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EVA

VEJRAŽKOVÁ

OBRAZY

Úvodní slovo na výstavě KS Slatiny, Praha 6. 5.4. 1988
Ve světovém měřítku mohutně vzedmutá vlna zájmu o obraz,
nedávno příznačně označená Jako hlad po obrazech, zaplňuje
unrázdněné místo na pomyslné mapě 20.století. Jak se zdá,

newhnula se ani českému umění i když obzvláště naše is~ .
cké prostředí k důslednému a tedy v celkovém profilu doby

citelnému odmítnutí obrazu nikdy nedošlo. A to ani v časech

největšího

rozmachu minoobrazových aktivit většinou nezá

ří e c háv a * í o í c h dílo.
Tehdejší situace umění se mnohým Jevila Jako vykročení
mimo hranice dějin moderního umění, mimo hranice trasic

evropského humanismu. " Situace 20. století, stojícího v

epochálním zvratu, Je nepochybně nebezpečná a objevila se
myšlenka, že má bvt zachráněna trávě měním. • .Jakvm dílem

Je nyní umění, oředstavované ležícím umělcem na chodníku ? "
/ pí
- p -n /
Z perspektivy dneška se nám však zda, že hranice epochy,

hranice moderního :i~= ní nebyly Ještě oře kočeny zpochybně —

ním obrazu, zpochybněním díla, Jež ovšem nebylo zpochybně
ním smyslu a důvodu, ale paradoxně až návratem k dílu, které materielně
trvá. Současnost opět, až hekticky, vytváří
artedaktv, které maií vnesší atributv díla. Stařičkv závěs
ný obraz, malbou pokrytá plocha, se stal opět středem záj

mu, nevědomě, záměrně nebo Jen prnklamativně nereflektované
ho. Obraz ooět tří Jímán v každé své formální a prostorové

podobě a proměně. Zdá se však, že důraz Je spíše položen na

Jeho ozvláštněnou předmetncst, než na Jeho opravdové směřo
vání k porozumění situaci lidského života a světa. Jakoby
magie czvlá^štňování sama setou byla rozuměním. Předmět

však Je určen k manipulaci, nikoli k otevření cesty ke sku
tečnosti. Snad Je příznačné, že doba se Již považuje za

epochu a dříve než si chce nerozumět určila si své označení.
Nevelká výstava nových obrazů Evy Vejražkové nám otevírá

již osobité se manifestujcí malířský projev. Její dnešní
tvorba Je výsledkem svízelné práce a opravdového soustře

dění v nelehkých životních podmínkách.
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Opuštění akademického učiliště ji postavilo nejen před .

otázky existeční, ale především tvůrčí* Jak naložit s ma
lířským nadáním, co zapomenout, co podržet* Tyto otázky

nemohly být řešeny pouhou úvahou, ale musely být zodpově

zeny tvorbou*
Jak zpětně dokládají nové obrazy, již diplomovou prací

na Akademii, se rýsovaly základní otázky její další tvor— *
by* Velmi obecně vzato, je to lidská figura, lidské tělo,

nikoli

však jako objekt, předmět jakéhosi cdtažitého, po

zorovatelského manipulujícího zájmu, ale jako podoba indi
vidua vymezujícího, 'určujícího a ozřejmujícího prostor

svého života*

Barevnost

těchto obrazů byla jaksi plachá, střídmá, tra

dici pociťující forma byla však již plná napětí a očeká
vání. následující tvorba přinesla nejeden zvrat i zdán

livě uzavřenou cestu. Bylo to snad spíše simultání sledo
vání soustřeďujícího ee problému při neustálen uvolňování
od nadbytečného, v soustavném kontaktu se současným uměle
ckým děním. To jí přinášelo nikoli jen vzory nebo zcela
hotové formulace, ale stále'otevírání prostoru odvahy

vyslovit sebe samu, schopnost zbavovat se obavy a úzkost-

livosti z formy, schopnost spolehnout se na nosnou sílu

tvořivého činu malby*

Znovu a ještě naléhavěji se v obrazech hvy Vejražkové vy
mezuje problém figury, těla, tělesnosti jako lidského údě

lu. vakcby se malba ocitla ještě před myšlením evropského
novověkého racionálního dualismu a tělu tím navracela jeho

závažnost. Tělo jí není něco samo sečou o sobě, něco přiřaditelného, více méně fungující mechanismus přiřazený k já.
člověk nemá toto tělo, člověk je toto tělo a jako toto tě
lo

sám sebe poznává. V nalezení vlastní tělesnosti, v hle

dání a nalézání sebe sama v díle, v uměleckém činucdkrývá
a zadržuje umělec chvíle porozumění našemu vlastnímu živo*
tu jako možnosti. Zachycení, otevření prožitku vlastní

tělesnosti uměleckým dílem není jejím zpředmětněním, '.r*-

tvením v zracadlovém popisu, ele malířským podobenstvím
jimž pronikáme k sobě, oslavou v níž si uvědomujeme, že op
ravdu můžeme a máme mít sebe samé*
Atakující barevnost novějších obrazů jednou září ve své
hmotnosti a strukturovancsti,
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jindy v hladké lazurnosti,

občas zdůrazňovaná silou čáry, hledající a vydělující formu

malířské představivosti. Kolorismus obrazů Evy Vejražkové
není chtěný, není věcí rozvahy či vtipného nápadu, ale sa

mozřejmé se uvolňující energií, které nebrání úzkostlivost

ani formální předpojatost.
Máme před sbou zatím výslednici opravdové práce, která

bezesporu dokládá, že Eva Vejražková vstupuje do mnohosti

našeho oživujícího se uměleckého života jako důrazně se
vyhraňující osobnost.

Ivan Neumann

3

Róna ve Frontě, květen 1988, obrazy z let 1980 - 1988

V dolním patře výstavního sálu Fronta shromáždil Jaro

slav Rona (1957) svá díla z období, které můžeme trefně
označit slovem: hledání. Vidíme tu šikovné pokusy nalézt

osobní styl.
V horním podlaží jsou vystavena díla přinášející svědec
tví, že autor cosi našel. Někdy na počátku roku 1986 začal
malovat obrazy pastózním rukopisem v temných zemitých tónech
barvami na voskové bázi. To co tu autor našel není naštěstí

osobní styl, ani vnitřní jistota, nenašel také něco tak zby
tečného jako "sám sebe". To co našel je příběh. Jeho umělec

ká metoda je od této chvíle vyprávěním příběhů. To mu umožni
lo zaujmout jednu z variant toho Slastného pojetí umění a je

ho společenské role, kterou přinesla tvorba jeho generace.
Postoj vyprávění příběhů mu umožňuje bezdistanční blízkost
při líčeném ději, dovolí mu obtisknout na plátno uchvácení

dějem, nereflektované naladění duše mocí barvy, světel, fik

tivní možností jiných světů, dovolí ztratit se v nich a zapo
menout cestu zpátky. Zároveň mu umožní zaujmout přiměřený
odstup ke Skutečnosti a Pravdě. Myslím, že i tyto dvě mohut
nosti, nevyhnutelné součásti každého dobrého uměleckého díla,

jsem na výstavě také našel: dvě křehké dívenky, poněkud pří
zračné, se chichotaly v rohu místnosti, vyváděly jak uličnice
za školou - nepochybně alegorie Skutečnosti a Pravdy, štastné,

