne označených ako cyklus „Zdi a stěny“ [75] a „Dekoláže“
(Ceylon 1962 [76] ; Lentini 1963 [77]; EN [78]). Kubíčka fascinovala stopa času, ktorá
postupným prekrývaním a odkrývaním, vrstvením a strhávaním dávala možnosť vyniknúť
jednoduchej kráse písma. To sa vymanilo zo svojho pôvodného mediálneho konceptu
a včlenilo sa do siete pra-textov vytvárajúc nové sémantické i vizuálne posolstvá, ktoré
ďalej fungujú v komunikačnom priestore mesta. Dôkazom toho sú názvy fotografií, ktoré
nie sú beztvaré, ale kopírujú najvýraznejšie písomné fragmenty dekolážovej skladby na
fotografii. Okrem času bola teda pre Kubíčka podstatná i sama „povaha komunikace,
písmo jako komunikační fenomén a jeho proměna od utilitárního k esteticky
samonosnému“211.

Interakciu medzi vizuálnymi a verbálnymi znakmi, teda medzi písmom a obrazom,
vyvolanú aktivátorom, ktorý sme nazvali „médiá“, môžeme v československom umení
súhrne definovať v dvoch vzťahových podobách:
-

prvá sa transformovala ako vzťah, keď sú slovo a obraz od seba oddelené len
minimálne a ich významy sú zakódované v základnej pointe toho druhého. Z médií si
umenie prepožičiavalo základné štylistické elementy a kódy, pričom v umeleckej
tvorbe premieňalo alebo odhaľovalo ich významy (napríklad „Toulavý autobus“
Jiřího Balcara, „Krajina s čiernym mesiacom“ Andreja Barčíka, „Oznámení o Ikarově
letu“ od Slavoja Kovaříka alebo „Pocta novinárovi“ od Rudolfa Krivoša);

-

druhá sa transformovala do vyhranenejšej podoby, keď sú rozdiely medzi slovom
a obrazom definitívne zrušené v nových tzv. hybridných formách. Rozpoznávaním
vizuálnej, respektíve materiálnej stránky písmen sa zdôrazňuje skutočnosť zneužitia
jazyka médiami, ktorý sa tak potrebuje rehabilitovať do celkom novej podoby. Z
médií si umenie prepožičiava fragmenty elementov, pričom ich definitívne zbavuje
významu a v umeleckej tvorbe aplikuje čistú vizuálnu podobu ich grafém (napríklad
koláže Miloša Urbáska alebo neskoršie koláže Eduarda Ovčáčka).

Poznanie skutočnosti, akou narábajú médiá s kódmi ľudskej komunikácie, je jednou
veľmi špecifickou a konkrétnou časťou komplikovaného systému vizuálneho myslenia
a poznávania vo vedomí človeka. Spája sa s kultúrnym „obratom k obrazu“, ktorý
v prípade tejto kapitoly predstavuje technický obraz. Ako sme už naznačili, vizuálne
myslenie človeka je téma, ktorá aktivuje aj ďalšie prejavy spojené s umeleckou tvorbou
211
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jedinca. Budeme ju preto vnímať ako samostatný aktivátor inkarnácie písma a obrazu,
ktorý vysvetlíme v nasledujúcej kapitole na základe teórie „vizuálneho myslenia“
amerického teoretika Rudolfa Arnheima.
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4. „Kognitívne resolutio“. Zrýchľovanie vizuálneho myslenia –
aktivátor č. 3
Vizuálne myslenie alebo myslenie prostredníctvom vnímania obrazov je fenomén,
ktorému venovali pozornosť nielen antropológovia a psychológovia, ale aj teoretici
umenia. Považuje sa totiž za dôležitý nástroj pri procese poznávania skutočnosti
a zbližovania sa s ňou. Aktuálnosť tejto témy narastá s neustálou zmenou
komunikačných kódov sveta, v ktorom žijeme. Primárne z tohto dôvodu stúpa na
vážnosti teória profesora psychológie umenia Rudolfa Arnheima o priebehu „vizuálneho
myslenia“212 , ktorú systematicky prezentoval vo svojej knihe „Visual Thinking“213 z roku
1969. V nej Arnheim vysvetľuje priebeh vizuálneho myslenia na základe dvoch, mozgu
vlastných, procesoch percepcie a myslenia:
„... percepcia pozostáva z uchopenia príslušných obecných znakov
objektu. Naopak myslenie, vo význame získať názor - myšlienku
o niečom, musí byť založené na obrazoch sveta, v ktorých žijeme“214.
Arnheim tak hovorí, že percepcia, čiže zmyslový vnem, sprostredkúva pamäti abstraktné
obrazy215 reality, zatiaľ čo myslenie na týchto abstraktných obrazoch priamo spočíva a
obsahuje ich v sebe. Vzájomne sa tak doplňujú a za pomoci jazyka prechádzajú od
zmyslového vnemu k teoretickému mysleniu. Jazyk sa v tomto procese uplatňuje ako
zvukové verbálne médium s akcentom na zamýšľaný význam slova, ktorý vyjadrí
konkrétnu myšlienku.
Arnheim zároveň upozorňuje, že prílišná sústredenosť na uchopenie mentálnych
obrazov sprevádzaná konkrétnymi slovami a symbolmi môže mať negatívny účinok na
ich prenos do vedomia. Preto musí tento proces prebiehať spontánne a výlučne
obrazovo. V projekcii obrazov tak vyslovuje podmienku ignorovania významu slova,
prípadne zamerania sa iba na abstraktné obrazy jeho litier. Vo všeobecnosti tak Arnheim
chápe jazyk v teoretických intenciách štrukturalistu Edwarda Sapira, teda ako umelo
vytvorenú doménu, ktorá sa zdá byť jedinou cestou vedúcou k myšlienkam. Jazyk je totiž
212
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bezforemný útvar, ktorý nadobúda svoj význam až v spojení s objektom. Sú to práve
naše schopnosti a vedomosti, ktoré mu vytvárajú príležitosť, aby sa mohol funkčne
uplatniť. Je tak „inštruovaný zmyslovým vnímaním a na základe jej skúsenosti kodifikuje
vo vedomí nadobudnutý poznatok.“216 Podobne ako jazyk chápu Sapir aj Arnheim
jednotlivé jazykové znaky – slová, ktoré sú obalom aktuálneho významu a boli založené
ako pojmové modifikátory.
Pokiaľ by teda naše myslenie prebiehalo čisto ako verbálny jav bez podkladu
abstraktných obrazov, stalo by sa obyčajným mechanickým priraďovaním vedomostí bez
názorového podtextu, inak povedané „neplodným myslením“. Ak však využije jazyk ako
stabilizátor surového materiálu obrazových vnemov a následne ako médium medzi
obrazmi pamäti a formovaním myšlienok, pretvára sa na plodné vizuálne myslenie.
V procese poznávania a vnímania Arnheim ďalej rozlišuje tzv. intuitívne a intelektuálne
poznávanie, pričom obe prebiehajú spontánne. Intuitívne poznávanie vníma obraz
reality ako komplexnú plochu, ktorej znaky si premieta do vedomia súčasne a tie potom
pôsobia v rámci jedného poľa. Intelektuálne poznanie si však jednotlivé formy
konkrétnej reality premieta do vedomia izolovane a v procese myslenia sa tak uplatňuje
ich lineárna postupnosť. Myslenie človeka je dôslednejšie, pretože je postavené na
ukotvení väčšieho množstva vizuálnych pojmov. „Ak je abstraktná projekcia mentálnych
obrazov vo vedomí stabilizovaná slovne, myslenie rečníka je pevnejšie a uchováva si
postupnosť myšlienok.“ 217
Arnheim ďalej hovorí, že lineárnu postupnosť jazyka v procese intelektuálneho myslenia,
ak prebieha na umeleckej úrovni, môže znásobiť horizontálne aplikovanie viacerých
lineárnych postupností naraz. V reálnom svete sa tak jazyk konkretizuje napríklad ako
slovo „distribuované slobodne, prostredníctvom maľby alebo strany v knihe ako
konkrétna poézia“ alebo ako „samostatne kričané slová v nepravidelných
intervaloch“218. Myslíme si, že radikálnym zrýchlením toku informácií, ktorého vývoj
možno sledovať so simultánnym rozpínaním masmédií a s narastajúcou technologizáciou
rôznych odvetví, dochádza k preinformovanosti spoločnosti. Dôsledkom tohto
spoločensko-sociálneho javu človek akceleruje svoje intelektuálne vnímanie na úkor
hlbšieho pochopenia či porozumenia nadobudnutým faktom, ktoré môžu mať tak
pozitívny, ako aj negatívny charakter. V procese myslenia je teda horizontálne
uplatňovanie viacerých lineárnych postupností naraz akýmsi rozuzlením nahromadených
poznatkov o skutočnosti, čo umožňuje ich systematickejšie utriedenie. Môžeme hovoriť
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o akejsi ventilácii napätia, ktorú nazveme „kognitívne resolutio“219 vzniknuté vo vedomí
človeka ako následok informačného pretlaku z poznania skutočnosti, a to
prostredníctvom umeleckej činnosti. „Kognitívne resolutio“ je tak terminus
technicus, ktorý touto cestou vytvárame pre potreby našej práce a implikovali sme ho
medzi aktivátory inkarnácie písma a obrazu. Jeho pôsobenie vo vedomí človeka, ako
následok poznania skutočnosti ako komplexného celku, spôsobuje narúšanie jednak
znakovej syntaxe, keď slovo integrované do obrazu vyjadruje jednu celú myšlienku alebo
odkazuje na seba, jednak sémantiky, keď je slovo úplne oddelené od svojho významu
a funguje čisto, ako vizuálny prvok v diele. Môžeme tak povedať, že následkom
zrýchleného poznávania reality ako celku sa zo samotného slova a jeho litier stane
symbol včlenený do umeleckého diela, čím sa jazyk odpútava od svojej syntaxe aj
sémantiky a nadobúda tak nové možnosti vyjadrenia, ktorým venujeme nasledujúce
strany tejto kapitoly.
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„Kognitívne resolutio“ je odvodené od slova kognitívny, teda majúci poznávací význam (In: KRAUS 2005,
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Slovo distribuované slobodne, prostredníctvom maľby
Intelektuálne poznanie skutočnosti, ktoré vyústilo do jazykovej konkretizácie ako slova
distribuovaného slobodne, napríklad v maľbe, tak odkazuje na jednu celú myšlienku bez
toho, aby muselo vytvoriť celú vetnú konštrukciu, čím likviduje syntaktické vzťahy medzi
znakmi navzájom.
Takéto slovo, centrálne distribuované v maľovanom obraze a zachovávajúce si svoj
sémantický význam, je prítomné v diele Júliusa Kollera „More“ (1963 – 1964) [79]. Slovo
„more“ je výsledkom uplatnenia viacerých lineárnych postupností v procese Kollerovho
intelektuálneho zamýšľania sa nad kultúrnym osudom slovenského štátu tak, ako o nich
hovoríme v súvislosti s kognitívnym resolutio. Je odkazom skrytia, úniku, likvidácie alebo
dokonca úľavy od reality prostredníctvom jediného napísaného slova v „napísanom
obraze“.
Pri prvom pohľade by sa mohlo zdať, že ide o konceptuálnu náplň diela, ktorá dodnes
vyvoláva v odborných kruhoch interpretačné spory, kam dielo zaradiť. Druhové určenie
je však v našom prípade nepodstatné, pretože nás zaujíma jeho sémantický význam
a vzťah k aktuálnej realite. Predstava mora sa v slovenských umeleckých kruhoch spájala
jednak s absentujúcou možnosťou rekreácie a zároveň s únikovou cestou z krajiny,
jednak s úplným vymazaním československého územia z mapy Európy (začiatok
sedemdesiatych rokov 20. storočia). V Kollerovom ponímaní je navyše obohatená o akt
znovuzrodenia alebo počiatku vekov vôbec a súčasne funguje ako opora pre
neskoršiu argumentáciu v kritickom rozprávaní príbehu o stave slovenského umenia220,
ktorá sa naplno rozvinula v sérii neskorších konceptuálnych „anti-obrazov“ z druhej
polovice šesťdesiatych rokov221. Okrem samotného slova more sú nositeľmi jeho
sémantického významu aj ďalšie elementy obrazu ako farba pozadia a forma nápisu,
ktoré podporujú senzorickú predstavu mora v tzv. asociáciách, ako o nich hovorí Jan
Mukařovský: „Interpretace dokazují sémiologický ráz tím, že připomínají asociace,
například modrá barva řeku. Asociace jsou určité průhledy – tedy ke zjevu [ktorým je v
našom prípade slovo more] už něco sekundárního, ale jsou tu“222. Konkrétne tak
vnímame vlniacu sa kaligrafiu Kollerovho rukopisu kopírujúcu morskú hladinu alebo
hĺbku tmavomodrej farby pozadia, ktorá sprítomňuje nedosiahnuteľnosť morského dna.
Rovnako ako v prípade samotného slova more aj tu v oboch použitých prostriedkoch
nachádzame metaforické spojenie s Kollerovým premýšľaním nad eventuálnymi
riešeniami kultúrnej situácie Slovenska.
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Podobným spôsobom, teda v rovine rovnocenného partnerstva medzi vizuálnou
a sémantickou úrovňou písaného znaku, uvažuje nad slovom vkomponovaným do
obrazu aj Vladimír Popovič.
Popovič umiestňuje slovo do plochy obrazu voľne, niekedy opakovane, ako napríklad
v diele „Idea“ (1969) [80]. Zvyšuje tak jeho sémantický účinok v zmysle kognitívneho
resolutia, respektíve poukazuje na referenciu viacerých posolstiev alebo rovín autorovho
premýšľania nad poznávanou skutočnosťou, ktorú slovo idea reprezentuje. Preto k nemu
pridáva ďalšie podstatné meno, čím vzniká „collection of ideas“ ako zbierka tých
najobskúrnejších ideí prameniacich z poznania nežiaducej reality nastolenej vpádom
spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Rovnako ako táto realita sú
kompozične nezmyselné i nánosy farebných plôch obrazu, ktoré vyjadrujú stanovisko
laxného impulzu ruky akoby bez prítomnosti autorovho vedomia.
Kompozíciu navyše dopĺňajú útržky fotografií a rukopisný text umelca, ktorý je zároveň
doprovodnou správou diela:
„Každému, kto pozoruje predmety ľudského poznania, je jasné, že
tieto predmety sú ideami, ktoré práve príjmame zmyslami.“
( V. Popovič, Idea, 1969)
Popovičovo poňatie vzťahu slova „Idea“ a reality je blízke hranici s konceptuálnym
chápaním významu slova, ktoré sa samo stáva umeleckým dielom vyjadrujúcim
myšlienkový zámer autora. Umenia „koncepcie“ alebo „idey“ dematerializovalo
umelecké dielo, pretože „Obsah umelcovej „koncepcie“ alebo „idey“ je vyjadrený skrz
sémantické kvality písaného slova“223 (Terry Atkinson). V konceptuálnom umení
hovoríme o prenikaní filozofie do diel, ktorá podľa filozofa Ludwiga Wittgensteina
a jazykovedca Johna L. Ausitna slúžila na oslobodenie myšlienok zo zákonitostí
nesprávnej viery, ktorú nám vštepovalo používanie obvyklých slov.224 Hovoríme tiež
o prirodzenej schopnosti ľudí naučiť sa hovorený jazyk, na rozdiel od písania, ktoré je
záležitosťou nadania učiť sa. V prvých dvoch dekádach Konceptualizmu naberá jazyk
centrálnu pozíciu, kedy v slovách Josepha Kosutha „umenie chce byť prístupnejším“ a
svojím spôsobom robí „konkrétnejšou i filozofiu“225. Slovo už nie je súčasť vizuálnych
komponentov, nie je podriadené kompozícii diela ale označuje samo seba, definuje svoj
význam, myšlienku, ktorá sa stáva dielom samotným na úkor vizuálneho obrazu.
Konceptuálne umenie s nosným prvkom slova sa na československej umeleckej scéne
objavuje až žačiatkom sedemdesiatych rokov.
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Nulový stupeň, následok „jazykového ticha“
Keď Rudolf Arnheim definuje v procese intelektuálneho myslenia konkretizáciu jazyka vo
forme slov kričaných samostatne v nepravidelných intervaloch, naráža na omnoho hlbšiu
problematiku spojenú s autentickosťou jazyka, s ktorou sa povojnový svet vyrovnával
sémantickým mlčaním.
Sklamania po druhej svetovej vojne spojené s dovtedy najradikálnejším zneužitím jazyka
potvrdili, že slová nedávajú žiadny autentický prístup k realite. Následky
udalostí predchádzajúcich rokov viedli k uvedomeniu, že nielen jedinci, ale celé kultúry
odhalili svoju tendenciu upadať do nepravdivosti a klamstiev slov, čo dokážu skrývať
pravú ľudskú identitu. Dôvera v harmóniu medzi svetom a slovom bola nenahraditeľne
narušená. Saussurova diáda referencie označujúceho a označovaného bola vymazaná,
pretože slová nadobúdali významy, ktoré nesprostredkúvali dôveryhodný prístup k
realite.
Následkom tohto poznania sa začal svet umenia obracať k pra-pôvodným kódom jazyka
a snažil sa nájsť ich „nevinný“ stupeň nula226, ktorý by opäť nastolil pravdivú výpoveď
slova. V tomto procese bolo ako prvé nevyhnutné deštruovať aktuálny gramatický kód
utvárajúci vetný systém, ktorý spočíval na dvoch typoch vzťahov medzi slovami – po
prvé syntagmatických, horizontálnych, ovplyvňujúcich význam vety a po
druhé asociatívnych, inak povedané vertikálnych, regulujúcich vhodnosť výberu
konkrétnych slov vo vete227. Likvidácia gramatického kódu bola iba začiatkom ďalšej
devalvácie celého jazykového systému v rôznych umeleckých prejavoch. Azda za
najrozšírenejší manifest „jazykového ticha“ v umeleckej teórii možno považovať
lettrizmus, ktorý definitívne zabudol na existenciu gramatického kódu a „nulový stupeň“
hľadal v zbavení abecedného kódu jeho lingvistickej úlohy.
Zatiaľ čo dnes pod pojem lettrizmus kunsthistória univerzálne zahŕňa akúkoľvek
integráciu písomných litier a vizuálneho obrazu, v minulosti bol určený iba integrácii
striktne sprevádzanej tým, čo Willard Bohn identifikoval ako „krízu semiotického