že mají dnes trochu volna a nemusí táhnout káru vrchovatě na

loženou bytostnými esencemi, základními pravdami, neměnnými
hodnotami duchovního světa, osobními výtěžnostmi jakými jsou
pokora, statečnost, svědomí, důkazy o autentické existenci a

národním uvědomění, vším tím, co je jako napotvoru tak těžké.
Interpretovat Ronovu tvorbu jako spontánní vnitřně pravdi
vé zjevování sil ovládajících život a smrt je medvědí služ

bou autorovi a jeho dílu. /Stejně jako interpretovat celé no
vé umění jako "mýtotvorné" zakrývá jeho největší a dějinně

aktuelní hodnotu, která spočívá v radikální demytizaci našeho
ztuhlého, nedějinného, nebot nedějícího se myšlení./ Je-li

však Rona sotva hoden pozornosti jako mýtotvorce, pak je

mistrem v mystifikaci. Rohatým vyprávěním, volnou hrou význa4

mů, fikcí, oživováním snů a přání, nastolením vlády možnosti

na místo skutečnosti a novosti na místo pravdy dělá něco, co

lze stěží docenit. Ku příkladu obraz Václava Boštíka nás sta

ví před skutečnou, pravdivou přítomnost nekonečna a činí to
jednoznačným způsobem jemuž nelze uniknout. Právě tak doteky
a zmuchlané papíry Adrieny Šimotové přinášejí se stejnou

pádností neochvějnou jistotou křehké významy, které sídlí
hluboko v naší duši. Díváme-li se těmato očima, které hledají

to, co vpravdě jest, musí se nám Ronova díla jevit jen jako
pozoruhodná dekorace poutového kolotoče. Jenže Rona nás právě
nutí vyměnit oči a činí to z dobrých důvodů, i když si je
patrně sám plně neuvědomuje, protože přítomná proměna umění

je nepochybně dějinnou událostí a ne výsledkem svévolného ná
padu. Přichází v době, kdy nám dějiny naší zkušenosti dovolu
jí pochopit, že síla Moci, proti které umění od věků bojuje
není lokalizovatelná na určitém místě, za určitou hranicí

táhnoucí se před našima očima, nýbrž, že je všudypřítomná a
prochází i nejskrytějšími kouty naší vlastní duše, je rubo

vou stránkou i těch nejsvětějších jistot a nejlepších před
sevzetí. Síla Ronových obrazů je v tom, jak před námi roze-

hrává hru, která se řídí svými vlastními pravidly a vtahuje

nás k sobě, svádí nás, nutí nás opustit naše zabydlené místo,
vyvádí nás jakoby na výlet. Možná, že po skončení hry, až se

budeme vracet domů, zahlédneme, že z pozaplotu našeho domu

se naše jistoty, naše nesporné pravdy jeví poněkud jinak než

z pohledu zevnitř.
Je-li tomu tak, pak vyvstává jedno rozhodující kritérium,

podle kterého musíme měřit zdar úkolu, který byl obrazům

uložen. Je jínjmíra artikulace pravidel hry, přesvědčivost
vyprávěného příběhu. V tom smyslu je třeba obdivovat u Rony

mnohé. Obrazy ani neulpívají na nekonkrétní formalistické

všeobecnosti, ani nejsou jen ilustrací předem zvolené myšlen
ky. Nicméně nepoutají všechny stejně silně divákovo vědomí.

"Bestie", "Lev a amfora", "Ještěr na horách" jsou hotová
přesvědčující sdělení, která nás neodolatelně přitahují do

svého světa snových a fantazijních významů. Naproti tomu
"Jícen" nikoho nepohltí a upoutá jen toho, kdo akceptuje

mlhavý kompromis mezi jednoznačným vyprávěním děje a mnoho
značnou informací výtvarné formy a barvy. Podobně "Velká
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matka” je nedostatečně artikulovaným dějem. Nic tu není plat
né, že jako symbol Země má vyjádřit všeobjímající nerozliše-

nost. I to musí být přesvědčivě řečeno, hra se musí rozehrát.

Takto kriticky bychom mohli pokračovat, avšak to nám nebrání
v přesvědčení, že cesta, kterou Rona našel je šíastná a plodná.
Ludvík Hlaváček

STANISLAV ZIPPE - KRESBY
Galerie 55 - Kladno, 2. 10. - 31. 10. 1987

Vážení přátelé,
byl jsem požádán, abych tuto výstavu několika
slovy uvedl.
Nejprve jsem si položil otázku, onu obecnou otá
zku, týkající se potřeby / významu / slovního komentáře vý

tvarného projevu vůbec.
Dějiny moderního malířství bývají často předsta

vovány jako vývoj směřující k osamostatnění malířských pro
středků, tedy především barvy, od literárního pozadí. Mů

žeme snad dokonce říci, že ověřování možnosti, nosnosti,
účinnosti uměleckých prostředků, je asi jednou z významných

charakteristik umění tohoto století. Je stále jeho důleži

tým tématem. Obrazně řečeno, bozi, líčení podle svých osu
dů a často složimých genealogií, postoupili své místo ak
tuálnímu pohledu do skutečnosti, a to dokonce se stále vo

lnější mimetiekau závislostí. A vlastně stejnou měrou, ja
kou klesá naše pochopení například pro atributy světců a

jiné, dříve pevně kodifikované a všeobecně známé významy

děl, vzrůstá naše pochopení nároku umělce na autonomii,
nezávislost a jedinečnost pohledu.

Ovšem, onen vývoj k " odliterárnění " ve výtvar

ném umění nevyzněl tak jednoznačně. Zavržená literárnost
se v řadě směrů a tendencí, nejvíce asi po 2. světové vál
ce, vrací. Nejen ve své původní podobě námětu díla, ale i
v dílech záměrně experimentujících na pomezí uměleckých
druhů, nebo v dílech, která požadují, aby se pouze jako
verbálně vyjádřené představy téměř bezprostředně stala ob

sahem vědomí. V neposlední řadě se literatura vrací zad

ními vrátky doprovodných manifestů a teorií.

V tomto případě je pravděpodobně nejzávažnějším
důvodem autorovo přesvěčení o nemožnosti vyrovnat se s da

ným uměleckým problémem bez

použití pojmů, řeči, jazyka.

Slovní projev je tu integrální součástí, imanentní dané
mu dílu.

Pominemeli důvod, respektive pseudodůvod, kte

rým

může být bohužel snaha navléci ničím nevýznamné dílo
7

do hávu domněle hlubokomyslných teorií, vzbudit dojem ho

dnoty, kterou díle nemá, bývá druhým důvodem potřeba pře

klenout mezeru, která zákonitě vzniká mezi umělcem - spe
cialistou • svého druhu, a prakticky nepoučeným, nebo málo
poučeným publikem, které nesleduje / anebo vůbec přichá

zí o možnost sledovat / mnohdy bouřlivý umělecký vývoj.
Tvůreé tak supluje práci teoretika, historika umění.

Takové stanovisko nemusí být na škodu, pokud se ovšem tvů
rci daří zasahovat jádro věci, vlastními výtvarnými pros*

tředky, bez potřeby slovního formulování, může je / tj»
ono pečlivé slovní zformulování / přenechat teoretikům.
Stanislav Zippe se vydal onou cestou, která si ne

klade předběžné / ani dcdatečné/slovní komentáře, teore
tická vysvětlení, jakou podmínku. Spoléhá se, a vždy se
spoléhal, na samotnou výtvarnou řeč. Jeho přístup je zá
roveň konstruktivistický i intuitivní. Řekl bych intuiti
vně konstruktivistický, na rozdíl od a v protikladu ke sta

noviskům metodicky konstruktivistickými, pokud si mohu do
volit alespoň tuto rámcovou klasifikaci.

V instalacích, které vytvářel od poloviny sedmde

sátých let, a které osobně považuji za velmi významné,

krystalicky čisté metodou, magicky působivé, nabité mnoho-

významovostí a inspirativní, poukazál jednoduchými prostře
dky na nevyčerpatelnost a všecbsažnost prostoru, e tím vla

stně časoprostorového kontinua, nebo chcemeli hmoty.
Filozofická definice je nám představena ve smyslově pří

stupném

pohledu. Tedy doslova v " pohledu ". Linií ,

kterou máme v prostoru tradičně sklon chápat jako zrako
vou abstrakci ohraničení objemů, akcentuje a osamostat
ňuje Zippe luminiscencí v ultarfialovém světle a nechává

ji těkart v přímočarých sondách temným neomezeným prosto
rem. Jednotlivé přímočaré směry mohou mít na sebe čitel

nou geometrickou vazbu, případně i zastřenou, ale mohou
se také lámat v prostoru volněji, až náhodně, ne nepodo
bně tzv. Brownovu pohybu zviditelňujícímu pohyb molekul.

Nemálo důležitou stránkou instalací byla " interakce " /

ale toto slovo asi poněkud nadsazuje / mezi divákem a

dílem. Tím,

že dílo umožňuje pohyb vnímatele uvnitř sebe

sama, nabízí nu jednak možnost lépe pochopit vlastní výs

tavbu, jednak

mu předkládá své různé pohledové interpre-
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táce. V každém případě vyžaduje vnímání pozornou a aktivní
účast. Jde o situaci obdobnou současnému chápání fyzikál

ního světa, jenž je také vlastně předem vymezován postojem,
který k němu zaujmeme. Podstata odpovědi je

již nascentně

obsažena v kladených otázkách. Nejpodstatnější změny se dě

jí hlavně ve vnímajícím subjektu, který hy si rozhodně ne
měl dovolovat přepych ustrnout.v sebeuspokojení.

Proti konstruktivníma, abstraktnímu nebo konkré

tnímu umění, bereme nyní tato slova za synonyma, často sly
šíme výtku poukazující na jejich údajný formalismus a bez-

ob—sahovost. Chybí tu opora, bohužel někdy trochu i berlič
ka, vzofcců vnímání naučených zrakově-smyslovou praxí. Jako

by pouze v dílech zobrazujících vězel démon významu a obsa
hu. Ale to " něco navíc ", at tak či onak, dodá dílB vždy

vědomí vnímajícího, je vždy do značné míry / samozřejmě ne

výhradně / úměrně jeho snaze a jeho úrovni a rozhledu.
Kdo/nenese trochu v sobě, tomu nepomůže k významu a obsa

hu ani zobrazivcst. Je možné třeba připustit i význam jiné
praxe, praxe budování neznáma, konstruování nových světů,

sice nepoznaných, ale pevně vbudovaných do toho " našeho ",

Což je činnost tradičně přisuzovaná :* čisté " vědě, ale
má jistě své místo i v umění. Ostatně dnešní doba je scho
pna připouštět více shod mezi vědou a uměním, než tomu

bylo dříve.
Ve svých posledních pracích zůstává Stanislav Zippe u přímočaré geometrie, která v sobě obsahuje stále mož

nosti k dalšímu rozvíjení. Sám tyto práce věcně a stručně

charakterizuje jako " volnou interpretaci počítačových kre
seb " krátkého předcházejícího období.
U konstruktivně a zároveň intuitivně založeného

umělce / ona " intuitivnost " nechybí, bytv různé míře, žá
dnému / vyústí tvorba když už ne pravidelně, pak určitě ča

sto, k zamyšlěmí nad hranicemi a důvodem intuitivního vede
ní. Proč jsou některé konfigurace plané a jiné nikoliv ?

Kolik těch významných

zanedbávám, kolik možností je vů

bec ? To jsou otázky, které v poslední době vedly a vedou
také k uplatňování počítačové techniky v umění. Těžko říci,

nakolik vedlo Zippeho k počítačovým kresbám zaujetí pro
metodický výzkum všech možných vztahů linií v ploše a nako
lik sympatie k rozšiřujícímu se obzoru lidských možností.
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Není to určitě ani tak podstatné. Oba důvody mají v uměle
cké tvorbě své místo. Jisté je, že se tyto počítačové kres

by staly inspirací k novému přetlumočení, k dobrodružství
ploch, které využívá i zpochybňuje náš sklon k iluzivnímu
pojímání prostoru v ploše. Černá je tu proto, aby zhusti

la vztahy tvarů v ploše na maximum. Sám autor nám přichá
zí vstříes možným vysvětlením, že bílá je vlastně součtem

všech barev

ve světle a černá součtem všech barev ve hmo

tě. Autorův tradiční problém vztahu -světla a hmoty nalé
zá nové zpředrně tnění •
K charakteristice tvorby Stanislava Zippeho by mož

ná mohlo patřit i to, že jeho prcvořadý zájem patří výtvar
né myšlence, která se teprve posléze vtěluje do vhodného

materielního média. Může jím

být stejně dobře mramor jako

neon, vlákno či laserový paprsek, pauzovací papír nebo
plech. Rozhodnutí o materiálu padne přiměřeně k měřítku,

účelu a pochopitelně k vnitřnímu pojetí práce.
V katalogu k této výstavě píše Jaroslv Vančát o
*’ evokaci nových, dosud neznámých rysů prostoru " v Zi

ppeho díle, píše o"je jich reálnosti a hmotnosti, třebaže
se Vymykají dosavadním

představám

Takové objevy mo

hou být učiněny jen díky neutilitárnosti uměleckých my

šlenek. Apriorní respektování otázky " kčemu je to dob

ré ? " petrifikuje tvůrce v uzavřeném okruhu posud usta

vených obsahů, významů a přijatého smyslu a mnohonásobně
zamyká dveře obsahů, významů a smyslu dosud nepoznaných,

nebot rovnou ani nepředpokládaných. Svoboda spočívající

v možnosti zvolit si některou ze stávajících cest bled
ne v záři možnosti vytyčovat nové.

Myslím, že by se na závěr slušelo popřát auto
ve své umělecké cestě pokračoval a dál ji in

rovi, aby

tenzivně rozvíjel. Věřím, a nepochybuji o tom, že aktu
álnost zaručí výtvarné myšlence daleko lépe než rozhlí

žení se po současných trendech a tendencích v umění zo
dpovědně a čestně odkrývaná logika vlastního vývoje.
A o tom, že Stanislavu Zippemu jde o hledání vlastních

stanovisek a cest, nemůže být pochyb.

Přejeme mu málo překážek, a když už budou, pak
aby byly ryze umělecké.

1.10. 1987

Aleš Svoboda
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Barevná plastika, výstava sochařských děl ve Vojanových sa
dech, Červenec - srpen 1988

Galerie hlavního města Prahy uspořádala v příjemném a

hojně navštěvovaném prostředí Vojanových sadů na Malé Straně
už třetí prázdninovou výstavní akci. Tentokrát pod názvem

"Barevná plastika" zde vystavilo svá díla dvacet pražských

výtvarníků (název není zcela přesný, nebot ne všechna díla

jsou plastikami). Dnes se zdá již jisté, že ve Vojanových
sadech byla založena tradice živého, a zdá se, že převážně

příznivě přijímaného setkání současné umělecké tvorby s vel
mi širokým okruhem diváků. Příznivá shoda okolností, přede

vším vhodně volené prostředí, ve kterém je pražský divák
ochoten a schopen kontaktu i s nezvyklými názorovými možnost

mi, volba umělců, z větší části mladých, kteří rozevřeli ná

zorové pole do veliké šíře, a snad i zvolené téma - barva,
která je prostředkem jak bezprostředního celkového naladění,

tak detailní artikulace sochařské řeči, to vše, vedle řady
dalších okolností, přispělo k tomu, že výstava má výrazný

charakter živého rozhovoru. Rozhovoru v hlubším smyslu slova,
ve smyslu situace, kde rozhovor vládne a účastník vydává

,

rozhovoru všanc i své nejvnitřnější jistoty a teprve v odpo
vědích, v dění rozhovoru, očekává jejich realizaci. Většina

vystavených děl má tento křehký charakter výpovědí, které
jsou zároveň otázkami a umění se tak ocitá v poloze, kde
přestává být ritem celebrujícím kultovním předmětům a stává

se živou komunikací. Tuto možnost, na kterou moderní umění
během svého dlouhého vývoje už téměř zcela rezignovalo, ne

lze dostatečně docenit.
Situace rozhovoru vyznačující tuto výstavu žádá ovšem

od recenzenta, aby i on vstoupil do rozmluvy, i když pocho
pitelně i jeho výpovědi mohou dojít případného potvrzení

teprve v rozhovoru samém. Jsem přesvědčen, že ani charakter
křehké osobní situační zkušenosti lapající živé významy jako

světelné odlesky v korunách stromů, ani vědomá reakce na

tradiční klasifikaci hodnot nezbavuje umělce povinnosti ně

jakým způsobem reflektovat obecný význam osobního prožitku
a Že s tímto ohledem na "vnějšek" souvisí i nutnost jasné
artikulace sdělovaného významu. Pozitivním příkladem je tu
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pro mne Sopkovo dílo, zejména "Rodina’’, která, ač tak málo
zdůrazňuje svou důležitost a svébytnost, že spíše připomíná

drobný žertík, je přesto plno napětí a jasně vyslovených

vztahů. Podle mého názoru velká většina vystavených děl po
strádá obojí.
Jiné stanovisko bránící rozvinutí rozhovoru vidím v díle
Jiřího Sozanského a Bomumila Zemánka. "Diváci televize" symbo
lizují radikální změnou kódu sochařské řeči reálná nebezpečí

zmanipulování člověka. Povaha mechanického světa je jedno
značně určena televizory a tak člověk není ani na okamžik

ponechán v nejistotě o hrozícím mu nebezpečí. Názorový sche

matismus a tím i sám proces manipulace tu není prolomen. Ze
mánkova skupina působí výmluvností a výstižností povahové
charakteristiky. Stojí však vposledku na sociální satiře,

tedy na stanovisku spíše sociologickém než uměleckém. V obou

případech na místo rozhovoru nastupuje jistý druh přesvěd
čování.