226

Stupeň nula alebo nulový stupeň je termín teoretika Rolanda Barthesa; používa ho v súvislosti s kritikou
dejín francúzskych rukopisov, ktoré nadobúdali štýly kódované jedinou pravdou buržoázie, ktorá mala byť
všeobecne platná. Stupeň nula, ako prirodzenosť jazyka bez akýchkoľvek dodatočných štýlov však reálne
neexistuje, pretože ak by spisovatelia použili prirodzený jazyk bez štýlu, automaticky sa taktiež stáva štýlom.
In: Roland BARTHES:Le degré zéro de l'écriture. Paris 1953, tiež Roland BARTHES: Nulový stupeň rukopisu. Praha
1967
227 Podľa Ferdinanda de Sassure lineárne vzťahy medzi slovami určujú postupnosť ovplyvňujúcu význam
napr. vety, v aplikácii na vizuálne myslenie môžeme povedať myšlienky. Vertikálne vzťahy medzi slovami sú
tým, čo reguluje vhodnosť výberu slov použitých na správne vyjadrenie myšlienky, a to na základe ich
asociácie s ostatnými slovami, pretože konkrétne slovo „je definované práve tou diferenciou, ktorou sa jasne
a jednoznačne odlišuje od iných znakov [slov]“. In: MICHALOVIČ 2000, s. 49; viz taktiež Derridovo „différance“,
s. 70).

94

incestu“228. V Saussurovej diadickej koncepcii jazyka to znamená porušenie základného
pravidla, pretože označujúce sa obracia samo k sebe a ignoruje označované.
Slová ďalej takto fungujú ako stereotypy, ktoré odhaľujú čistú vizuálnu alebo fonetickú
prítomnosť litier. V teoretickom ponímaní kognitívneho resolutia to znamená, že
lettristická intelektuálna činnosť aplikujúca viacero lineárnych postupností naraz môže
vyvrcholiť v jave, keď vertikálne vzťahy medzi slovami obmedzia svoju asociáciu iba na
skupinu slov práve použitých lineárnych postupností. Potreba jedinca, v tomto prípade
umelca, zobrazovať transparentné stereotypy slov sa tak znásobuje a intelektuálna
činnosť sa posúva do štádia jednotlivo „kričaných“ očistených písmen. Ako proklamoval
zakladateľ lettrizmu rumunský umelec Isidor Isou: „I will unmake words into their
letter“229. Manifest lettrizmu vydaný v roku 1947 ako súčasť knihy „Introduction à une
nouvelle poésie et à une nouvelle musique“230 (Úvod do novej poézie a novej hudby) sa
okamžite stal sociálnym fenoménom, ktorý poskytoval návod na obrátenie života
spoločnosti naspäť ku kreativite, invencii a objavovaniu.
„Kričané“ písmená, po prvýkrát zbavené sémantického významu, mali podľa Isoua
v kontexte umeleckého diela pôsobiť dynamicky a rytmicky, mali sa stať hrou medzi
sebou navzájom. Použitie litier sa nemalo obmedzovať iba na jeden typický jazyk, ale
malo pohltiť všetky dostupné prostriedky známych aj neznámych komunikácií.
Nekontrolovateľné použitie litier písma povýšených na čistý vizuálny znak s jeho
estetickými kvalitami malo zasiahnuť všetky známe oblasti kreatívnej tvorby ako hudbu,
film, sochu, poéziu, maľbu..., ktorým Isou predpovedal skorý zánik v ich nových
transformáciách (hyperfónia, hypergrafia, syncinema, hyperdivadlo...).
V tejto kategórii je zaujímavá tvorba umelca Eduarda Ovčáčka, pretože jeho „kričané“
písmená v duchu lettrizmu sa objavujú na poli poézie, maľby, koláže, asambláže alebo
sochy, pričom ich personalizoval prepaľovaním podkladovej plochy diela. Ovčáčkov
lettrizmus je veľmi špecifický, pretože aj keď na jednej strane praktikuje jazykový stupeň
nula, len čo ho v diele odhalí, ihneď mu prideľuje nové dialektické vzťahy. Zhluky písmen
v jeho dielach tak v určitej kombinácii naznačujú konkrétne významy slov evokovaných v
názve diela, a to či už skladbou litier, alebo napríklad figurálnym usporiadaním v ploche
(„Interpretace slunce“, 1965 [81]). Tento fakt nás vedie k tvrdeniu Rolanda Barthesa, že
stupeň nula, ako prirodzený jazyk bez kódov a štýlov, v písomnom styku reálne
neexistuje231. V situácii skomplikovanej stratou dôvery v pravdivú funkciu jazyka preto
228
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odporúča, aby bola saussurovská znaková diáda komplikovaná ďalším typom
označovania, ktoré na seba „berie povahu samého kódu“232, a práve to je prípad
Ovčáčkovho lettrizmu. V reliéfe „Interpretace Slunce“ odkazuje povaha kódu aj vďaka
hieratickosti dreveného podkladu na „předobrazy posvátnych desek a zákonů lidských
dějin“233, nepoškvrnených dehonestáciou komunikačného kódu.
Sekundárne priraďovanie komunikačného významu slovnému materiálu je príznačné pre
podoby lettrizmu v celom československom umení.
Čistú podobu lettrizmu, tak ako ju proklamovali jeho zakladatelia, reflektoval
v československom umení Miloš Urbásek. Vo svojich prácach sa zameral iba na vizuálnu
podobu grafémy, pričom v rôznych polohách manipuluje s jej základným geometrickým
tvarom, ktorý včleňuje do racionálne usporiadanej kompozície plochy obrazu. Urbáskov
prístup je čisto technický bez vedľajších významových alebo metaforických ambícií.
K čisto technickej práci s grafémou dospel Urbásek postupne a veľký vplyv na tento
posun mala jeho aktivita v rámci slovenských Konfrontácií a racionálna estetika
informelu konca päťdesiatych rokov 20. storočia.
Vývoj jeho tvorby tak súčasne zachytáva akoby genézu jazykovej deštrukcie, ktorú
odštartovala technologizácia slova. Z tohto pohľadu sú pre nás zaujímavé diela „Útržky
rozhovorov I. a II.“ (1964) [82, 83]. Kolážovým spôsobom pracujú s rukopisným textom
listov, z ktorého bolo v minulosti ešte možné odhaliť identitu jeho autora. Text je však
zastretý nánosom bielej transparentnej farby a opatrený veľkými obtlačkami matrice
strojopisného písma. Interpretácia prekrytia je veľmi jednoduchá: technický vek pretrhal
všetky osobné putá medzi slovom a jeho autorom. Útržkami rozhovorov tak Urbásek
vytvoril entrée pre pochopenie celej jeho nasledujúcej tvorby vychádzajúcej
z lettristického programu. V umelcových ďalších dielach sa matrice písmen stali hlavným
nástrojom vytvárania autonómnych písomných znakov s nulovým stupňom významu,
ktoré artikulovali celú plochu obrazu a/alebo vopred stanoveného obrazca, niekedy
obohatenú o ďalšie výrazné grafémy aplikované pomocou vlastných šablón (Odkaz, 1965
[84]). Graféma sa postupne viac a viac personalizuje, až dospieva k jedinečnej
sebaprezentácii, konkrétne vlastného tvaru, ktorý vypĺňa buď celú plochu obrazu, alebo
je v nej sériovo namnožená v niekoľkých „kópiách“, prípadne je plocha vyplnená
sériovým radením fragmentov jej tvaru. Spočiatku bola graféma usporiadaná
v kvadratickej mriežke, prípadne v kruhovej dispozícii, no neskôr sa plne uvoľňuje
a prekračuje priestor plátna. Skladba grafémy v obraze je účinným nositeľom estetickej
informácie, ktorú možno znásobovať sekundárnym zoskupením viacerých sérigrafií naraz
(Série 5, 1966 [85]). Urbáskove sérigrafie takto môžeme klasifikovať ako „opera aperta“
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(otvorené dielo), teda dielo neukončené, otvorené ďalším interpretáciám vyplývajúcim
z jeho možnej premeny. Pojem „opera aperta“ definoval v rovnomennej knihe z roku
1962 taliansky historik umenia Umberto Eco . Výtvarná výplň obrazu teda nie je
ukončená, ale súčasne môže fungovať samostatne aj v nadväznosti na susediaci obraz.
Okrem semiotického incestu nachádzali umelci aj inú cestu návratu k čistote jazyka, a to
vo východných jazykových umeniach, ktoré mali sofistikovanejší a intelektuálnejší pôvod
než európske jazyky. Východná kaligrafia po stáročia vábila západné kultúry svojou
výtvarnosťou, básnickou vizuálnosťou i nezvyčajnou sémantickou stránkou, keď znak
nadobúda význam až v spojení s iným znakom. Zároveň, protikladne k latinke, má
označujúce vyššie postavenie než označované, pretože piktografický kaligrafický znak bol
odrazom autorovho vnímania a chápania sveta obsahujúc i prírodnú metaforu. Jeho
čítanie tak prebieha v dvoch úrovniach: „prvou je kompozícia vyjadrujúca vyváženosť
čierneho a bieleho priestoru, nasleduje prečítanie prvého a pochopenie skrytého
významu.“234
Západné umenie sa inšpirovalo tvarom východných kaligrafických znakov, ktoré
prenášalo na plochu obrazu vo forme ich vizuálneho derivátu, prejavu lyrickej abstrakcie,
nazvanom „tache“ (značka).
„Tache“ nemožno dešifrovať, je impulzom momentu daného gestom autora, ktorý
nechce kopírovať konkrétne znaky východnej kaligrafie, iba sa inšpiruje ich vizuálnym
tvarom alebo vytvára vlastný nový jazyk so špecifickým rukopisom. V súvislosti s „tache“
obohacuje Roland Barthes akt písania o pojem „grafizmus“235 ako vizuálny prejav
„pulzujúceho tela“, nezávislý od reči samotnej, ako gesto neutíchajúcej energie, ktorá
popiera klasickú predstavu písania ako nástroja komunikácie. Písmo sa ako element
stratený v spleti technického sveta navracia do rúk autora, s ktorého vnútornou
identitou opäť splynie v jeho gestickom rukopise.
Pôsobením kongitívneho resolutia sa jazyk konkretizoval už nie ako slovo, ale ako
pudové gesto prameniace z čistej mysle, už viac nezaťaženej jazykovou prítomnosťou.
Bola to práve lyrická abstrakcia, čo inšpirovala domácich umelcov na preberanie
poetickosti východnej kaligrafie, ktorá sa v ich tvorbe transformovala do podôb
vystihujúcich stav výpovednej hodnoty jazyka v totalitnom prostredí a s ním súvisiacu
realitu (pozri Dekréty Jiřího Balcara opisované v 1. kapitole, s.). Informácie o princípoch
americkej expresívnej a francúzskej lyrickej abstrakcie sa do československého
prostredia dostávali po roku 1956 neuveriteľne rýchlo, a to aj prostredníctvom oficiálnej
234 IHRINGOVÁ 2012, s. 48
235 Grafizmom sa Roland