Veselý, Preclík, Nepraš, Zoubek, umělci, kteří mají své
pevné místo ve vývoji moderního českého sochařství, věrni

tradici šedesátých let, těží obsahy svých děl ze soustředě

ného prožitku svého kultivovaného a k jemné citlivosti zjit

řeného nitra. V něm, a v uměleckém tvaru vytříbeném osobní
stylizací,mají citlivý nástroj k registraci vnitřních nepojmenovatelných sil, které ovládají lidskou existenci mocněji

než vědomá lidská aktivita. Z hlediska uskutečnění rozhovoru
působí tato díla dvousměrně. Jednak obohacují obecnou zkuše

nost o nesamozřejmé stránky skutečnosti, jednak váží obsahy
k individuálnímu nitru a tím možnost rozhovoru ruší. (Nepraš

však dokáže probudit množství vedlejších a bezprostředních

kontaktů s dílem.) Pozoruhodné se mi zdá dílo Jiřího Beránka

a to jak v kontextu výstavy, tak vývoje autorovy tvorby.

Jestliže dosud byl obsahem jeho děl hluboký osobní prožitek
prostorových vztahů a intimní cítění tvaru a materiálu v sou

vislostech lidského užívání, pak ve "Velkém býložravci" je

těchto cenných zkušeností užito jako výrazových prostředků
k líčení děje.

Velmi instruktivní se mi zdá srovnání tří figurálních děl

od autorů věkově od sebe rovnoměrně vzdálených: Zoubka, Gebauera a Gabriela. Zoubek při své tvorbě prochází bez povšim-
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nutí sítí běžných navzájem odkázaných významů a odhaluje pod

jejich povrchem nadčasovou skutečnost proniknutou transcen
dentním rozměrem a otevřenou silám, které člověk nemá v moci.

Působení jeho sochy se odehrává v jednorázovém kontaktu
s prostorovým vzorcem, který socha kolem sebe vytváří a kte
rý shromažďuje nadčasový a neartikulovaný obsah v trvajícím
okamžiku. Tělesný tvar pak může být schematický, protože na

hodilosti tu nehrají roli.
Kurt Gebauer neusiluje o prolomení povrchní významové
vrstvy a o navázání vnitřního nevědomého kontaktu s bytost

nou stránkou skutečnosti. Jeho věcí je konkrétní mnohotvárná
situace na českém rybníce. Proto může být jeho sochařská mo-

delace tak bohatá a výmluvná, protože má stále co vyprávět.

Gebauerovu realistickému zájmu nehrozí nebezpečí bezduchého

naturalismu, protože konkrétní situace v jeho pojetí není
šifrou reality jako takové, nýbrž zevnitř nazíraným živým

procesem dění lidského světa, který se dynamicky rozvíjí
v nekontrolovatelném střídání skutečnosti a neskutečnosti,

pravdy a nepravdy, krásy i ošklivosti, vážnosti i vtipu.

Střízlivý a bystrý ’’realismus”, vědomý charakter tvorby, do

svědčuje také to, jak dovedně a s jakým prospěchem využívá
konkrétní prostředí.
Michal Gabriel je charakterem své tvorby zdánlivě blízký
Gebauerovi. I on vypráví modelací sochařského tvaru přeboha

tý příběh. Můžeme procházet očima po povrchu těla a stále
budeme nalézat nové obsahy, které prohlubují a stupňují bo

hatou artikulaci celku. U "Písaře* nepotkáme dominantní
obsahověprostorovou vrstvu, kterou jsme viděli u Zoubka, ani
tu není Gebauerův bystrý "realismus* a pozorovatelský a režisérský odstup. V jistém smyslu je chybou, že autor ignoru

je reflexi celkového prostorového schématu - "Písař* je také
jedinou sochou, které umístění pod otevřeným nebem prospělo.

To ovšem neznamená, že autor ignoruje "vnějšek", rozhovor
a diváka. Je totiž spojen s divákem jiným způsobem, a to
mnohem těsnějším než kterákoli jiná socha. Gabrielovi už
vůbec nejde o pravdu nějaké lidské situace, at transcendent

ní nebo ímanentní, nýbrž jedině o hru významů. Od povinnosti

tematizovat vztah k realitě lidské situace - a tím nutně
zaujetí odstupu k realitě - se autor plně osvobodil (či
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přesněji vůbec si ji patrně nepřipustil) a tak uvolnil svůj

zájem výhradně k hlubokému propracování vyprávěného obsahu.
Toto oddání se textu vyprávěného děje uskutečňuje teprve

plnou možnost rozhovoru jako vládnoucího, jako takového,

který poutá stejnou silou vypravěče i naslouchajícího. Autor
tak realizuje podstatný rys mladé umělecké tvorby potlačují
cí hypertrofii subjektivity ve prospěch nové reálné sociabi

lity.
Ludvík Hlaváček

-1DEMARTINI A SOZANSKÝ VE VYSOČANECH

Z několika hledisek je to ambiciózní výstava. Nejvíce

padne do očí troufalost, s kterou se dva autoři odvážili za
plnit poměrně rozsáhlý prostor vysočanského Lidového domu

sami ; a přitom to, co je vystaveno, není lecjak posbíráno,
ale uměřeně a promyšleně tvoří akord, shrnující a stavějící

vedle sebe poslední tvůrčí období obou autorů. Také je to
setkání umělců dvou generací : jednak dnes dosud značně opo

míjené generace, která znamená impozantní nástup českého výt
varného umění v šedesátých letech a jednak generace dnes už
střední, která vstupovala do výtvarného života v době, kdy
impulzy oněch let šedesátých už ztratily svůj impetus a zdá

ly se a měly být zapomínány, generace, která si tak musila

hledat svou cestu jinak a znovu. Oproti řadě výstav až pře

kotně shrnujících a bilancujících se zde chce říci klidné,
usebrané a promyšlené slovo ; z pěny dní se chce filtrovat

jejich dřeň.

Každý z obou autorů má za sebou zcela odlišnou cestu ;
a přece svým způsobem spojuje vyznění, klima právě zmíně
ných šedesátých let. Na expresívním pólu tehdy např. nachá
zíme Beranův environment Rehabilitační oddělení Dr.Dr.,

v němž nachází spřízněný výraz Sozanský ; a na pólu racio

nálním, konstruktivním je to sám Demartini, který ve svých

Demonstracích sice ještě používá geometrizující a konstruk
tivní tvarosloví, ale podřizuje je mj. prvkům hry a náhodné
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-2organizace. Oba tyto krajní projevy by nebyly možné bez

zprostředkující lekce happeningů, eventů atd., jak je u nás

přinášel proud, za nějž stačí jmenovat Milana Knížáka.
Po zkušenosti Demonstrací /1968-69/ se Demartini už ke
svým proslulým reliéfům z chromovaných polokoulí téměř ne

vrátil. Náhodný sklad vzniklý rozhozením geometrických prv

ků /špějlí, ostřižky papírů, atp./ ho postupně dovedl /spolu
se zkušeností "Modelů", v nichž fixoval nové okoušení nej
základnějších sochařských procesů modelování pratvarů z bílé
sádry - dva z nich jsou v úvodu expozice připomenuty-/ k ob-

jektům"Míst" a nakonec k různým podobám krychlí. Znamenají-li

Demonstrace pokus o radikální obnovu výtvarného jazyka a o

vymanění z optimistické utopie konstruktivismu šedesátých let,
a jsou-li Modely obdobným pokusem o odpověc. na otázku, jak a

jaký výrok je ještě těmi nejzákladnějšími prostředky možný,
objekty "Míst" /soustředěné v přední části Lidového domu/
jsou už výroky definitivními. Podobně jako krychle jsou to
otevřená díla s mnoha významovými vrstvami, jež postupně

aktivizuje proměňující se historický okamžik : dnes je vidí
me jako meditaci nad během lidských věcí, jako připomínku

tradice, jež trvá a určuje nás, by€ sama v ruinách, snad
také jako zrcadlo existenciálních pochyb ; krychle samy ještě