Barthes zaoberá vo svojich esejach Masson‘s Seidmography a Cy Twombly: Works
on Paper, viz Roland BARTHES: The Responsibility of Forms. Los Angels 1991, 157–176 (pôvodne Roland
BARTHES: L'obvie et L'obtus, Paris 1982.
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tlače236. Priekopnícku štúdiu o nezobrazujúcom umení napísal po svojom návrate
z Paríža v roku 1956 i Jiří Padrta, teoretik a hovorca informelovej tvorby v
Československu.
Skripturálny prvok nezaťažený poznatkom východnej kaligrafie, spontánne vychádzajúci
z prírodného motívu, sa objavuje v lyrickej abstrakcii Ľudmily Padrtovej, ktorá k nej
dospieva inštinktívne, na základe letmého dotyku s materiálom západnej abstrakcie. Ten
sa do jej prítomnosti dostával prostredníctvom jej manžela Jiřího Padrtu, teoretika
a hovorcu informelovej tvorby v Československu.
K abstrakcii tak smeruje Padrtová od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia, keď
kresbovosť čiernej línie začína melodicky sprevádzať farebnú škvrnu, ktorá je
pozostatkom predchádzajúcich námetov krajiny.
Tvorba Ľudmily Padrtovej bola limitovaná okolnosťami jej života. Preto často používala
materiály, ktoré nachádzala v domácnosti. A práve s použitím látkového podkladu sa
farebná škvrna stráca a plocha nadobúda kolorit zemitých tónov, ako je to napríklad
v diele „Bez názvu“ z roku 1956 [86].
Neznamenalo to nevyhnutne opustenie veľkoformátového plátna a výraznej farebnosti.
Krátko na to sa totiž línia osamostatňuje a v kompozícii diela nadobúda centrálnu
pozíciu, pričom s farebnou plochou pozadia stále vedie gestický dialóg („Červená“, 1958
[87]). V tomto momente cítime dosah tašistických diel, ktoré autorka poznala
z čiernobielych reprodukcií. Ako sama hovorí, išlo o prchavý „dotyk“ s týmto materiálom,
ktorý v nej zanechal stopy. Utrieďovanie týchto poznatkov vo vizuálnom myslení viedlo k
ich prenášaniu na plochu obrazu postupne, v súlade s vývojom jej výtvarnej tvorby, ako
sme už spomenuli, závislej od domáceho prostredia, v ktorom pracovala.
Padrtovej tvorba dosahuje vrchol rokom 1960, keď sa kaligrafia čiernej línie odosobnila
od plochy obrazu a plne sa individualizovala ako metafyzický znak splodený
z prirodzeného gesta autorkinho rukopisu (Bez názvu, 1960 [88]). Špecifickosť Padrtovej
abstrakcie spočívala v tom, že na rozdiel od západných prejavov sa od začiatku spájala
s prírodným motívom predovšetkým krajiny, ktorý bol východiskom jej tvorby. I keď išlo
o autorkin autonómny vnútorný svet, nebol artikulovaný výlučne prostredníctvom
formálnych prostriedkov, ako je tvar, priestor alebo plocha. Cieľom jej prác nebolo
vedomé hľadanie pôvodnej prirodzenosti jazyka, dospieva však k nemu spontánne,
pretože impulz jej ruky viedli imanentné pocity prameniace z poznania tiesnivej
skutočnosti.
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Ako príklad uveďme dvojdielnu štúdiu Adolfa Hoffmeistra Japonská kaligrafie (Studie o vztahu východní
a západní kaligrafie). In: Výtvarná práce, 6, 1958, 12, v ktorých opisoval princípy abstraktnej tvorby umelcov
ako Georges Mathieu alebo Pierre Alechinsky, na ktorú vplývala východná kaligrafia. Článok však nebol
sprevádzaný obrázkovými príkladmi umeleckých prác.
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Orientálnu kaligrafiu, respektíve jej gestický prvok v tašistickom umeleckom diele,
považoval za prírode rovnocenný kreatívny proces umelec Jan Kotík. Kotíkov záujem o
čínsku kaligrafiu spočíval priamo v ničím nezaťaženej čistote jej znaku, ktorý je spojený
s prírodným motívom. Tento záujem mal svoje korene už v počiatkom päťdesiatych
rokov, avšak ku konkrétnemu gestickému prejavu sa Kotík prakticky dostáva až niekoľko
rokov neskôr, na základe zážitku zo staničnej pošty v Miláne. Vtedy postrehol
„počmárané blankety na nichž jakýsi muž rozepisoval inkoustova pera“237, čo bolo
jedným z hlavných impulzov k jeho skripturálnemu gestu. I keď Kotík nepatril ku skupine
„Konftontácií“, jeho umelecký bol spätý s ich výstavnou činnosťou. Informel tak preniká
do jeho tvorby v podobe, ktorá je čisto konštruktívna, bez metafyzických presahov,
a preto nadobúda kaligrafické gesto v jeho obrazoch akúsi geometrickú systematickosť,
ako napríklad v diele „Maľba“ z roku 1962 [89], kde je faktickým odrazom „uspořádaní
demokratické společnosti jako společnosti jedinců rovných, ne stejných“238.
Kaligrafický znak vstupuje do Kotíkových obrazov ako odraz nevšednej reality, no hlavne
ako znak nepoškvrnený „všadeprítomnou aktuálnou skutočnosťou“239.
Zaujímavú polohu nadobúda nulový stupeň v kaligrafickom diele slovenského umelca
Štefana Pruknera, ktorý vrchol svojej tvorby zažíval práve v šesťdesiatych rokoch 20.
storočia. Následne, z politických dôvodov, dochádza k útlmu jeho skutočnej umeleckej
tvorby a Prukner sa na umeleckú scénu vracia až v deväťdesiatych rokoch, keď sa
predmetom jeho záujmu stáva skôr pedagogická než tvorivá činnosť. I keď v tomto
období zaznamenávame určitú reflexiu jeho práce, išlo skôr o výstavy240 regionálneho
dopadu než o podrobnejšiu analýzu, ktorá by adekvátne rehabilitovala jeho tvorbu.
Preto jednej etape tvorby Štefana Pruknera venujeme v tejto práci celú podkapitolu.

Štefan Prukner a bizarnosť jeho kaligrafie
Písmo metaforicky vstupuje do tvorby Štefana Pruknera, pôvodným menom Bartůšek,
(1931) už koncom päťdesiatych rokov, keď sa pri svojej umeleckej tvorbe, predovšetkým
maľbe, inšpiroval poéziou, ku ktorej inklinoval už od gymnaziálnych čias. Aj napriek
tomu, že študoval krajinomaľbu v ateliéri profesorov Hoffstädtera a Millyho na VŠVU
v Bratislave (1951 – 1956), jeho celoživotná tvorba sa uberala primárne figurálnym
237
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239 PADRTA 1966, nestr.
240 Konkrétne ide o výstavy: „Štefan Prukner- Bartůšek“ v kurátorskej koncepcii Viliama Dúbravského, ktorá
sa uskutočnila v Štátnej galérii v Banskej Bystrici (apríl – máj 1992); a „Štefan Prukner- Bartůšek 1956 –
1996“ v kurátorskej koncepcii Dušana Brozmana opäť v Štátnej galérii v Banskej Bystrici (24. 1. 1997 – 13. 3.
1997). V šesťdesiatych rokoch bola umelcova tvorba predstavená na samostatnej výstave v Thurzovom
dome v Banskej Bystrici (1966) a v Bratislave (1972).
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smerom. Poznanie ľudskej existencie, psychika človeka a jeho fungovanie v
rámci spoločnosti sú princípy, ktoré Prukner v dielach odkrýva, poukazuje na ich taje
a nespravodlivosti. V maľbe „Pocta Aldous Huxley“ (1957) [91, 91] naznačuje smerovanie
svojej umeleckej tvorby k dvojtvárnosti diela, ktoré má podobu prednej a zadnej strany
obrazu. Portrét anglického spisovateľa a filozofa Aldousa Huxleyho na prednej strane
obrazu odkazuje na jeho vedecko-fantastické romány, ktoré riešili otázku slobody
človeka v pretechnizovanej spoločnosti. Zadná strana obrazu (koniec päťdesiatych
rokov) [91], je prejavom lettristickej tvorby v podobe grafém zbavených sémantického
významu, posiatych po ploche obrazu ktorá nevznikla bezprostredne paralelne s
obrazom. Čisto vizuálna podoba písomných znakov z nedbalého rukopisu autora
pravdepodobne odkazuje práve na literárne zámery Aldousa Huxleyho, ktoré Prukner
spracoval autentickým výtvarným prejavom korešpondujúcim so zásadami lettrizmu.
Prítomnosť ľudského elementu aj ako písma a prírodného motívu vnímame tiež v jeho
abstraktnejších kompozíciách z druhej polovice šesťdesiatych rokov. Práve v tomto
období naberá jeho tvorba nezvyčajné polohy, ktoré ovplyvnili dve životné skúsenosti.
Prvou bol pobyt v Prahe koncom päťdesiatych rokov, keď sa pohyboval v
kruhu osobností okolo Egona Bondyho, s ktorým mali spoločnú záľubu v antickej, ale
i súčasnej filozofii. Komunikoval tiež s Vladimírom Boudníkom, ktorého vplyv cítime na
jeho neskorších grafikách. Druhou skúsenosťou bol pobyt vo vtedajšej Juhoslávii
(konkrétne Chorvátsku), ktorý mal priamy dosah na podmorskú tému a formu kaligrafie,
čo výrazne vstupujú do jeho leptov od roku 1965.
V „Podobe mora“ (1967) [92] sa oba motívy prekrývajú, pričom v ploche diela dominuje
v nepravidelných tvaroch pole raz jedného a raz druhého motívu. Elementy
podmorského života počnúc najjednoduchšími živočíchmi, ako sú prvoky, cez
bezobratlovce po schránkovce odkazujú na počiatok života a zobrazujú vývoj zavŕšený
človekom. Tajomstvo vzniku človeka je naznačené jednak splynutím tvarov tela, jednak
fiktívnym písmom zbaveným významu, ktoré je inšpirované gréckou abecedou, ako
odkaz antickej filozofie človeka. Práve toto písmo je kaligrafiou, ktorá v nečitateľnej
tajomnej podobe opisuje počiatky života na zemi. Je bodom nula, prezentovaným
záhadnou a zároveň primitívnou formou, pretože vstupuje do diela v podobe
nečitateľných nápisov na stenách a múroch ako jazyk nového splodeného sveta,
nedotknutý dobovou kultúrou. Procesuálnosť biologického vzniku života, keď delenie
tkaniva sprevádza množenie a plodenie písma, ktoré splýva v jednoliatu znakovú sieť
plynúcu celou plochou grafického listu, zachytáva v diele „Rituál“ (1967) [93]. Fragmenty
počínajúceho života sa plodia z hlások súvislej kaligrafie písma, čo malo pre Pruknera
existenčný význam. Nad organickou sieťou plodenia života z iluzórneho písma „poletujú“
včely ako symbol oplodnenia; v diele nachádzame aj prvky človeka v podobe mužskej
a ženskej tváre. Splynutiu písma a života zobrazenému v diele „Rituál“ predchádzal lept
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„Bez názvu“ (1967) [94], kde písmo ešte nie je zobrazené ako pravý tvorca nového
života, ale len ako akýsi vzorec, návod alebo pozadie vzniku života.
Práve v písme nachádza Prukner očistu československej reality, z ktorej unikol do
„slobodnejšieho“ prostredia Juhoslávie, aby sa neskôr mohol vrátiť a zmenu reality
uskutočniť aj doslovne, a to založením novej Katedry výtvarnej výchovy na Pedagogickej
fakulte v Banskej Bystrici, kde pôsobil od roku 1961. Kaligrafia vstupuje do jeho diela ako
nositeľ myšlienky, následok uvoľnenia cez kognitívne resolutio, ktoré so sebou prináša
neuveriteľnú obrazotvornosť až bizarnosť tvarov a nápadov sprevádzaných
experimentom s plochou obrazu. Ich spojením vzniká „poetický náboj“241. Tento náboj
však koncom šesťdesiatych rokov eliminuje na prírodný motív doplnený
nedefinovateľnými záznamami chemických prvkov a vzorcov, ktoré môžu mať fyzikálnu
a biologickú súvislosť so vznikom života (názov neznámy, šesťdesiate roky [95]; Slnovrat
v Stratenej, 1968 [96]).
Písmo symbolicky opúšťa Pruknerovu umeleckú tvorbu na prelome rokov 1969 a 1970
v sérii drevorytov vytvorených motorovou pílou pod názvom „Cyklus Apokalypsa“; dielo
získalo na Medzinárodnom bienále drevorezu a drevorytu v Banskej Bystrici (1970) cenu
Ex aequo. Nedešifrovateľná kaligrafia inšpirovaná orientálnym znakom preberá
v drevoryte centrálnu pozíciu. Obtlačok ľudského tela, respektíve gesto, ktoré je
pôvodcom kaligrafického znaku, už nie je tým ľahkým, momentálnym impulzom tela,
pretože ruka drží záťaž motorovej píly, ktorá celý proces spomaľuje a sťažuje. Poetickosť,
ktorú poznáme z jeho leptov, je zachytená už iba v názve diela a v drevorytoch ju
nahrádza dramatickosť procesu ich vzniku. Prepletená geometrická štruktúra znakov,
ako ju poznáme z leptu „Rituál“, je zachytená v drevoryte „Od času do času“ [97]. Cítime
tam už náznaky plynulých línií ťahu píly, ktoré v dielach „Tretina hviezd spadla“ [98] a
„Volali hlasom velikým“ [99] nadobúdajú kontúry typické pre orientálnu kaligrafiu.
Zaujímavým znakom „Cyklu apokalypsa“ je aj inverzné zobrazenie farebnosti grafického
rukopisu ako bieleho písma na čiernom pozadí, čo mohlo odkazovať na nastupujúci
normalizačný zvrat v kultúrnom dianí Československa. Na ďalšie roky mal Prukner
zakázanú pedagogickú aj verejnú umeleckú činnosť, preto sa k písmu vrátil až
v deväťdesiatych rokoch formou revízie svojej práce.

Zásady lettristickej tvorby formulované Isidorom Isouom, ktoré proklamovali preniknutie
do všetkých umeleckých druhov, naberajú špecifický charakter v spojení s poéziou.
Stávajú sa autentickým nástrojom na deštrukciu syntaxe a sémantiky, ktorá je založená
na nedôvere v jazyk ako komunikačného prostriedku v dobových kultúrnych pomeroch.
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Experimentálna poézia – konkretizácia jazyka ako slobodne šírené slovo vo
vizuálnom umení
Vyústenie lettrizmu do nihilizácie sémantickej stránky jazyka, ktoré sa prejavilo hravým
umiestňovaním grafém v obrazovom priestore, pripravilo pôdu pre vznik
experimentálnej poézie. Genéza pojmu exprimentálnej poézie však nebola jednoduchá,
pretože zmeny na poli básnickej tvorby nadobúdali od druhej polovice 20. storočia
nespočetné množstvo vzájomne sa prelínajúcich terminológií a typológií vychádzajúcich
buď z literárneho poľa pod označením „konkrétna (umelá) poézia“, alebo z poľa
umeleckého ako „poézia vizuálna“.
Pokiaľ teda Rudolf Arnheim hovorí o slobodnej distribúcii slova prostredníctvom strany
v knihe, vieme, že pod pojmom konkrétna poézia myslí súčasne aj vizuálnu poéziu, ktorá
v čase vzniku knihy „Visual Thinking“242 existovala primárne ako jej podkategória.
Estetika konkrétnej poézie totiž počítala i s aspektmi výtvarného umenia, avšak ako
sekundárnymi odvodeninami básnického základu. Práve z tohto dôvodu treba uviesť, že
umelecká kritika vnímala pojem vizuálna poézia aj v iných rovinách, než o ňom hovorí
literárna kritika. Preto môžeme vo verbálno-vizuálnej histórii sledovať nezávisle od
teórie konkrétnej poézie vývoj samostatnej, neskôr sformulovanej línie pojmu vizuálna
poézia. V jej rámci je toto označenie aplikované nielen vo význame súborného termínu „
pro všechny způsoby vizuální složky básnického textu“ 243, ale aj ako „označení pro jednu
z podob intermediální tvorby, v níž se prolínají charakteristiky básnické a výtvarné“244. Na
základe tohto širšieho označenia opustila teoretická diskusia čisto literárne pole
a postupne obsiahla i ďalšie koncepcie vyplývajúce z oblasti výtvarného umenia, akými
boli estetika, komunikácia a informatika.
Dnes teda vieme, že jednoznačná nomenklatúra, ktorá by mohla byť univerzálne
akceptovateľná, logicky nie je možná, práve pre nespočetné množstvo pojmov, často
neohraničených, ktoré sa ďalej samostatne vyvíjali. Určité spriehľadnenie vývoja kritiky
ako literárnej, tak aj umeleckej podáva vo svojej dizertačnej práci Eva Krátká245.
K problematike jednotnej terminológie pridáva i ďalší prvok tzv. osobného uhla pohľadu
samotných tvorcov, respektíve básnikov, umelcov a neraz aj teoretikov. Zdá sa teda, že
najuniverzálnejší pojem, čo mohol pokryť rozmanitosť básnicko-vizuálnych operácii,
predstavuje experimentálna poézia. So zastrešujúcim termínom konkrétna poézia sa
prekrýva 246, no lepšie vystihuje prelínanie medzi jednotlivými umeleckými odbormi.
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Formovať sa začala v polovici päťdesiatych rokov 20. storočia v troch krajinách sveta a jej
hlavným predmetom záujmu sa stalo písané slovo a vizuálny fenomén. Max Bense vo
svojej knihe „Teória textov“247 (1962) hovorí o materiálnej podstate vzniku umelej poézie
spočívajúcej v štatistickej, štrukturálnej a topologickej konštelácii vybraných slov, keď
poézia zvažuje lingvistický význam ako zvuk, slabičnosť a sled slov aj vzájomnú
previazanosť jednotlivých druhov slov. Hlavnú úlohu zohráva teda typografická stránka
poézie vyjadrujúca jej „konkrétny“ vizuálny význam, ktorý má byť opozitom
k rozmáhajúcemu sa abstraktnému obrazu. Experimentálna poézia ruší niektoré prvky
tradičnej výstavby básne spojené predovšetkým so syntaktickou a sémantickou stránkou
znaku a nahrádza ich novými, prevzatými z iných zmyslových oblastí. Rozširuje tak
možnosti vlastnej tvárnosti a navracia sa k svojej pôvodnej matérii – jazyku. Oslobodzuje
ho z konvenčných znakových spojení a prostredníctvom typografických nástrojov mu
prideľuje novú vizuálnu alebo zvukovú fazónu, ktorá je sprostredkovateľom estetickej
informácie. Experimentálna poézia teda v najradikálnejšej podobe zobrazuje slová ako
lingvistické materiály bez významu a preferuje ich transformáciu na vizuálny objekt, čím
sa slovo definitívne oslobodzuje od svojej syntaxe aj sémantiky a završuje symbiózu
jazykového a vizuálneho znaku.
V rámci experimentálnej poézie rozlišujeme niekoľko typov verbálno-vizuálnych
experimentov248 uskutočnených v duchu synestézie (fyziologický dej, keď akýkoľvek
vnem automaticky vyvoláva zážitky aj ďalších vnemov249), ktoré sa medzi sebou
podmienene prelínajú a prvý z nich možno považovať za „praotca“ všetkých ostatných.
Medzi najdôležitejšie patria: konkrétna poézia (pracuje s jazykom ako s materiálom
s dôrazom na odovzdanie estetickej informácie), vizuálna poézia (dôraz kladie na
vizuálnu stránku textu), konceptuálna poézia (obsahuje v sebe prvky vizuálnej
a konkrétnej poézie, pričom je skomponovaná z jazykových hier a tautológií), fonetická
poézia (spočíva na kompozíciách hudby a literatúry s dominanciou zvukovej stránky nad
sémantickou), kybernetická poézia (jej texty sú generované počítačovými programami)
a objektová poézia ( text je aranžovaný do tvaru vizuálneho objektu).
Kým prejdeme ku konkrétnym prejavom experimentálnej poézie v československom
umení v zásadách kognitívneho resolutia, zastavíme sa pri najdôležitejších literárnych
a vizuálnych teóriách experimentálnej poézie.
Návrat k čistej matérii jazyka v intenciách literárno-vedeckého teoretického pólu
zameraného na nadradenosť konkrétnej poézie objasňoval nemecký kritik umenia Eugen
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Gomringer. Vo svojom texte „Od verša ku konštelácii“250 z roku 1954 hovorí
o nastupujúcej povahe poznávacieho procesu reality v mysli jedinca, ktorý sa následkom
technologizácie doby zrýchľuje. Preto chce človek obsiahnuť a zároveň vydať viac
informácií v zjednodušenej podobe, čím dochádza k formálnej minimalizácii jazyka.
Gomringerova teória tak vykazuje podobné rysy ako teoretický základ nášho
kognitívneho resolutia.
V aplikácii na poéziu ďalej hovorí, že základom básne je „konkrétny“ materiál, teda jazyk,
ktorého slová by mali byť v novej poézii usporiadané nie syntakticky, ale v tzv.
konšteláciách, v radoch za sebou alebo pod sebou idúcich slov „která mají k sobě
vzájemně myšlenkově látkový vztah“251. Takto vzniknuté básne abstraktného alebo
minimalistického typu možno čítať v rozličných významových smeroch, čím sa z čitateľa
stáva aktívny spoluhráč hry nastolenej básnikom. Gomringerovi pritom išlo
predovšetkým o praktické včlenenie novej básne do spoločnosti, ktorá je svojou novou
formou ľahko zapamätateľná.
V podobnom zmysle vedie rozpravu aj Ferdinand Kriwet, nemecký multimediálny
umelec a teoretik. Hovorí o rozklade literárnej jednoty, jej optických a jazykových
zložiek, primárne zhlukov hlások a písma, vďaka čomu prakticky dochádza k „emancipaci
jednotlivých jazykových konstituant“252, ktoré nie sú v texte rozložené náhodne, ale
cielene proti vecnosti. Text sa tak vizuálne narúša alebo, povedzme, dynamizuje a
spôsobuje rozpor medzi videním a čítaním textu. Len čo však čitateľ nasýti svoje
zmyslové videnie, asimilatívne, na základe predchádzajúcej skúsenosti s
vizuálnym tvarom básne, „stoupá intenzita [jeho] čtení“253. Kriwet zároveň upozornil na
jav, že slovo okrem znižovania úrovne svojho konvenčného významu upúšťa súčasne od
zaužívanej fonetizácie, a to opäť v prospech vizualizácie v intenciách teórie umeleckej
kritiky.
Kriwetov opis vizuálnej dynamizácie poézie a Gomringerova predstava básne, ktorá je
pendantom k abstraknému umeniu, pretože konkrétnym, správne rozloženým
materiálom dokáže vypovedať celý príbeh jednej témy, sa spojili v Kolářovej strojopisnej
simulácii abstraktného štvorca Jozefa Albersa („Albers“, 1959 – 1961 [100]). Jiří Kolář
neodobral slovu „albers“ jeho sémantický význam. Práve naopak, Kolář znásobuje jeho
účinok konšteláciou, ktorá dokázala opísať celkový portrét umelca a toho, čo znamenal
pre genézu abstraktného maľovaného obrazu. Poznatky prameniace zo systematického
250
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poznávania skutočnosti o Jozefovi Albersovi reprezentuje jedno slovo na strane, ktoré
sémanticky korešponduje s vizuálnou organizáciou básne pripomínajúcou štýl
Albersových abstraktných obrazov. Téma portrétov umelcov bola v Kolářovej tvorbe
veľmi populárna a ako tvrdil sám autor, išlo o básne „psané strojem, opřené o slovo jako
znak“254 s vypovedajúcou hodnotou, ľahko zapamätateľnou aj pre analfabetickú
spoločnosť.
Obdobným príkladom spontánnych básnických prejavov v duchu experimentálnej poézie
v československom prostredí je aj zbierka textov „Skleněná laboratoř“255 Ladislava
Nováka s podtitulom „Výbor básní a experimentů z let 1957 – 1960“, v ktorých autor
postupne odprevádza slovo k jeho rozkladu na hlásky v duchu optických konštelácií.
Inšpiráciou mu bolo sériové radenie prvkov geometricko-konštruktívnych kompozícií
Viktora Vasarelyho s ich výrazným optickým účinkom. Rozklad slova a jeho materiál
premenený na vizuálny obraz vidíme v optickej básni „Eva“ [101], onomatopoický
podtext nadobúda „Vyhnání z ráje“ [102] a špecifický charakter, ktorý zvrátením
hláskového znaku silne odkazuje na kritiku spoločnosti, má báseň „Individualista“ [103].
Na základe spomenutých príkladov vieme povedať, že umelá báseň nemusí byť jazykovo
plne asémantická. V niektorých prípadoch ide iba o nuansu alebo môže nadobudnúť
význam celkom nový, prameniaci z kontrastu vizuálneho usporiadania verbálnych znakov
objavujúcich sa vo forme celých slov alebo ich útržkov, pričom často dochádza k ich
vzájomnej verbálno-vizuálnej negácii. Ugo Carrega, taliansky básnik a teoretik, označil
tento jav ako „sémantickú komplikáciu“256 [104, 113], pričom jedno dielo môže v sebe
obsiahnuť viacero sémantických komplikácii naraz a ponúkať tak niekoľko interpretácií
súbežne.257 Príkladom tohto javu je strojopisná báseň „Bílý čtverec na bílém pozadí“
(1965) [104] od Ladislava Nebeského, ktorý vizuálne neguje štvorec obdĺžnikom a
čistotu bieleho pozadia zase opakovaním naťukaných slabík slova bíla, usporiadaných
v horizontálnych i vertikálnych líniách, ktoré vizuálne opäť evokujú obdĺžnik.
Omnoho väčší účinok negácie až ostrej kritiky, spojený s popretím komplexného
jazykového kódu pre jeho mnohotvárne spoločenské zneužitie nachádzame v zbierke
„Antikódov“258 Václava Havla z roku 1964, ktoré môžeme definovať ako tautológie,
obsahujúce princípy konkrétnej i vizuálnej básne. Havlovo poznanie skutočnosti
o rôznych formách znehodnocovania komunikačných kódov, ktoré zhrnul v eseji „O
konvencích, informaci a kódu“259, ho viedlo k potrebe očistenia jazyka prostredníctvom
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vizualizácie matérie slova, a to negáciou jeho konvenčného významu. Ako príklad
uveďme báseň „E = mc2“ alebo inak povedané „Einsteinov vztah“ [105] vyjadrujúci vzťah
medzi energiou „E“ a hmotnosťou telesa, ktorý Einstein opísal v teórii relativity. Podľa
tejto rovnice sa celkové množstvo energie E, ktorú možno z telesa získať, rovná jeho
hmotnosti m vynásobenej druhou mocninou rýchlosti svetla c2. Havel dynamicky
rozkladá túto rovnicu do obrazu „Atómového hríbu“, oblaku prachu a dymu, ktorý
nastáva po výbuchu jadrovej bomby následkom prudkého uvoľnenia obrovského
množstva energie. V tomto prípade však množstvo energie paradoxne nezávisí od
hmotnosti atómového jadra. Pri čítaní tejto básne tak vnímame aj druhú rovinu
semiotickej komplikácie, ktorou sú spoločenské dopady prameniace z devalvácie jazyka
v prospech politickej propagandy v priebehu druhej svetovej vojny.
V československom prostredí rôznorodú tvár experimentálnej poézie spolu s jej
programovou bázou po prvýkrát komplexne zhrnula v zborníku „Slovo, písmo, akce,
hlas“ 260 dvojica editorov Josef Hiršal a Bohumila Grögerová. Stali sa jej najvýraznejšími
propagátormi tak na teoretickej261 , ako aj praktickej úrovni, pričom ich myšlienky sa
obracali primárne k „Teórii textov“262 Maxa Benseho a ich technicko-civilizačnému
základu. Uvažovanie Maxa Benseho spočívalo na prekračovaní hraníc poézie v aktívnom
spojení materiálu jazyka, konkrétne jeho vnútorných elementov, s hudbou a výtvarným
umením, ako nesubjektívna a neosobná umelá poézia. K tomuto spojeniu môže podľa
neho dochádzať technicky, napríklad aj pomocou stroja, preto finálny produkt nenazýva
básňou ale textom. Takúto výstavbu textu, ktorá spočívala v práci s jazykovým
materiálom na základe štatistickej systematiky (gramatická, stochastická, logická...) a vo
finále bola nositeľom estetickej informácie, aplikovali Hiršal a Grögerová v knihe „JOBBOJ“ (práce z rokov 1960 – 1962)263. V básňach použili aj vlastné metódy štatistickej
výstavby textu, ktoré spočívali v štatistických prekvapeniach ako výber slov alebo
rozdelenie viet a úryvkov, „tedy na úchylkách od konvenčních hodnot“264, pričom brali do
úvahy aj optické pôsobenie básne [106, 107, 108].
Ladislav Novák, Jiří Kolář, Václav Havel, Josef Hiršal a Bohumila Grögerová boli
predstaviteľmi tej básnickej a teoretickej reakcie experimentálnej poézie, ktorá sa
v slovenskom umení výrazne neprejavila. Teoretická báza, tak ako ju skompletizovali
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Hiršal s Grögerovou, upútala však pozornosť slovenských výtvarných umelcov, ktorí sa
pokúsili niektoré z jej princípov aplikovať priamo na vizuálne umenie. V zmysle
kognitívneho resolutia možno za najautentickejšie považovať rôznorodé tvarové
typogramy a typorastre Milana Adamčiaka. Súhrne ich predstavil vo viacerých cykloch s
názvom „Vizuálna poézia“ (z roku 1966 a 1969), v ktorých básnické typogramy pracovali
s plnohodnotným slovom, a pod názvom Typorastre aj z rokov 1969/1970 (Typoraster
„a“ [109], Typoraster „u“ [110]), kde je pozornosť upriamená na jednotlivé grafémy a ich
vizuálne pôsobenie.
Adamčiakove prvé typogramy nasledujú teóriu textov Maxa Benseho a Gomringerove
konštelácie. Sú básňami za sebou alebo pod sebou plynúcich línií slov vytvárajúc
abstraktný obraz, no i premyslenú kompozíciu jazykového materiálu, ako napríklad v
diele „Zen“ (1966) [111]. Slovo zbavené vetnej syntaxe si ponecháva svoj sémantický
význam, ktorý vizuálne pôsobí ako kruhový výrez textu tvoreného lineárnym plynutím
slova „ZEN“. Sémantický význam slova odkazuje na poznanie celého buddhistického
učenia o pochopení seba samého. Zen sa všeobecne vysvetľuje na príklade kruhu, ktorý
obsahuje päť stupňov rozpoloženia „ja“, pričom zobrazenie plných 360° odkazuje
na vyrovnané silné „ja“.
K experimentovaniu s textom viedol Adamčiaka predovšetkým pocit, ktorý mu