navozují jak připomínku a osud tradice minimalu, který vzni

kal souběžně s naším konstruktivismem "druhé avantgardy" a
tolik pro něj znamenal, tak i echo evokace abstraktního tvaru,
jehož idealita je zlověstně narušována frapantně konkrétním
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-3rozpadem ... Podobenství i přímý obraz, obecné a zvláštní,

tradice i její popření, trvání i zmar, taková mohou být

poselství Demartiniho mlčenlivých objektů z osmdesátých let.
Ani bílá, tato mrazivě jednotící ne-barva, ani sádra jako nej

běžnější a nejméně trvanlivý materiál nejsou u těchto mohut

ných mement bez významu.
Také Sozanského rozsáhlá plátna se vzrušenými výjevy

zápasů, svárů a bojů nejsou bez své prehistorie zcela čitel
ná. V raných pracích si Sozanský vybírá protifašistický motiv,
do něhož promítá všechnu ošklivost, hrůzu a děs lidské exis

tence. Tento obsahový aspekt postupně u něho ztrácí všechnu
historickou určenost a je nakonec vztažen k neustále přítomné
mu fondu násilí a utrpení, s nimiž je neoddělitelně spjata

lidská existence. Tak je tomu např. v jeho kresbách a grafi

kách z cyklu Suterén /věnovaného opuštěnému a zvolna umírají
címu starci/ a v řadě plastik, které rychle opouštějí giacomettiovskou polohu a jako svou samozřejmou podobu si osvojí

svařované konstrukce rámů, v nichž se sádrové odlitky částí
postav a nalezené objekty - odpadky průmyslové civilizace spo
jí k novému náporu na naznačené téma. Tento způsob vidění
lidské existence, který bychom snad mohli nejlépe nazvat apo

kalyptickým, se maximálně a v měřítku u nás nevídaném reali

zoval především v řadě environmentů a akcí uskutečněných spolu
s dalšími umělci v nacistické trestnici v Terezíně /1978-8O/

a v mizejícím hornickém Mostě /1981-1982/. Posledním v této

řadě je zatím rozsáhlý environment Dům č. 50, který vytvořil
17
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Sozanský loni ve vysočanském, domě určeném k demolici. Všech
ny tyto environmenty a akce je nutno doicumentovat, fotografic
ky a filmově : odtud se odvíjejí Sozanského pokusy o tvorbu

filmovou a především - od počátku druhé třetiny 80. let jeho návrat k malování. I v malbě se vyjadřuje ve velkých cyk

lech a nezřídka je doplňuje objekty /viz např. cyklus Rodinný
portrét /1983-84// ; podnětem k malování jsou ovšem fotoplátna,

která expresívní barevné gesto prováděné převážně tmavě čer

venou barvou zpočátku jen dotváří. Fotoplátna stála i na po
čátku obou souborů obrazů, které jsou vystaveny ; druhý ze

souborů je navíc zasazen od odcizujícího architektonického

schématu.: Opakuje se tu vlastně podvojnost, která charakteri
zuje jak Sozanského díla mezioborová /prostředí, akce atp./,
tak i jeho tvorbu čistě výtvarnou : na jedné straně devastované

rostředí dolu, trestnice, domu před demolicí nebo chladné per

spektivní schéma funkcionalistické architektury, na druhé stra

ně nahý — zápasící a trpící - člověk. Zdá se, že tento proti
klad vyvodil Sozanský z archetypální situace, kterou spatřil

v Mostě : viděl, jak se horníci před sfáráním vysvlékají do naha a .svoje svršky svázané do ranečku vytahují řetízkem ke stro
pu šatny, aby je pak pohltila konstrukce dolu s konstrukcí

města nad ní : tato významy až obtížená situace se stává myš
lenkovým i výtvarným půdorysem jeho počínání v obou oblastech.

Tak je tomu i v obou vystavených cyklech obrazů, jež z gestuální malby, která v naléhavém furore dopcvídá zoufalost lidských
zápasů a střetů, nakonec dospívá až k novobarokní vizi pato

logie lidské situace.
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Zdá se tedy, že výstava svým abicím dostála. Postavila,
vedle sebe vzruch a klid, expresi i kontemplaci, zoufalý okam
žik i lhostejnou věčnost ; podtrhla možnou komplementárnost

odlišných generací i odlišných názorových východisek ; a co
víc : demonstrovala fakt, že avantgardní etický postoj nevzdá
vající se společenské odpovědnosti má i v současném uměleckém
kontextu své pokračování.

Josef Hlaváček
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Dva pohledy do instalace výstavy

Lidový dům
foto

DEMARTINI - SOZANSKÝ

Praha 9 Vysočany, 1988, červen - červenec

Hana Hamplová

STATISTTCKÁ ANALÝZA HODNOTÍCÍ SALON 88

1/

Návštěva pražského Salonu 88 je pro laika,ale i pro odborníka
zcela neobvyklou,nadměrnou a "nestravitelnou" zátěží.Množství
vystavených prací nelze absorbov t,natož posoudit. Při Čtyřhodi
nové návštěvě/asi hranice psychických sil soustředění/může
návšt vnik přehlédnout podle logického, ale úplně absurdního vý
počtu 480 autorů/=30 sec .na jednoho autora i s přecházením
k dalšímu=dva za minutu, 120 ze hodinu, 480 za 4 hodiny!/.Ve skuteč
nosti člověk, který přišel na Salon 88 přechází koles panelů,kde
ve vzdálenostech dvou setrů se vystavují obrazy tak různé, že by
to bylo možno přirovnat ke koncertu, při němž se v minutových
střizích střídá dechovka, komorní hudba, jazz, symfonie,populární
píseň,lidové píseň a tak stále dokola. laková přehlídka hudby by
byla zsuieníu, protože nelze neposlouchat. Ne výstavě je však mož
no se nedívat! Návštěvníci odcházmejí, aniž viděli 8056 vystaveních
děl! Prostě ne víc než asi 2056 exponátů jejich síly nestačí.
Odborně fundovaný návštěvník chce z výjimečné příležitosti Salonu
88 vytěžit víc, nebol právě možnost přehledu a tím orientace tato
až příliš rozsáhlá výstave poskytuje především. Aby však bylo
vůbec nožné se v bezbřehé a chaotické směsi výtvarných názorů na
Salon 88 oriente vet, je třeba roztřídění, rozdělení, rozvrstvení.
Je nezbytné vymezit určité názorové proudy a do nich zařadit pří
slušná díle. Jinak totiž nemůžeme vyslovit jakékoli hodnocení
zodpovědně! Síusíme posoudit každého zvláši, ale v rámci a v pravid
lech názorového okruhu do nějž patří! Tédy né izolované jedince
vynášet nebo zatracovat a porovnávat mezi sebou. To je v názorové
pluralitě Salonu 88 docela nemístné, nelze porovnávat popisně
realistický portrét s konstruktivními púlobloučky. Je nemožné určo
vat autorskou kvalitu, či obecnou hodnotu díla srovnáváním nebo
výběrem z takových protikladů.
Při několika návštěvách Salonu 88 jsem se pokusil o hodnotící
analýzu děl vystavujících autorů - jen malířů a grafiků- pomocí
statistické metody. Ačkoli hodnocení jsem prováděl sám a bylo tedy
nezbytně subjektivní, jsem přesvědčen, že výsledek nepostrádá
objektivitu.
Zhodnotil jsem ks’dého z 668 vystavujících umělců jednotlivě, podle
zařazení do kategorie výtvarného názoru. Svá kriteria a hodnotící
soudy o řadě autorů jsem pak konsultoval s n~kolika koleyy výtvarní
ky, kteří vesměs souhlasili s mými posudky. Zvolená metoda je nato
lik jednoduchá/i když poměrně pracná/stupnice kvality tak prostá,
že Ime předpokládat i při značné toleranci/ i kdybych chybně hodno
til 25% vystavujících/rezultát daleko bližší objektivní bilanci.
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Salonu 88 než jakýkoli jiný vyslovený na základě pouhého dojmu
z celku.
K roztřídění je nutná určitá kategorizace. Pojmové vymezení
jednotlivých kategorií výtvarných názorů. Obecně je možné rosdělení na umělecký REALISMUS t.j.názorové proudy, které vychá
zejí z vnější viditelné rality a interpretují ji tak, že je ve
výsledných dílech třeba i znečně deformována, ale přece rozez
natelná. Díla realismu nějak vizuálně poznatelně respektují
vnější model. Oproti tomu umělecká ABSTRAKCE vychází z vnitřní
ho modelu, z vnitřní/specificky lidské/psychické činnosti, z emo
cí, ze spekulace a konkretisuje jej do výsledného díle, kte
ré je divákem akceptováno týmiž složkami lidského myšlení
a cítění. Jedná se o polární protiklednost výtvarného relismu
o výtvarné abstrakce. Mezi těmito krajnostmi je však celá Ská
la plynule přecházejících e do sebe vzájemně prolínajících výt
varných názorů a ralisačních projevů. Zařadit jednotlivé vy
hraněnější výtvarně názorové proudy do logického sledu v této
Skále je pak již věcí určité dohody o pojmovém vymezení.
Smyslem celého tohoto třídění je orientace pomocí metodického
systému.
V současné t.zv. volné malbě a grafice je možné aktuální
rozsah všech možných variant a odstínů výtvarných názorů zjedno
dušeně rozdělit a rámcově specifikovat. Stanovil jsem 13 katego
rií a uspcř<dal je do kruhového schématu. Jejich umístění vedle
sete dokola roukazuje na jejich souvztažnost přírodně přesaho
vání e prolínání. Polarita kruhu zdůrazňuje rrotiklednost rea
lismu e abstrakce, “a levé střeni je exprese,výrazorost,cito 
vost k optické drematičnosti a na pravé streně spíše významo
vé st obsahová, téma ti cicá*
(obrázek č.l)

Nejedná se o hodnotící přístup/co je výě či níž/jde o hledání
a chápání souvislostí, co kem e k čemu patří. Všechny názorové
a stylové výtvarné proudy jsou v současném výtvarném umění
stejně důležité, všechny možnosti jsou otevřeny, všechny žijí
a naplňují se. Jakékoli demagogie, zavrhující např.abstraktivismus, jsou stejně mamě primitivní jako vynášení realismu Či jed
notlivých moderních "avantgardních" proudů. Dnes už je kolem
nás taková záplava, tak rozbouřené moře všech možných projevů,
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Tabulka 1

AUTORŮ

KATEGORIE

2
7

REALISMUS
POPISNÝ
REALISMUS
STYLISOVANÝ TVAROVĚ

Rp
R ife

R st
REALISMUS
FANTASKNÍ

2
1

Ep

EXPRESE
PEVNĚJŠÍ
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Rf
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že nemůžeme oddělovat pro.dy čistá oč nečistých, hledat přístav
jistoty a stylu, a tím útočiště v nějakém dog-tatu. Nezbývá než
plout, ale aspoň orientované, někam odněkud, a ne jen se zmítat
ve vlnách módnieh stylů a planého epigonství, nebo ve vírech
prázdného akademisnu j případně lovit v kalných vodách zmatků,
desinformace a pseudofilosoflí estetik moderního umění.
Hodnotil jsem u každého jednotlivého autora kvalitu provedení
vystavených děl, samozřejmě opět subjektivně. Použil jsem vel
mi jednoduché stupnice kvality, takže do ní bylo možno zařadit
většinu objektů s tolerancí eliminující případné omyly :
0 = osobitý,původní, zvláštně kvalitní
KONVENČNÍ K1 = akademicky kvalitní, prvotřídní
"
K2 = běžná úroveň
"
K3 = podprůměr,banalita
B = nekvalitní,neumělé,hloupé
Umělecká kvalita díle je zřejmě nezávislá na výtvarném názoru
vněmž je provedeno. Dokonalost vyplývající z mistrné dovednosti,
souznění formy s obsahem bohatým a plným prožitků a myšlenek je
nad stylové. Vynikající i ubohá díla byla a budou realizována
v kterémkoli názoru.
STATISTICKÝ PŘEHLED MALÍŘŮ A GRAFIKŮ SALONU 88
tabulka 1•
V každé kategorii výtvarného názoru jsou zastoupeni autoři kva
litní i méně kvalitní ve velmi zajímavém vztahu jakosti k množství.
Ve všech kategoriích povýtce realistických /Rp,Rife,Rit,Rf/pro
dukuje celkem 326 autorů.Pouze 24 z nich je osobitých a 21 prvo
třídně konvenčních -dohromady 13,8%.Běžně konvenčních je 76t.j.23,3%
Banálních podprůměrných je 108=33%, tedy třetina,e konečně auto—
rů děl slabých až vysloveně špatných v kategoriích realismů je
97 t.j.29% fVsouhrnu je tedy z 326 vystavujících realistů 205 au
torů podprůměrně banálních až nekvalitních.
Nezhorší je situace v kategorii Rife. Tři čtvrtiny těch malířů,
kteří malují uvolněným malířským rukopisem na bázi opisu reality
vytváří podprůměrné, zcela banální a nekvalitní výtvory.
V kategorii Rp se nalézá jen 19 autorů,kteří umějí popisně rea
listicky malovat.Mezi nimi i několik superrealistů/studie pří
rodnin a j./Dalších 50 malířů však s opisem reality diletantský
zápolí,a 29 z nich beznadějně.
Malíři a grafici stylisující realitu tvarově a komposičně /Rst/
deformují skutečnost podle svých osobních představ a jsou tudíž
osobitější a původnější a dosahují častěji prvotřídního zvlád23
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nutí výrazových prostředků. Také realismus fantaskní nebo imeginativní,od realised ilustrativních po obrazy manýristicky
drbnopisně skládající nový fantastický svět ažkpoetickým novo
tvarům a metaforám,má výrazné a velmi kvalitní autory.V obou
těchto kategoriích jich není ani pětina /19“/.Běžnou úroveň
má 31 vystavených věcí a skoro polovina, 48 autorů je málo invenžních, slabých.
Z toho všeho vyplývá,že jen asi jedna pětina umělců,kteří
pracují s relistickou inspirací dosahuje kvalitních výsledků,
jedna třetina je na úrovni běžné konvence a polovina je nekva
litních.
Surrealistické tendence 1 přístupy stále živé a celkem tradič
ními prostředky realisované /snovost ilusivní prostorovosti,
nadrcálné vztahy mezi fragmenty reality/jsou ne Salonu zastou
peny 27 umělci,z nlhž polovino je kvalitních a polovina slabších
Přehled expresionistů bude uveden v dalším textu v souvislosti
s problémem malířského rukopisu.
Zde je na místě zdůraznit obecný dosah tohoto statistického
hodnocení. Po dlouhých létech jednostranného preferování realis
mu shledáváme,že z něj u nás sice většina umělců vychází,ale
polovina z nich neuměle, nezajímaví, triviálně,eklekticky,prázdně,
kýčoví tě.Kvalitních a osobitých z realismu vycházejících umělců
je vlastně málo. Ovšem,to zhruba odpovídá skutečné situaci všude,
ve všech kulturně vyspělých státech. ikxoho lidí může umělecky
produkovat a relativně bohatá společnost je akceptuje,včetně ná
kupů v5ech těch kýčů.Ale vždy a všude je málo osobností,skuteč
ných tvůrci.Cesta k dokonalosti je těžká i v realismu,a nepo
mohlo jí oni když byle prorážena buldozerem dogmatismu.Realis
mu je dost,ale umění z něho poměrně málo.