poskytovala technologizácia slova a ovládnutie stroja: „človek sa vtedy naraz stal
všetkým – aj tvorcom, aj typografom, aj výtvarníkom, aj pisárom.“265 Jeho technické
typogramy z druhej vlny vizuálnej poézie pracujú s takými príznačnými znakmi
slovenského umenia, ako sú otázniky a výkričníky („3009“, 1968 [112]), pričom uplatňuje
sémantické komplikácie založené na negácii významu znaku a jeho vizuálneho
usporiadania (?!, 1968, [113]). Interpunkčné znamienka v Admačiakových typogramoch
boli osobnostnou reakciou na poznanie československej skutočnosti formovanej
udalosťami roku 1968.
Už koncom šesťdesiatych rokov však Adamčiak opúšťa striktný obdĺžnikový a štvorcový
geometrický raster lineárne plynúcich slov aj grafém a vizuálne tvary básne obohacuje
o nové geometrické štruktúry. Technický rukopis autora sa uvoľňuje a vytvára
premyslenejšie obrazce plynúcich slov, ktoré reagovali na vzory kobercov a čipiek,
prípadne sa ich grafémy znenazdania vysypú zo vzorovanej vizuálnej sadzby (Ego, 1969,
[114]).
Milanom Adamčiakom uzatvárame kapitolu Arnheimovho slova distribuovaného
prostredníctvom stránky v knihe. I keď je experimentálna poézia veľmi rozmanitý
umelecký fenomén, ktorý prepojil písmo a obraz na základe zapojenia všetkých ľudských
zmyslov, pre našu prácu boli zásadné iba niektoré z nich.
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Pojem kognitívne resolutio nám určite pomohol vystihnúť komplikovaný proces
vizuálneho myslenia, ktoré má neuveriteľný dopad na individuálne podoby umeleckého
prejavu. Práve tým, že v procese vizuálneho myslenia a poznávania reálnej skutočnosti
dochádza k uplatneniu jazyka, sa jedným z dynamických prvkov vstupujúcich do
umeleckého diela stáva znakový systém slova chápaného v zmysle Derridovho prapísma. Nadobúda nové vizuálne podoby a sémantické významy a stáva sa tak súčasťou
už nie Sausurrovej semiológie ale Peirceovej semiotiky. Od vonkajšieho narúšania
syntaxe a sémantiky, nezávislého od vnútorného vedomia človeka, sme prešli
k sémantickej deštrukcii znaku, ktorá už vychádzala z podvedomej potreby jedinca.
V nasledujúcej kapitole to bude antropologický prvok, ktorý opäť aktivuje vnútornú
potrebu človeka obnovovať narušenú znakovú pragmatiku, ako čisto účelový prostriedok
na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Vizuálne myslenie Rudolfa Arnheima nás kontinuálne
prenáša k filozofii pragmatizmu, ktorá hovorí, že pohľad na skutočnosť je veľmi
individuálnou záležitosťou, pretože je zastretý závojom našej subjektívenj zmyslovej
skúsenosti.
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5. Písmo ako antropogénny prejav smrteľníka. „Antropocentrizmus“
– aktivátor č. 4
Predispozícia spojenia písma a obrazu prirodzene vychádzala zo samotnej podstaty
písma a jeho premien v priebehu dejinného vývoja. Podobu, ktorú nadobúda začiatkom
20. storočia ovplyvňovalo niekoľko predchádzajúcich faktorov úzko spätých s prudkým
rozvojom vied a skúmaním človeka ako entity plnej vnútorných zákonitostí, ktorých
odhaľovanie sa stalo vysoko aktuálnym fenoménom v estetike, sociológii, psychológii,
fyziológii, umení a etike.
V rámci poznávania umeleckého diela sa stáva primárnym jeho znakový charakter vo
vzťahu k používateľovi (pragmatika), ktorý berie na vedomie aj jeho antropologický
rozmer, a to nielen po stránke sociálno-kultúrnej, ale aj fyzickej. V tejto súvislosti si
pripomeňme estetickú teóriu českého vedca Jana Mukařovského a jeho pohľad na
antropologický rozmer estetickej funkcie, normy a hodnoty266 umeleckého diela, ktoré
vzhľadom na ich určenie človeku vkladá do sociálneho kontextu. Mukařovský hovorí, že
cieľom umeleckého diela je nadobudnúť v spoločnosti estetickú funkciu, ktorá v jeho
všeobecnom chápaní nie je obmedzená iba na dielo samo, ale môže byť vlastná aj iným
javom a veciam vo svete. Estetická funkcia nie je daná iba realitou, preto nie je statická,
ale relatívna. Môže byť subjektívnym názorom, ale aj v čase premenlivým javom,
ktorého hodnota v danom okamihu buď stúpa, alebo klesá. Stabilizácia estetickej funkcie
je možná v závislosti od kolektívneho názoru, pretože „je zložkou vztahu mezi lidským
kolektivem a světem“267.
Mukařovský definoval tento vzťah ako energický, pretože ho formujú vnútorné znaky
umeleckého diela, respektíve štruktúry, ktoré sú výsledkom aplikácie rôznych noriem.
Zjednodušene tak môžeme povedať, že estetická funkcia je cieľ a estetická norma zasa
prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa, ktorého silu vyjadruje estetická hodnota.
Estetická norma je potom pravidlo, ktorým sa estetická hodnota meria, pričom od neho
nezávisí.
Logicky by sme mohli vyvodiť, že estetická norma je predpis alebo súbor zásad procesu
vzniku umeleckého diela. To však platilo približne do konca 19. storočia. V modernom
umení už nie sú estetické normy všeobecne platným pravidlom, ale zakladajú sa na
dialektickej rozprave so spoločnosťou, ktorá ich modifikuje. Pokiaľ teda hovoríme
o estetickej norme, ktorá by mala byť nemenným pravidlom, musíme obísť subjektívny
názor a opäť sa obrátiť na kolektívne vedomie, ktoré disponuje určitými predpokladmi
na jej stabilizáciu. Jednými z týchto predpokladov sú antropologické predpoklady, ktoré
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fungujú ako všeobecne zrozumiteľný prehovor umeleckého diela smerom k jeho
používateľovi. Tak ako Saussure ustanovuje systém jazyka (langue) ako inštitúciu, ktorá
je normou všetkých manifestácii reči (langage)268, tak aj Mukařovský hovorí o systéme
estetických noriem, ktoré sú manifestáciou umeleckého diela ako individuálneho
prehovoru.
Antropologické princípy umeleckého diela môžeme teda definovať ako jednu z mnohých
konkrétnych štruktúr diela, ktoré ho súborne dotvárajú na komplexný celok a zároveň sú
tým, čo utvrdzuje platnosť jeho estetickej normy. Mukařovský hovorí hlavne o fyzických
alebo biologických antropologických predpokladoch, ktoré predstavujú napríklad
princípy symetrie, kolmice, horizontály alebo pravý uhol, čo v priestorových umeniach
evokujú normálne polohy ľudského tela, alebo sú to princípy komplementárnosti farieb
a iných úkazov farebného a intenzívneho kontrastu v maliarskom umení.269
Premenlivosť estetickej normy potom závisí od dynamickosti umeleckého diela
samotného, ktorú podľa Mukařovského určuje energická povaha jednotlivých štruktúr
obsiahnutých vo vnútornej skladbe diela.
Charakteristickým znakom umeleckých diel 20. storočia sa stalo hromadné porušovanie
estetických noriem diela, predovšetkým tých, čo sú založené na antropologických
predpokladoch. K porušovaniu dochádzalo dvoma cestami: jednak porušením
základných princípov konkrétnou normou, jednak porušením konvenčnej normy
z dôvodu nastolenia novej normy. Umelecké dielo tak neustále „osciluje medzi minulým
a budúcim stavom estetickej normy“270, ktorá sa neprestajne premieňa a je teda živá.
Pri výklade tejto témy treba uviesť, že okrem estetickej normy existuje niekoľko typov
ďalších noriem, ktorých povaha nie je rýdzo estetická, ale v kontexte umeleckého diela
k nej dospievajú. Ich hierarchickosť v štruktúre diela závisí od konkrétneho druhu
umenia. Rozlišujeme normy materiálové a druhové, ktoré tvoria charakter diela,
a normy etické, politické, sociálne, náboženské atď. spojené s témou diela.
Antropologické princípy včleňované do umeleckého diela, ktoré mali spočiatku prevažne
fyzickú povahu, nadobúdajú v priebehu 20. storočia sociálnokultúrny charakter, čo
nasleduje ľudské poznanie a znakové vnímanie založené na filozofii pragmatizmu.
Nehovoríme už o antropologickom princípe ale o antropogénnom. Za antropogénny
predpoklad estetickej normy umeleckého diela možno považovať aj písmo integrované
do obrazu, ktoré ďalej funguje ako znak alebo jedna zo štruktúr zvyšujúcich jeho
estetickú hodnotu. K zvyšovaniu hodnoty dochádza prostredníctvom dynamických relácií
písomných znakov s ostatnými štruktúrami diela, ktoré vychádzajú z vnútorného popudu
umelca narúšať normy.
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Americký filozof pragmatizmu Richard Shusterman uviedol v slovenskom predslove
ku svojej knihe „Estetika pragmatizmu“271 päť bodov, v ktorých Mukařovského estetické
prístupy a teórie vykazujú spoločné rysy s pragmatizmom amerického filozofa Johna
Deweyho, ktorého bol Schusterman pokračovateľom. Ich názory sa podľa neho
zjednocujú v nasledujúcich otázkach: chápanie štruktúry ako dynamického prvku
umeleckého diela; snaha o prepojenie estetickej funkcie s neumeleckou oblasťou života,
ku ktorej podľa nich prechováva komplexný súbor vzťahov; estetickosť, ktorá podľa nich
existuje aj mimo umenia a je aplikovateľná na rôzne javy a predmety vo svete; rozvinutie
pojmu komunity ako spoločnej sociálnej normy alebo skúsenosti, ktorá rozvíja
antropologické zbližovanie; prirodzená prítomnosť antropologického predpokladu
v štruktúre umeleckého diela.272
Počiatky pragmatizmu boli inšpirované teóriami Charlesa Sandersa Peircea, ktorý sa
celoživotne venoval skúmaniu ľudského poznania a problémom pravdy, znaku a jeho
významu273. Pragmatizmus Peircea a jeho nasledovníkov274 chápal človeka ako bytosť
neschopnú preniknúť do vnútornej povahy skutočnosti. William James, jeden z prvých
predstaviteľov pragmatizmu hovorí vo svojej knihe pragmatizmu275, že naše poznanie,
naša pravda a významy, čo pre nás veci predstavujú, sú výplodom konštrukcií nášho
presvedčenia založeného na poznaní prostredníctvom zmyslových vnemov. Človek je tak
bytosť predovšetkým konajúca, ktorá ustanovuje svoje myslenie na základe zváženia
praktických faktorov javu alebo veci. William James rozpracovával pragmatizmus
v intenciách Charlesa S. Peircea, ktorý hovoril o poznaní zakladajúcom sa na
predchádzajúcej skúsenosti, ktoré sa prejavuje ako dedukcia, indukcia a hypotéza276.
V hodnotení pravdy, ktorá je v ponímaní človeka zákonite dobrá, sa tak do popredia
dostávajú otázky týkajúce sa zvažovania predpovedí, ako napríklad očakávaná
úžitkovosť, prospešnosť alebo dopadové predpoklady. Pragmatizmus sa často
zjednodušene vysvetľuje ako filozofia praktického života, ktorá v myslení uprednostňuje
konkrétnosť, prirodzenosť a fakty. V priebehu 20. storočia nadobudol pragmatizmus aj
ďalšiu, nie veľmi pozitívnu podobu, keď okrem svojej filozofickej úrovne získal aj úroveň
tzv. „populárnu“ alebo tiež „konzumnú“, definovanú individuálnym prospechárstvom, na
ktorom si ľudské myslenie zakladá. Integrácia písma a obrazu aktivovaná rôznymi
podobami „antropocentrizmu“, poukazuje na narúšanie pôvodnej racionality znakovej
pragmatiky, ktorá reálne komunitne už neexistuje. Spôsob umeleckej reakcie spočíva
v likvidácii individuálneho pragmatického prospechárstva a včleňovaním do diela
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antropogénnych prvkov – písomných znakov, ktoré odakuzujú ku kolektívnemu
vedomiu.
Subjektívnym vyjadrením smerom k „prospechárskej“spoločnosti sú závesné asambláže
„Oltáre súčasnosti“ slovenského umelca Stana Filka, ktorých vytvoril v priebehu rokov
1964 – 1966 približne tridsať. Oltáre boli prvýkrát predstavené na výstave „Obydlí
skutečnosti – současnosti“ (1967)277 v kurátorskej koncepcii Zdeňka Félixa, keď boli
prezentované ako súborná inštalácia fungujúca ako podozrivý environment, ktorý vytrhol
diváka z jeho prirodzeného prostredia a ostrou kritikou poukázal na zaškatuľkovaný svet,
v ktorom žije, a to hneď dvoma spôsobmi:
prvý spočíval v materiálovej základni oltárov, ktorá je tvorená banálnymi predmetmi
dennej spotreby, nefungujúcimi prístrojmi a technickými výrobkami, respektíve
artefaktmi civilizácie, ktoré boli vyhodené na smetisko na základe pragmatického
uvažovania človeka. Filko tento materiál povyšuje do estetického stavu tým, že mu dáva
oltárny a pietny tvar, ktorý ďalej kolážovito dotvára v prospech likvidácie rôznych
spoločenských noriem zároveň (náboženských, morálnych, etických atď.). Takýmto
spojením vo finále dielo pôsobí ako absurdný fetiš ľudských prežitkov a zároveň oltárnym
charakterom upozorňuje na existenciu Boha, čím neguje antropocentrické presvedčenie
človeka o jeho postavení vo vesmíre.
Druhý spôsob vyplýva zo samotnej inštalácie diel, ktoré boli vkomponované do
miestnosti s podlahou pokrytou zrkadlami. Fragmenty zrkadiel nachádzame aj
v samotných oltároch. Filko vytvára nový kozmický svet, ktorý doslovne ukazuje človeku
jeho pravú tvár v stretnutí s novou skutočnosťou zavrhnutých predmetov. Vkladá človeka
do priamej komunikácie s reálnym svetom, ktorý existuje mimo neho a narúša tak jeho
individuálne pragmatické, na seba zamerané zmýšľanie oscilujúce medzi „odcizením,
religiositou, sexem, honbou za senzací, tedy krajními póly“278, vďaka ktorým sa človek
ocitá v „nebezpečí ztráty dimensí vlastního nitra“279.
Písmo vstupuje do Filkových oltárov ako antropogénny princíp, ktorý je nositeľom
významového zámeru diela.
Ako kolážový prvok je súčasťou lascívnych obrázkov nahých žien vystrihnutých
z nudistických revue [115, 116] alebo reklamných útržkov z módnych žurnálov, poprípade
stránok s biblickými príbehmi, ktoré sú vytrhnuté z modlitebných a náboženských kníh
[117].
Ako rukopisný element sa písmo objavuje v „Bielom oltári“ [118], kde autor metafyzickou
bielou farbou umiestňuje názov diela do štruktúry oltára a dáva mu tak konkrétne
pomenovanie, čo bolo pre tento cyklus zriedkavé. Rukopisne sú namaľované alebo
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nakreslené i náboženské symboly kríž a židovská hviezda, ktoré sú frekventovaným
motívom objavujúcim sa v celom oltárovom cykle, poukazujú na existenciu viacerých
náboženských svetov a tým na negáciu jedného znaku druhým.
Ako asamblážový prvok nachádzame písmo v podobe číslic, pravdepodobne ciferníku
hodín, rozsypaných po ploche oltáru, ktorá je pokrytá drôtenou pavučinou času. Číslice
zastavujú čas zrýchleného ľudského života.
Mýtickosť, ktorú Filko zámerne navodzuje, narúša racionalitu písomného znaku alebo
slova, ktorého syntaktická čitateľnosť je možná iba v súvislosti s ostatnými znakmi diela,
pretože pragmatika konkrétneho písomného znaku je vždy negovaná buď pragmatikou
ďalšieho prvku, alebo samotnou konštrukciou diela.
Pietna mýtickosť stredovekých oltárov vstupuje aj do závesných „epitafov“ slovenského
umelca Alexa Mlynárčika, ktoré vytvoril v rámci „Permanentých manifestácii I.“
prezentovaných na výstave v galérii Raymon Cazenave v Paríži od 22. júna do 14. júla
1966. Na drevenom podklade pripomínajúcom tvar nástenných spomienkových epitafov,
gotických krídlových oltárov a relikviárov, rozohráva Mlynárčik, podobne ako Stano Filko,
hru odhaľovania subjektívnych ľudských neduhov. Tie sú zaznamenané nielen výtvarným
stvárnením objektov, ale primárne individuálnym rukopisným prejavom vo frome graffity,
ktoré sú skripturálnym obtlačkom aktuálnych myšlienok divákov evokovaných zážitkom
zo stretnutia s dielom.
Výtvarne sú objekty dotvorené prvkami, ktoré odkazujú buď k oltárnemu folklóru krajok,
zlatých náterov, poprípade sviečok, alebo k sexualite prítomnej v podobe reliéfnych torz
ženského tela, ktoré sú občas opatrené vlasmi alebo fragmentmi dámskeho spodného
prádla (Lola II., 1966-1967 [ 119, 120]).
Mlynárčik nechcel svojimi objektmi dehonestovať religióznu mýtickosť a porušovať tak
náboženskú normu. Jeho cieľom bolo poukázať na zmenu tradície prichádzajúcej
s postupnou premenou spoločnosti, ktorá je zavŕšená v „Lolách“. Lola je „madonou novej
doby. Je krásna. Strapatá a trochu lajdácka. Akejkoľvek farby. Povznesená nad príkoria
života svojím pocitom slobody“280.
Cesta k oltárnej Lole metaforicky viedla cez relikviáre schraňujúce ostatky predmetnej
minulosti (gombíky, krajky, dosky modlitebných kníh, atď.) , ktoré sú pietne vložené
medzi písomné odkazy. Pominuteľnosť starých epoch je vyjadrená prítomnosťou
ciferníkov z hodiniek, ktorým niekto odobral ručičky a zakonzervoval tak obsah diel v čase
(Relikviáre I. a Relikviáre II., 1965[121, 122]). Takto uschované, mohli byť potom
nahradené novou tradíciou, autentickejšou pre modernú mestskú spoločnosť.
Graffity, tak ako vstupujú do Mlynárčikových objektov, nie sú tými mainstreamovými
prejavmi najspodnejších vrstiev spoločnosti, spontánnymi pouličnými kresbami tzv.
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„autorov nedotknutých kultúrou“, v ktorých Jean Dubuffet znovuobjavil formu slova
v elementárnej podobe ako „stupeň nula“ . Sú nástrojom komunikácie, ktorý umožňuje
divákovi nahliadnuť do svojských svetov iných ľudí, ktoré Mlynárčik touto cestou
kulminuje a zverejňuje, ale súčasne ponecháva ich majiteľov v anonymite. Takýto
antropogénny princíp v umeleckom diele narúša pragamtickú zrejmosť znakového prvku
diela vo vzťahu k jeho užívateľovi, pretože nie je výpoveďou jedného človeka,
ale niekoľko desiatok ľudí zároveň. Mlynárčík tak dáva priestor pre odhalenie
spontánnych výpovedí rôznych pragmatických, môžeme povedať opäť
„antropocentrických“ svetov spojených v jednom konkrétnom koncepte, v téme
samotného diela. Jeho objekty tak nie sú mestským múrom alebo verejnou toaletou,
ktoré sú plochou pre záznamy prelínajúce niekoľko tém naraz, avšak chcú čerpať z ich
prirodzenosti a spontaneity.
Symbolicky navracia písmu celospoločenský rozmer. Znaková pragmatika, tak ako ju
definoval Charles W. Morris, teda ako odraz filozofického pragmatizmu, nachádza
v Mlynárčikových „Permanentých manifestáciach“281 naplnenie nástojčivosti
pragmatizmu na „väčšiu integráciu umenia a života v záujme ich vzájomného
obohacovania, pretože pragmatizmus začleňuje estetické hodnoty do celého bohatstva
životnej skúsenosti“282.
Prirodzená podoba mestského graffiti ako spontánnej skripturálnej výpovede, vstupuje aj
do oltárneho obrazu „Triptych s děkováním“, 1964–66 [123] olomouckého umelca
Miroslav Šnajdra st. Toto dielo vznikalo v období, keď umelec vytváral cyklus
reminiscencií, v ktorých prepájal vlastnú optickú skúsenosť s gotickým oltármi princípom
s pre neho aktuálnou výtvarnou problematikou moderného umenia. Stretávame sa tu
tak s tradičnou formou oltárneho obrazu, ktorého plocha informelovou štruktúrou
odkazuje k pamätným výpovediam vyškriabaným do omietok stien. Pozornosť je tak
prenesená k estetickej stránke plochy, ktorá je tvorená enkaustickou technikou, do ktorej
sú vryté rukopisné odkazy ako antropogénny predpoklad estetickej normy diela. Dielo je
odrazom Šnajdrovho zmýšľania o absurdnej existencii človeka v tomto svete a svojím
charakterom je tak potvrdením reálnej skutočnosti. Šnajdr artikuluje konflikty vlastného
vnútra, ktorých charakter sa vymyká antropocentrickému chápaniu, pretože majú silný
duchovný podtext. Písmo v ďakovnom význame je lyrickou výpoveďou, podvedomou
nutnosťou autora dať písomnému znaku nový, pre neho pragmatický rozmer, ktorý je
jeho parafrázou alebo interpretáciou antropogenných graffity.
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Pouličné anonymné nápisy a čmáranice na oplieskaných stenách a plotoch, sa začínajú
v druhej polovici šesťdesiatych rokov prelínať s nevinnou detskou kresbou. Impulzom pre
toto spojenie bola náhodná intervencia Šnajdrovho syna v predškolskom veku, ktorého
nechal kresliť a ryť do práve rozpracovanej reminiscencie. Týmto spôsobom, v intenciách
„art brut“ vznikol cyklus „Tabule“ z rokov 1966–1968 [124, 125] a niekoľko diel s názvom
„Vyprávění synovi“ z rokov 1966–1967 [126]. Prítomnosť čistého detského prejavu
nenarušila citeľnú pominuteľnosť a márnivosť bytia prameniacu z primitívnych
a banálnych pouličných prejavov, pravé naopak ešte viac podrthla realitu neúprosného
plynutia času a konečnosti. I keď je prítomnosť skripturálneho prvku spontánne gestická,
nie je agresívna, ale skôr tichá a v prepojení kresby s maľbou by sme mohli povedať až
lyrická. Šnajdrova parafráza nevyzrelých záznamov je formou stvárnenia autentická, je
antropogénnym princípom, ktorý je významovo transformovaný do oných psychických
výpovedí Šnajdrovej osobnosti. V niekoľkých tabuliach je pragmatická stránka znaku stále
prítomná, a to vo výtvarnej evokácii steny, poprípade múru.
Písmo vo forme graffiti alebo destskej tvorby zosobňuje subjektívne vyjadrenie umelca,
keď umelec už nekoordinuje kompozičnú znakovosť diela v ústrety čitateľovi obrazu, ale
smerom k sebe samému. Takéto „antropocentrické“ roviny reflexie ho analyzujú ako
človeka vnútri jeho ľudského sveta, ktorý vedie dialóg s materiálom, ktorý ho zaujal. V
„Tabuliach“ tento dialóg postupne vyústi do sémanticky vyprázdneného, automatického
skripturálného gesta, ktoré však už nepatrí do tejto kapitoly.
Spojníkom medzi umeleckými dielami Stana Filka, Alexa Mlynárčika a Miroslava Šnajdra
je oltárny alebo vo všeobecnosti religiózny tvar ich umeleckých diel. Otázkou zostáva, či
je odkazom k existencii nejakej vyššej moci, ktorá odporuje predstave človeka o jeho
bytostnej jedinečnosti alebo nie. Ani jeden z umelcov neporušuje tvarom diel
náboženské normy. Tá je porušovaná vo vnútornej štruktúre diela, a to iba v prípade
„oltárov“ Stana Filka, preto znie naša odpoveď na otázku teda áno.
Vyššie uvedené interpretácie zároveň potvrdili jednu z teórii estetiky pragmatizmu, ktorá
hovorí, že: „Pragmatizmus odhaľuje korene umenia v potrebách a problémoch života
tým, že do estetickej skúsenosti zahŕňa spolu s telesnými a sociálnymi aj praktické a
kognitívne elementy antropológie.“283
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Záver
Interpretačný kontext vzťahu písma a obrazu, tak ako sme ho nastavili v našej práci,
poukázal na komplikovanosť a previazanosť spoločenských pomerov, ktorých základným
stavebným prvkom je jazyk ako nástroj komunikácie. Závažnosť prítomnosti komunikácie
v existencii človeka poukazuje na jeho zraniteľnosť v prípade zamedzenia jej
prirodzeného priebehu alebo v prípade narušenia konvenčného fungovania
komunikačných kódov.
Do popredia našej práce sa tak dostala otázka zneužitia jazyka ako nástroja na
ovládnutie spoločnosti, a to prostredníctvom výstupov verejných informačných kanálov.
Intenzita zneužitia jazyka potom spočíva v charaktere zámeru ovládnuť verejnosť, ktorý
je v prípade našej práce politický (kapitola č. 2) a hospodársky (kapitola č. 3).
Praktické prevedenie týchto zámerov, ktoré teda spočívalo v manipulácii a deštrukcii
jazykového systému a komunikačných kódov, aktivovalo umeleckú potrebu reakcie,
ktorá prebiehala okrem iného aj formou integrácie jazykového materiálu do umeleckého
diela.
V prípade politického zámeru preberá umelec komunistickú reč v jej zmanipulovanej
podobe, ktorú následne integruje do umeleckého diela, alebo v diele demonštruje jej
neprítomnosť, poprípade poukazuje na existenciálne následky, ktoré v spoločnosti
zapríčinila. Písomný znak, ktorý v tejto podobe vstupuje do obrazu je silne spätý so
skutočnosťou, doslovne by sme mohli povedať, že je jej mimetickým jazykovým
zástupcom. Komunistická reč ponecháva znakovej diáde označujúceho a označovaného
konvenčný význam, pretože narušenie smeruje k syntaxi, teda k vzťahu medzi znakmi
navzájom, respektíve vo vetnej skladbe.
Špecifickým dielom v tejto kapitole bol experimentálny film Jiřího Golda, „Rafel Mai
Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv třicátý prvý“ (1969), pretože
jeho genéza, ktorú sme komplexne popísali prostredníctvom filmov, ktoré mu
predchádzali, v sebe obsahuje prvky, ktoré by sme mohli interpretovať ako reflexiu
princípov ďalších aktivátorov, konkrétne médií („Kulhavý poutník Josef Čapek“, 1966)
a „antropocentrizmu“ („Zaklínání“, 1969).
Rozmer, aký nadobúda písomný znak integrovaný do diela následkom hospodárskeho
zámeru manipulácie s komunikačnými kódmi , je iný, pretože existenciálny dopad na
človeka nie je až taký silný ako v prípade politického tlaku. Písmo vstupuje do obrazu
prostredníctvom konkrétnych materiálnych výstupov médií, ktoré mali charakter
prevažne tlačovín (plagáty, noviny, časopisy, letáky, obaly z výrobkov, a pod.). Ich
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fragmentárne vkomponovanie do obrazu odhaľovalo cielené programovanie ľudského
podvedomia hneď dvoma spôsobmi. Prvý integroval písmo a obraz v ich čiastočnom
spojení, keď sú ich nové sémantické významy zakódované v základnej pointe toho
druhého (napríklad „Krajina s čiernym mesiacom“ Andreja Barčíka, „Oznámení o Ikarově
letu“ od Slavoja Kovaříka alebo „Pocta novinárovi“ od Rudolfa Krivoša). K novým
sémantickým významom nedochádza na základe porušenia diády označujúceho
a označovaného, ale ich vovedením do nových syntaktických rovín v komunikácii
s ostanými znakmi diela.
Druhý spôsob definitívne ruší rozdiely medzi slovom a obrazom v nových tzv. hybridných
formách. Z médií si umenie prepožičiava fragmenty elementov, pričom ich zbavuje
sémantického významu a v umeleckej tvorbe aplikuje čistú vizuálnu podobu ich grafém.
Slovo je zámerne zbavené svojej referenčnej hodnoty ku skutočnosti (napríklad koláže
Miloša Urbáska alebo neskoršie koláže Eduarda Ovčáčka). Tento kontext využíva
arbitrárnosť medzi označujúcim a označovaný, ktorú upravuje alebo formuje do vizuálnej
podoby. Rozpoznávaním vizuálnej, respektíve materiálnej stránky písmen sa zdôrazňuje
skutočnosť zneužitia komunikačných kódov, ktoré sa potrebujú rehabilitovať v novej
podobe.
Prvé dva „aktivátory“ sú tým, čo môžeme nazvať vonkajšou „motiváciou“ umelcovej
potreby prepájať slovo a obraz. Ďalšie dva aktivátory majú odlišnú povahu, pretože už
nie sú vonkajším činiteľom, ale vnútorným stimulom umelca, ktorý ich pôsobením
pociťuje nutnosť integrácie písma a obrazu. V prvom z nich sme aplikovaním teórie
poznania Rudolfa Arheima284 zistili, že vizuálne myslenie človeka je poznačené
nastupujúcim „obratom k obrazu“285 a zápasí s problémami zrýchlenej technologickej
produkcie informácií286. Ľudské vedomie nie je schopné zrýchlený tok informácii
komplexne obsiahnuť a súčasne nedokáže rovnako rýchlym spôsobom produkovať
komunikačný úzus vo forme dialógu.
Spracovanie abstraktných obrazov reality vo vedomí človeka prechádza skrz jazyk
k mysleniu, ktoré potom koncentráciu veľkého množstva informácii kategorizuje
a konkretizuje v slobodne distribuované slovo. Takto chápané slovo distribuované
prostredníctvom intelektuálnej činnosti umelca, obsiahne celú myšlienku diela (Vladimír
Popovič „Idea“).
Môže však nadobudnúť aj extrémne vyhranenejšiu podobu, kedy celostné poznanie
kultúrno-spoločenskej skutočnosti vyvrcholí v celkovú nedôveru v jazyk. Intelektuálna
činnosť umelca tak privádza slovo k „semiotickému incestu“287, keď sa označujúce
284
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obracia samo k sebe a ignoruje označované. „Pupočná šnúra“288, ktorá ich od počiatku
verbálnej histórie človeka spájala, je definitívne prestrihnutá (najautentickejším
prejavom tohto javu je lettristická tvorba a z nej odvodená experimentálna poézia).
Vzťah písma a obrazu v tejto podobe završuje umeleckú etapu spojenú so
sémantickou premenou diády označujúceho a označovaného a otvára sa etape novej,
ktorá sa obracia k znaku ako logickej entite, tak, ako ho chápala semiotika289.
Písomný znak v semiotickom chápaní vstupuje do umeleckého diela ako antropogénny
prvok, ktorý umelec buď parafrázuje alebo ponecháva samotného tvorcu tohto prvku
zasahovať priamo do štruktúry diela. Týmto aktom umelec akoby navracia znakovej
pragmatike kolektívny význam, pretože tá je aktuálne narušená individualistickým
prístupom jedincov. Súčasne napĺňa jeden z primárnych cieľov pragmatizmu, ktorý
proklamovali viacerí myslitelia290 20. storočia, a to začleniť estetické hodnoty do širšej
životnej skúsenosti, teda prepojiť umenie viac so životom človeka. Výnimočným
umeleckým príkladom tohto javu sú „Permanentné manifestácie“ Alexa Mlynáčika, ktoré
doslova kolektivizujú skripturálne výroky jednotlivcov na konkrétnu tému.
Aplikáciou esteticko-filozofických teorém, ktoré predchádzali rozboru umeleckých diel v
kapitolách jednotlivých aktivátorov, sme zistili, že proces vzniku umeleckého diela
ovplyvňovali buď priamo, v podobe vedomého zásahu umelca, alebo boli sprievodným
elementom, ktorý ozrejmoval príčiny podvedomých umeleckých zásahov. Súčasne sa
potvrdil náš predpoklad, že niektoré diela môžu mať potenciálny vzťah aj k iným
aktivátorom. Ich začlenenie pod konkrétnu kapitolu záležalo od rôznych faktorov, pričom
sme vždy zvolili ten najsilnejší. Napríklad anti-obrazy Júliusa Kollera by mohli spadať pod
pôsobenie aktivátora č. 3 a nie pod č. 1. Aktivátor č. 4 však predpokladá reakciu na
základe poznania komplexnej skutočnosti, kdežto Kollerove anti-obrazy sú manifestom
jednej konkrétnej reality.
Zistili sme taktiež, že vytvorený terminus technicus „kognitívne resolutio“ nám pomohol
lepšie vysvetliť a sceliť vplyv tak zložitej teórie ako je „vizuálne myslenie“291 na umeleckú
tvorbu, ktorá vychádzala z poznania kultúrno-spoločenskej skutočnosti ako celku.
Súčasne nám pomohol rozpracovať Arnheimovu myšlienku vzniku umeleckého diela na
základe intelektuálneho myslenia, ktoré pramenilo zo systematického poznávania
obrazov reality. Arnheimova vizuálna teória nadobudla v našej práci aj ďalší význam,
pretože pripravila pôdu pre pochopenie filozofického pragmatizmu aplikovaného
v poslednej kapitole práce. Pomohla nám porozumieť problematike všeobecného
288
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narúšania znakovej pragmatiky, ku ktorému dochádza z dôvodu existencie rôznorodých
ľudských myslení. Ako už vieme, myslenie pramení zo zmyslového poznávania obrazov
reality, ktoré majú pre každého človeka iný význam. Človek si tak na základe dôvery vo
vlastné zmysly formuje jedinú pravdu, ktorú je ochotný prijať.