Jiná je situace abstraktního malířství.Tento projev podstatně
se podílející na přínosu moderního umění jtž 3/4 století,byl u
nás nesmyslně zamítán e diskriminován -jako by snad něčemu mohl
škodit 1 he Salonu 88 se jedna třetina umělců svobodně rozhodla
presentovat právě abstraktními díly.Saše laická veřejnost však
nemá o abstraktních tendencích moderního umění dostatečný pře
hled.Prakticky již téměř půl století !! se u nás o abstraktním
umění téměř neučí na školách a nevěnuje se mu náležitá publi
cita. Jednostranné prosazování realismu deformovalo přístup k
umění natolik,že prostí lidé,kteří se a abstrakcí setkávájí, jsou
schopni ji chápet,ele uvádí je do rozpaků,že ji nemají ze umění.
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Vzdělaní pak abstrakci nemohou lépe roztmět,lépe se orientovat.
Není to nesnáz abstrakte,je to havárie naší osvity.
V/šesti kategoriích abstraktní malby je zařazeno 219 autorů.
57 je osobitých e 19 prvotřídních -celkem 76 t. j.34D.Dilo 32 au
torů »37,4% má běžnou úroveň a 61 abstraktních, t.j,27,3S je málo
kvalitních, Abstrakce yžaduje více osobní invence, víc tvůrčího
úsilí,! od diváků,protože se nedrží vnějšího vzoru,ale vytváří
nové zvláštní obrazy.
Porovnáme-li abstrakt!visty 3 realisty,pak mezi abstrakt!visty
je více osobitých a výborných v poměru k průměrným e nekvalit
ním cca 1/3 — 1/3 - 1/3. Heolisté 1/5 - 1/3 ” 1/2.lo konce osobi
tých ebsraktních umělců je absolutně nejvíc : 76.Pealistů včet
ně expresi oni stů : 48,
Hodnotíme li jednotlivé kategorie,pak nejmenší skupinka umělců
tvoří pop—art. Jsou osobití,ale bezmocně nepochopení.Dravost,oprav 
dovost a vážnost by i v tomto stylu byla podmínkou významných
děl.
Jen 12 malířů vystavuje konstruktivní obrazy.Pevné logika výs
tavby často geometrických tvarů nemá v Českém, umění tradici.Tma
to ukázněný výraz, pokud je bohatý ne nápady, působí velmi dynamic
ky a harmonicky,bez vnějškovostí,Inteligentně.
Podobně mnoho osobitosti a tvůrčích zisků přinášejí malíři vol
ných soustav tvarů. Jsou tu poeticky využity nejrůznčjží možnosti
forem,barev,rytmů,komposic i struktur.Z této kategorie lze ještě
vyjít mnohé neprozkoumanými cestami svobodné nekonvenční invence.
Nejrozčířenčjší z abstraktních,je kategorie lyrické a gestuální
skvrnové malby / Alg/, Používám jednoduše termínu skvrnová,proto
že nejlépe vyjadřuje o jak;/ typ malby se jedná,A tím se dostávám
k závažnému problému naší současné malby - X maléru akademismu
malování pro malování .Abstraktních malířů lyrické a gestuální
skvrny je 103 !Vedle nich ti,kteří nejčastěji shodným skvrnovým
rukopisem abstrahují reel!tu,kategorie Ar =víc než 30 autorů.
A déle 96 expresionistů a dále expresivně uvolnění krajináři a
figuralisté a volně malířští stylisovení a fantaskní realisté prostě,dvoutřetinová většina současných malířů i grafiků použí
vá malířsky spoutání až nedbalý nebo rafinovaný skvrnový rukopis.
U všech stejný základní výrazový prostředek.Skvrny,šmouhy,mázy,
drobnější či širší roztékající se kanky, či navrštvené strupy past.
Tento podstatný rys moderní malby,dědictví impre sloni stů, je již
více než 100 let nedužíván,Rozmělňován a přežvýkán mil?okřát ne
celém světě.Eyle tak vytvořena díla vynikající,ale vedle nich
25
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tuny banalit a nejlacinčjšího braku.Uvolněný malířský rukopis nsá
své opodstatnění,má svou působivost,ale když je ho tolik e tak
dlouho a stále znovu — stal se manýrou, prázdněn, begnyá? enlmvf
a neodůvodnitelnou machou a otravnou nemocí malířství.Je to ponej—
více vclsdl laciné malování, a hloupé v tom ,že dodnes samo aebe po*
važuje ze moderní .Jak by se divokou malbou dalo dnes říci něco
nové ho, když je tak zprofanované konvenční,nesčíslněkrát omletá!
Expresivně uvolněný rukopis je současným akademismem. Většina ma
lířů si hraje s rukopisnými fintičkami tak foraclísticky,nebo na
opak nedbale,že jen rozlišování toho co je hůře či lépe namalova
né je prvořadou záležitostí, je jejich hlavním zájmem. Jakoby právě
v tom "malování" bylo umění! Daleko pozadu zůstává opomíjená výt
varná myšlenka,t.j.sledování opravdového vyjádření formy a obsahu
tématu v logice svoleného výtvarného názoru.
Objevem Salonu 88 /bohužel negativním/je tedy především evidentní
záplava malířské machy* Zejména expresionisté a většina abstrektivistů jsou si svými obrazy, tak podobní,dokonce i barevně,tonou
v záplavě šedí a černí s kontrastují cínů barevnými fleky .Jsou
na této velké přehlídce únavně stejní svou pseudo suverenitou je
šitného mazelství.Jen zhruba 10% malířů expresi vně skvrnového ru
kopisu působí osobitě,zvláštně,svérázně a přesvědčivě.
Usoučesne módní vlny “divoké malby", epigonsky přejímané podle ci
zích vzorů některými mladšími umělci,neorientovaný divák /bez pře
hledu po současných módních trendech/pero ze zná jedné-li se o valní
diletantský neumělou expresivně naivistní stilisaci nebo módní
dílo v avantgardním stylu.Oba tyto projevy se od sebe liší jen v
tom,diletantství prvého je bezděčné a druhého záměrné =antimolba.
Eysteričnost záměrné demagogie"divokosti"je stejně plana e povrch
ní jeto u současného tvrdého rocku.Jáanýrovitý rukopis skvrn by se
pak dal přirovnat k současné pop-music středního proudu -ozdůbky,
kudrlinky a aranžérské efekty, ale umělecký přístup mělký a shodně
podobný.Nabídka takových děl je obrovitá,v populární hudbě jí snad
odpovídá i poptávka .Je však obdobná situace i ve volném malířství?
Pro koho jsou malovány všechny ty veliké obrazy?Pro státní sbírky,
galerie rauzea?Bro soukromé sběratele?/Kam by si ty plachty měli
věšet?/Pro výstavy a tudíž k oslnění obecenstva,kritiky a k doby
tí hypotetického postavení ve Svazu výtvarníků či v jakési “eventgardě“?Pro vlastní potěšení autora? Je v tom mnoho cti žádosti, kte
ré neodpovídá cni skutečné kulturní situaci,ani trhu s uměním v
Československu.
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Zajíaavý je také pohled shrnující výsledky Salonu z hledisek spo
lečenského a komerčního prosazení autorů. Červenými tečked jsou
označena prodaná díla,ponejvíce obrázky podprůměrné e slabé. Takové
uační se líbí veřejnosti, takoví umělci se prodávají.
Vedoucí uffiělcl svazu výtvarníků, pokud jsou na Salonu, se presentují
díly bu3 prvotřídně konvenčními, nebo i podprůačmě slabými, vždy
však akademickými .Jsou doprovázeni širokou vlečkou svých žáků a
následovníků,napodobujících či podbízejících se,případné "rebe
lují cích*,cv3cm týaiž konvenční®! prostředky.
Seno statné tvůrCÍ osobnosti jecu útěchou a povzbuzení® pro dolili
podobné, nezávisle hledají cí individual! ty. Jta Selena se jejich ose*
aělé cesty setkávají e umožňují poznání -nejen jintale i vnímavý®
divákůa,-Že právě v té nadprodukei všednosti je důsledně opravdová,
osobitá cesta, jedině správná.Jen. ta flé mynl.i když je ignorován*
nebo nedoceňováno váední oflcielitou9QÓáou i trhea.

Pražský Salon 88 je významnou a závažnou událostí.Je předevlí®
demons trscí deaokretisaee přístupu k umění,je přehlídkou a kon
frontací skutečných snah a výsledků práce profesionálních výtvar
ných umělců.Je Široký® obřeže® úrovně našeho současného umění.Dří
vější přehlídky čs.umění,vybírané Svaze® výtvarníků byly vždy jen
oficiálním výběre® - nebyly pravdivé.A právě proto,v zájmu prav
divosti bude potřebné bilance typu Salon znovu pořádat.Jsem pře
svědčen, že však ne častějinnž po pěti létech,a nutně v přehledněj
ším uspořádání,aby se nestaly salonní marností.Taezidobí pak je
nutné vystavovat díla skupip v'tvárníků dobrovolně se sdružujících
podle názoru -Čím vyhraněnější, tím zajímavější.Presentovat skupi
novými výstavami společenské hledání a směřování výtvarného umění.
A omezit individuální výstavy,často nudné,bez efektu pro společ
nost i pro autore. Pro stě, změnit e otevřít svazovou výstavní poli
tiku e kritiku.Selen 88 je velkorysým počátkem .výstavní otevře
nosti a výzvou kritice k téimž postoji a práci !

V Praze 2.srpna 1988.