Myšlienka rôznorodých spoločenských „aktivátorov“ nekončí antropogénnym základom
inkarnácie písma a obrazu, ale práve naopak, ako sme už spomenuli, začína svoju druhú
etapu, nápadne podobnú s tou prvou, vyvíjajúcou sa od konca 19. storočia. Dejinný
proces sa akoby opakuje v charaktere kultúrno-spoločenských udalostí, ktoré
predznamenávajú kontinuálnosť vývoja vzťahu písma a obrazu. Mení sa však forma
tohto vzťahu. Náznaky vystupovania obrazu do trojdimenzionálneho priestoru, či už
v technike koláží alebo informelovej profilácii povrchu obrazu, sa prostredníctvom
prudkého rozvoja výpočtovej techniky začnú rozkladať do virtuálneho priestoru.
Môžeme tak povedať, že počiatkom 20. storočia sa v avantgardných prúdoch vytvoril
teoreticko-výtvarný základ pre celé storočie, v ktorom sa písmo stalo mimoriadne
frekventovaným výtvarným materiálom, ktorý simultánne prekračoval hranice krajín
a stával sa suverénnym znakom.
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RIESE 2014 ― Hans-Peter RIESE (kat. výst.): Jan Kubíček. Praha 2014
RIESE/ŠEVČÁKOVÁ/VALOCH 2014 ― Hans-Peter RIESE / Eva ŠEFČÁKOVÁ / Jiří VALOCH: Miloš
Urbásek. Bratislava 2000
RUSINOVÁ 2000 ― Zora RUSINOVÁ a kol.: Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20.
storočie. Bratislava 2000
RUSINOVÁ 1995 ― Zora RUSINOVÁ a kol.: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení.
Bratislava 1995
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RUSINOVÁ 2000 ― Zora RUSINOVÁ: Vladimír Popovič. Bratislava 2002
SANOUILLET/PETERSON 1975 ― Michel SANOUILLET / Elmer PETERSON (ed.): The Essential
Writings of Marcel Duchamp. London 1975
SAUSSURE 1906–1911 ― Ferdinand de SAUSSURE: Kurs obecné lingvistiky. Praha 2007
SHUSTERMAN 1992 ― Richard SHUSTERMAN: Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života.
Bratislava 2003
ŠETLÍK 1988 ―Jiří ŠETLÍK: Počátky činnosti tvůrčích skupin a jejich význam. In: Česká
kultura na přelomu 50. a 60. let. Kolokvium pořádané Galerií hl. města Prahy
u příležitoti retrospektivy Jiřího Balcara. Praha 1988, 3–8
ŠEVČÍK/MORGANOVÁ/DUŠKOVÁ 2001 ― Jiří ŠEVČÍK / Pavlína MORGANOVÁ / Dagmar DUŠKOVÁ:
České umění 1938 – 1989 / programy / kritické texty / dokumenty /. Praha 2001
ŠMEJKAL 1998a ― František ŠMEJKAL: Výtvarná avantgarda dvacátých let / Devětsil. In:
LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998, s. 147–204
ŠMEJKAL 1998b ― František ŠMEJKAL: Surrealizmus 1932 – 1938., In:
LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ŠVÁCHA/BYDŽOVSKÁ 1998, s. 147–204
ŠOLTA 1950 -1951 ― Vladimír ŠOLTA: K některým otázkám socialistického realismu ve
výtvarném umění. In: ŠEVČÍK/MORGANOVÁ/DUŠKOVÁ 2001, s. 141–148
ŠTRAUS 1982 ― Tomáš ŠTRAUS: Bilder aus der Slowakei I., II., III. 1965-1980. Essen-Kettwig
1982
ŠTRAUS 1993 ― Tomáš ŠTRAUS: Tri otázniky. Od päťdesiatych k osemdesiatym rokom.
Bratislava 1993
ŠTRAUS 1968 ― Tomáš ŠTRAUS: Umenie dnes. Bratislava 1968
ŠTRAUS 1999 ― Tomáš ŠTRAUS: Utajená korešpondencia. Bratislava 1999
ŠULC 1999 ― Jan ŠULC: Antikódy aneb angažovná artikulace absurdity. In. HAVEL 1999, s.
393–403
ŠVÁCHA/PLATOVSKÁ 2005 ― Rostislav ŠVÁCHA / Marie PLATOVSKÁ: Dějiny českého
výtvarného umění (V.) 1939 / 1958. Praha 2005
ŠVÁCHA/PLATOVSKÁ 2007 ― Rostislav ŠVÁCHA / Marie PLATOVSKÁ: Dějiny českého
výtvarného umění (VI.) 1958 / 2000. Praha 2007
VALOCH 1985 ― Jiří VALOCH (kat. výst.): Jan Kubíček. Fotografie a fotogramy. Brno 1985
VALOCH/MACHALICKÝ/MOJŽIŠ ― Jiří VALOCH / Jiří MACHALICKÝ/ Juraj MOJŽIŠ: Eduard Ovčáček
1956 – 2006. Praha 2007
VALOCH 2006 ― Jiří VALOCH: Miloš Urbásek. Grafika. Ostrava 2006
VALOCH 1970 ― Jiří VALOCH: Některé teoretické problémy a pokus o typologii. In: KRÁTKÁ
2013, 231–249
ZATLOUKAL 1998 ― Pavel ZATLOUKAL (ed.): „Oznámení o Ikarově letu.“ Olomoucká
šedesátá v zrcadle výtvarné kultury (kat. výst.). Olomouc 1998
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Články
BALCAR/RABAN ― Jiří BALCAR / Josef RABAN (rozh.): Plakát, bolest našeho výtvarnictví. In:
Květen, 1955, 35
BARTHES 1957 ― Roland BARTHES: Mytologie (Dokončení). In: Plamen 9, 1965, 94–98
BARTHES 2001 ― Roland BARTHES: Smrť autora. In: Profil súčasného výtvarného umenia,
1–2, 2001, 8–13
BENSE 1967 ― Max BENSE: Experimentální způsoby psaní. In: Sešity pro mladou literaturu
2, 10, 1967, 15–16
BLAHYNKA 1967 ― Milan BLAHYNKA (rec.): Slovo, písmo, akce, hlas. In: Impuls 2, 10, 1967,
788
BRETON 1930 ― André Breton: druhý manifest surréalismu. In: Zvěrokruh 2, 1930, 60–74
BOUDNÍK 1968 ― Vladimír BOUDNÍK: Boudník. Listy priateľom. In: Profil súčasného
výtvarného umenia, 20-21, 1992, 22-23
BOHDÁLEK 1965 ― Jiří BOHDÁLEK (rozh.): Rozhovor s Eduardem Ovčáčkem. In: Výtvarná
práce 13, 17, 1965, 4-5
BORUSEK 1968 ― Antonín BROUSEK: Kandidáti budoucnosti. In: Host do domu 15, 1, 1968,
40–48,In: KRÁTKÁ 2013, 261–268
BURDA/CHALUPECKÝ ― Vladimír BURDA / Jindřich CHALUPECKÝ (rozh.): O slobodě, levici
a avantgardě. In: Výtvarná práce 16, 19, 1968, 1–2
BURDA 1968 ― Vladimír BURDA: Hesla z „Kolářova slovníku“. In: Výtvarné umění 9/10,
1968, 428
BURDA 1969 ― Vladimír BURDA: Panoráma současné experimentální poezie. In: Výtvarná
práce 16, 1–2, 1969, 3–5
ČARNÝ 2011 ― Juraj ČARNÝ: Alex Mlynárčik. Odniekaľ niekam? In: Flash Art Czech&Slovak
Edition VI, 19-20, 2011
ČEPAN 1965-1971 ― Oskár ČEPAN: Svedectvá a podnety (Z textov Oskára Čepana). In:
Profil súčasného výtvarného umenia 3, 1992, 8
DANĚK 2000 ― Ladislav DANĚK: Slavoj Kovařík. Práce na papíře z let 1943 – 1960. In:
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v kontextu olomoucké výtvarné scény 50. – 80. let 20. století (diplomová práca na
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Filmy a dokumenty
GOLD 1966 — Jiří GOLD (rež.): Kulhavý poutník Josef Čapek. Filmové laboratoře
Barrandov. Praha 1967, stopáž približne 14 min. a 18 sek., archiv autora
GOLD 1969a — Jiří GOLD (rež.): Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I.
Peklo, Zpěv třicátý prvý. Filmové laboratoře Barrandov. Praha 1969, stopáž približne
16 min. a 7 sek., archiv autora
GOLD 1966b — Jiří GOLD (rež.): Vidíš-li poutníka... (Máchovské variace). Filmové
laboratoře Barrandov. Praha 1966, stopáž približne 12 min. a 16 sek., archiv autora
GOLD 1969b — Jiří GOLD (rež.): Zaklínání. Filmové laboratoře Barrandov, Praha 1969,
stopáž približne 16 min. a 7 sek.., archiv autora
KONOJKA 2012— Arnold KONOJKA: Opak je pravdou, Video dokument o Milanovi
Adamčiakovi, Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta výtvarných umení, katedra
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Zvukové záznamy
PLACÁK 2008 — Jan PLACÁK: Jaroslav Dočekal / práce na papíře z konce 40. a počátku 50.
let. Mozaika, ČRo Vltava, 4. 6. 2008, stopáž 3 min. a 46 sek. On:
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/461788, vyhľadané dňa 20. 2.
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Obrazová príloha

1. Jiří Balcar: Fantom, 1957-1958, olej, plátno, 105x80cm

2. Jiří Balcar: Dekret I, 1961, olej, plátno, 125x79cm
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3. Jiří Balcar: Dekret, 1960–1961, olej, lepenka, 100x70cm

4. Václav Havel: Vzor lid, strojopis, 1999

5. Václav Havel: Svoboda, strojopis, 1999
131

6. Václav Havel: Kult osobnosti, strojopis, 1999

7. Václav Havel: Porada redakční rady, strojopis, 1999
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8. Karol Kállay: Zázrivá, 1959, čiernobiela fotografia, 34x45cm, Slovenská národná
galéria

9. Pavel Brázda: Akvarelové skice z exteriéru, zač. 50. rokov, akvarel, papier, rôzne
rozmery na podklade 42x30cm

10. Pavel Brázda: Akvarelové skice z exteriéru, zač. 50. rokov, akvarel, papier, rôzne
rozmery na podklade 42x30cm
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11. Pavel Brázda: Akvarelové skice z exteriéru, zač. 50. rokov, akvarel, papier, rôzne
rozmery na podklade 42x30cm

12. Pavel Brázda: Akvarelové skice z exteriéru, zač. 50. rokov, akvarel, papier, rôzne
rozmery na podklade 42x30cm
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13. Pavel Brázda: Akvarelové skice z exteriéru, zač. 50. rokov, akvarel, papier, rôzne
rozmery na podklade 42x30cm

14. Jaroslav Dočekal: Cyklus město, 1951, grafika, papier, rozmery neznáme
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15. Jaroslav Dočekal: Cyklus město, 1951, grafika, papier, rozmery neznáme

16. Jaroslav Dočekal: Cyklus město, 1951, grafika, papier, rozmery neznáme
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17. Jaroslav Dočekal: Cyklus město, 1951, grafika, papier, rozmery neznáme

18. Jaroslav Dočekal: Obálka dopisu odoslaného dňa: 14.4.1970

19. Jaroslav Dočekal: Obálka dopisu odoslaného dňa: neznámy
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20. Jaroslav Dočekal: Obálka dopisu odoslaného dňa: 23.10.1952

21. Jaroslav Dočekal: Obálka dopisu odoslaného dňa: 15.6.1953

22. Jaroslav Dočekal: Obálka dopisu odoslaného dňa: 9.7.1952
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23. Jaroslav Dočekal: Obálka dopisu odoslaného dňa: 12.8.1953

24. Jaroslav Dočekal: Obálka dopisu odoslaného dňa: 12.2.1952

25. Jaroslav Dočekal: Obálka dopisu odoslaného dňa: 7.12.1951
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26. Jaroslav Dočekal: Obálka dopisu odoslaného dňa: 2.12.1950

27. Jaroslav Dočekal: Obálka dopisu odoslaného dňa: 2.12.1950

28. Jaroslav Dočekal: Obálka dopisu odoslaného dňa: 26.5.1952
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29. Jiří Gold: Vidíš-li poutníka... (Máchovské variace), 1966, obrazový záber

30. Jiří Gold: Vidíš-li poutníka... (Máchovské variace), 1966, obrazový záber

31. Jiří Gold: Zaklínání, 1969, obrazový záber
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32. Jiří Gold: Zaklínání, 1969, obrazový záber

33. Jiří Gold: Zaklínání, 1969, obrazový záber

34. Jiří Gold: Zaklínání, 1969, obrazový záber
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35. Jiří Gold: Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv
třicátý prvý, 1969

36. Jiří Gold: Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv
třicátý prvý, 1969

37. Jiří Gold: Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv
třicátý prvý, 1969

143

38. Jiří Gold: Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv
třicátý prvý, 1969

39. Jiří Gold: Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv
třicátý prvý, 1969

40. Jiří Gold: Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv
třicátý prvý, 1969
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41. Jiří Gold: Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv
třicátý prvý, 1969

42. Jiří Gold: Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv
třicátý prvý, 1969

43. Jiří Gold: Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv
třicátý prvý, 1969
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44. Július Koller: Obraz, 1965, rozmer neznámy

45. Július Koller: Slovenský obraz (anti-obraz), 1968, rozmer neznámy

46. Július Koller: anti-obraz (Ilúzia), 1968, rozmer neznámy
146

47. Július Koller: anti-obraz (Výkričníky), rozmer neznámy

48. Július Koller: Otáznik (Antiobraz), 1969, rozmer neznámy
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49. Jiří Balcar: Toulavý autobus: Mladá Fronta / Edice Máj, 1966, ilustrace, rozmer
neznámy

50. Jiří Balcar: Toulavý autobus: Mladá Fronta / Edice Máj, 1966, ilustrace, rozmer
neznámy
148

51. Jan Kubíček: bez názvu, 1963, koláž, rozmer neznámy

52. Jan Kubíček: bez názvu, 1963, koláž, rozmer neznámy
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53. Rupert Kytka: bez názvu (b), 60. roky, fotografie, rozmer neznámy

54. Rupert Kytka: bez názvu(T), 60. roky, fotografie, rozmer neznámy
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55. Jiří Kolář: bez názvu, 60. roky, koláž, 100x71cm

56. Jiří Kolář: Francouzský klíč, 1964, koláž, 100x70cm
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57. Andrej Barčík: Krajina s čiernym mesiacom, 1962, obraz, koláž, rozmer neznámy

58. Rudolf Krivoš: Pocta novinárovi, 1968, olej, koláž, plátno, 110x60cm
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59. Rudolf Krivoš: Figúri, 1968, olej, koláž, plátno, 145x97cm

60. Eduard Ovčáček: A. Einstein, 1965, prepalovaná koláž, papier, 87x62cm
153

61. Eduard Ovčáček: Anabáze mého dědečka, 1964, prepalovaná koláž, 122x92cm

62. Eduard Ovčáček: Brati-sláva-sláva-brati, 1965, prepalovaná koláž, 130x96cm
154

63. Eduard Ovčáček: Buditelé & buditelky, 1965, prepalovaná koláž, sololit,
123x93cm

64. Eduard Ovčáček: Cvičení, 1964, prepalovaná koláž, papier, 55x44,5cm
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65. Eduard Ovčáček: Mince, 1962, štrukturálna grafika, 23,5x14,5cm

66. Eduard Ovčáček: Okolo, 1963, koláž, 43x32
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67. Eduard Ovčáček: DKA 2, 1963, koláž, 33x22

68. Miloš Urbásek: Koláž, 1964, koláž, kartón, 92x69,5cm
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69. Miloš Urbásek: Koláž IX-3, 1964, koláž, kartón, 92x65,5cm

70. Slavoj Kovařík: Červený obraz, 1967, kombinovaná technika, papier, 110x129cm
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71. Slavoj Kovařík: Plakáty, 1968, kombinovaná technika, plátno, 120x129,5cm

72. Slavoj Kovařík: Oznámení o Ikarově letu, 1967, kombinovaná technika, sololit,
94,5x131,5cm

73. Slavoj Kovařík: Stěna II, 1967, dekoláž, plátno, 100x150,5cm
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74. Slavoj Kovařík: Zájmy, 1968, kombinovaná technika, 137x176cm

75. Jan Kubíček: Zdi a stěny, 1963, koláž, rozmery neuvedené
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76. Jan Kubíček: Ceylon, 1962, koláž, rozmery neuvedené

77. Jan Kubíček: Letniny, 1963, koláž, rozmery neuvedené
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78. Jan Kubíček: Dekoláž EN, 1962, koláž, 30x40cm

79. Július Koller: More, 1963–1964, rozmery neuvedené

80. Vladimír Popovič: Idea, 1969, plátno, olej, latex, 105x85cm
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81. Eduard Ovčáček: Interpretace slunce, 1965, vypalovaný drev. reliéf, 65x54cm

82. Miloš Urbásek: Útržky rozhovorov I., 1964, koláž, kartón, 51x67,5cm
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83. Miloš Urbásek: Útržky rozhovorov II., 1964, koláž, kartón, 51x67,5cm

84. Miloš Urbásek: Odkaz, 1965, monotyp, ručný papier, 41x60cm

85. Miloš Urbásek: Série 5, 1966, serigrafia, kartón, 65x65cm
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86. Ľudmila Padrtová: bez názvu, 1956, čierna tuš, olej, káva, rez, plachta, 107x32cm
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87. Ľudmila Padrtová: Červený, 1958, olej plátno, 73,5x92cm

88. Ľudmila Padrtová: bez názvu, 1960, rozpíjaná farebná tuš a čierna tuš, savý
papier, 70x144cm

89. Jan Kotík: Malba, 1962, olej na plátne, 81x100cm
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90. Štefan Prukner: Pocta Aldous Huxley, 1957, olej na plátne, 56x46cm

91. Štefan Prukner: Pocta Aldous Huxley, zadná strana obrazu, 1957, olej na plátne,
56x46cm
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92. Štefan Prukner: Podoba mora, 1957, lept, rozmer neznámy

93. Štefan Prukner: Rituál, 1967, lept, rozmer neznámy

94. Štefan Prukner: bez názvu, 1967, lept, rozmer neznámy

168

95. Štefan Prukner: bez názvu, 1960–1970, rozmer neznámy

96. Štefan Prukner: Slnovrat v Stratenej, 1968, lept, rozmer neznámy

97. Štefan Prukner: Od času do času, 1960–1970, drevorez, 40x52,9cm
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98. Štefan Prukner: Tretina hviezd spadla, 1970, drevorez, 40x52,9cm

99. Štefan Prukner: Volali hlasom velikým, 1960–1970, drevorez, 40x52,9cm

100.

Jiří Kolář: Albers, 1959–1961, 29,5x21,5cm
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101.

102.

Ladislav Novák: Eva, 1959–1960, strojopis

Ladislav Novák: Vyhnání z ráje, 1959–1960, strojopis
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103.

Ladislav Novák: Individualista, 1959–1960, strojopis

104.

Ladislav Nebeský: Bílý čtverec na bílém pozadí, 1965
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105.

106.

Václav Havel: E = mc2, 1964

Hiršal a Grögerová: Přesýpací hodiny I, II, 1968, strojopis

107.

Hiršal a Grögerová: Umění, 1968, strojopis
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108.

Hiršal a Grögerová: Vývoj, 1968, strojopis

109.

Milan Adamčiak: Typoraster a, 1969–1970, typoraster, 21x21cm

110.

Milan Adamčiak: Typoraster u, 1969–1970, typoraster, 21x21cm
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111.

Milan Adamčiak: Zen, 1969–1970, typoraster, 15x21cm

112.

Milan Adamčiak: 3009, 1969, typoraster
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113.

114.

Milan Adamčiak: ?!, 1968, strojopis

Milan Adamčiak: Ego, 1969, strojopis
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115.

Stano Filko: Oltár súčasnosti, 1964–1965, reliéf, asambláž, koláž na dreve,
130x92cm

116.

Stano Filko: Oltár súčasnosti, 1964–1965, reliéf, asambláž, koláž na dreve,
143x127cm
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117.

118.

Stano Filko: Oltár súčasnosti, 1963, asambláž, plátno, 100x74cm

Stano Filko: Oltár súčasnosti, 1964–1965, reliéf, asambláž, koláž na dreve,
114x83cm
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119.

Alexander Mlynarčík: Lola II., 1966 – 1967, otvorený oltár, kombinovaná
technika, 140x260x20cm

120.

Alexander Mlynarčík: Lola II., 1966 – 1967, otvorený oltár, kombinovaná
technika, 140x260x20cm
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121.

Alexander Mlynarčík: Relikviáre I., 1965, kombinovaná technika na dreve,
50x32cm, súkromná zbierka
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122.

Alexander Mlynarčík: Relikviáre III., 1965, kombinovaná technika na dreve,
50x32cm, súkromná zbierka
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123.

Miroslav Šnajdr: Triptych s děkováním, 1964 – 1966, tempera, olej.
Enkaustika, asambláž, drevo, 97x63cm, súkromná zbierka

124.

Miroslav Šnajdr: Tabule, 1968, olej, plátno, 130x80cm
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125.

Miroslav Šnajdr: Tabule, 1966, olej na drevenej doske, 80x60cm

126.

Miroslav Šnajdr: Vyprávění synovi, 1967, olej, plátno, 100x80cm
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