Zdeněk PROKOP
akad. malíř
byt:Pod Kesnerkou 4K
150 00 PRAHA 5
atel.: Janovského 43
OBK
PRAHA 7
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NEO - EVROPA (VÝCHOD)

Deideologizace 80. let naznačuje, že avantgarda se obrací
od prostého vzdoru k dialektickému přispění
Flash Art No .40

Achille Bonito Oliva

V předcházejících desetiletích byl kontext východoevrop
ského umění odrazem politického systému, v němž kotvil.

Země východního bloku byly podrobeny sovětskému modelu, za
loženému na demokratickém centralismu a kontrolované výrobě.

Vzhledem k tomu došlo v několika minulých desetiletích

k rozvoji oficiálního, čistě oslavného umění, nositele sou
hlasu s totalitním politickým systémem a ještě spíše s da
ným kulturním vývojem. Po likvidaci či samovolném zániku

historických avantgard, kubofuturismu, konstruktivismu, dadaismu a surrealismu se na základě popírajícím zeměpisné

hranice, na principu socialistického realismu vytvořilo

oficiální umění, vycházející z marxistických tezí o prvotnos
ti základny před nadstavbou, hospodářství před kulturou. Umě

ní vstupuje jako druhořadý produkt mezi produkty prvořadé
(jež jsou vždy pod kontrolou státních orgánů) a je s nimi

směšováno.

Je zřejmé, že tento model přešel ze Sovětského svazu více
méně stejnorodě do ostatních východoevropských zemí, podpo
řen tzv. železnou oponou v 50. letech a studenou válkou v le

tech šedesátých. Výtvarná díla, jež jsou na rozdíl od jiných,
snáze přenosných produktů vázána k materiální produkci ručně

vyráběného zboží, jen těžko pronikala za zeá, oddělující Vý
chod od Západu. Umělci, již tvořili nezávisle na ideologické
ortodoxii před rokem 1980, vytvářeli skutečné umění nesouhla
su, směřující k autonomii díla a ke kulturní rezistenci, da
né možností operativní návaznosti na lingvistické vzory his
torických avantgard.

Kulturní dohánění Západní Evropy bylo neustálou snahou
o rozvinutí koncepce "pozitivní Utopie", odvozené z historic
kých avantgard, jež se snažily spojit sociální revoluci
s uměleckým hledáním. Ve Východní Evropě bylo toto hledání

výsledkem touhy po změně a potřebou specifické rezistence
(vytvářené pomocí zbraní kultury a umění) proti byrokratizaci
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systému, zbaveného dohledu a kontroly a pracujícího na po

tvrzení tautologické hodnoty politické ideologie. Pro umělce

nové východoevropské avantgardy postulát o nezávislosti umě
ní neznamenal potvrzení kontextu, v němž jazyk pracuje. Neby

lo to tedy umění souhlasu, ale negace a odporu, umění schopné

postavit pozitivní Utopii díla proti politicko-sociálnímu
ultrakonzervati.vismu systému, jenž se nevyvíjí, umění, s nímž
nelze diskutovat a jehož vlastní rád nelze prošetřovat. A ex

perimentální umění našlo svůj smysl právě v tom, že dávalo
prostor k pokusům o řešení prostřednictvím jazyka v kontextu,

jenž byl všemu experimentátorství na nových politických rovi
nách uzavřen.
Deideologizace 80. let, jež vyplývá mimo jiné z výsledků
snah Jugoslávie, Polska a Maňarska v padesátých letech a Čes

koslovenska v letech šedesátých, našla v Gorbačovovi svij

katalytický bod, schopný vyvolat diskusi - a to diskusi ret

rospektivní - o stavu celého socialistického systému ve Vý

chodní Evropě. Tento podnět ke kritickému přehodnocování, ač

vyšel z nejvyšších míst systému, naznačuje posun k nové si
tuaci v oblasti kultury, jež by konečně mohla přijmout roli
spolupracovníka, vzdalujíc se prosté rezistenci a míříc k dia

lektickému přispění.

Problematická povaha experimentálních jazyků může najít
jistý soulad s pragmatismem, jenž přehodnocovací proces poli

tické modernizace provádí. Tento proces spočívá v obnovení

dialogu s indeterministickými systémy západní Evropy, jež tak
umělcům umožňuje otevřenější kontakt s jejich západoevropský

mi a americkými kolegy.
V obou systémech lze dnes najít jistou paradoxní paralelu.
Na jedné straně lze na Západě sledovat pohyb směrem k post-industriální společnosti a postmodernistické kultuře, jež

přesahují prostý výrobní optimismus, který ovládal hospodář

ství v minulých desetiletích. Na druhé straně dochází k lehké
ideologické demobilizaci na Východě, jež by se měla vyvíjet

stejným směrem pro svou schopnost likvidovat abstraktní mode
ly jednání.
V obou případech lze vidět počátek diskuse o významu projektuality, o významu kultury prognóz, jež je ovládána vklá

dáním víry v budoucnost a v lineární vývoj historie až k oče29

kávané ideji pokroku. Oba případy podceňují problém přítom
nosti, která vyžaduje řešení sepjatá s odpověďmi, jichž se

nám má dostat v krátkém časovém úseku nejbližších dějin.
Vzniká tak určitá paralela a pohyb (a to i v kultuře a

umění) směrem ke stavu negativní Utopie, omezené do očí bi
jící hodnotou promyšlených idejí a realizovaných děl, jež
jdou za naději v mytické “jinde’’, kam mají umění a kultura

lidstvo dovést. Svým způsobem se tak politická a ideologická

situace obou systémů nekonfrontuje na abstraktní bázi hodno
cení základních hodnot, ale spíše na základě toho, jakou

každodenní existenci mohou tyto systémy poskytnout a zaručit.
Nezáměrná postmodern! kultura je dnes přítomna i v umění

východoevropských zemí, kde byl dříve podnětem k zakázce spí

še politický projev než hospodářský systém. Nyní, tak jako
na Západě se všemi jeho druhy zboží, se i na Východě ideolo
gie a politika stávají pouhými vnějšími formami, plátnem

neprodukujícím Tvář produkce a existence.

Politika se tak stává konvenční referencí, přičemž citace
kódu je schopna vytvářet také xritickou komunikaci (nejen

rétorické potvrzení). Pochopitelně, že existuje rozdíl mezi
západním a východním postmodernismem, mezi postmodernismem

pozdně kapitalistickým a snad-post-komunistickým. Ten první
nevyžaduje odstup od užívaných kódů, od spotřebních předmětů
zachráněných z výrobních kanálů, zatímco ten druhý i přes

novou změnu stále ještě požaduje využití rozporu, ironický
odstup, jenž může vytvořit kritické vědomí. V obou případech

však citování kódu způsobuje vzestup komunikační hodnoty dí
la, takže užitá "objektistika" je plodem znovunastolení vel

mi opotřebcvatelných a opotřebovaných znaků, všedního předmě
tu či politického symbolu.
Západní umělci nemusí svůj materiál "shodit", aby dosáhli
postoje ne-identifikace, pokud k tomu sám průmysl přispívá

způsobem výroby a následnou reklamou. Naproti tomu východní
umělci se chápou ironie jako vášně, jež s odstupem osvobozu
je, přesně podle Goetha, takže politické znaky v díle užité
a proměněné jsou dále rétoricky manipulovány propagací systé

mu, jež může takový postoj postupně popřít, ale nemůže jej
ihned proměnit.
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Otevření hranic nevyhnutelně upozorňuje sběratele a po
tvrzuje vkus těch východních umělců, kteří se začínají obje

vovat na mezinárodní scéně, jež posuzuje umělecké dílo podle
kontinuity nepřerušeného mezinárodního oběhu. Z toho důvodu
jsou umělci, jichž se tvorba nové objektistiky týká, ti, kdo
dokáží přizpůsobit znaky společenského jazyka, konvenční a

politické propagandy s touž nezaměnitelností, s jakou západ

ní umělci přijímají spotřební předměty, jež vyvstanou ve

větru poetického tajemna duchampovského objet-trouvé v kadenci každodenní prózy, od jakéhokoli mysticismu zcela od
tržené.

Proto také východoevropští umělci nevytvářejí díla, jež
by přináležela k rozdílným žánrům malířství a sochařství,
ale tvoří spíše na eklektickém poli objektistiky; objektové,
chromatické a návrhářské prvky se při jejich tvorbě doplňují.

Umělec si vytváří jazyk formulovaný stálostí metody, spíše
než upřednostňováním znovu užívaných materiálů či forem.
Kompozice je ovládána eklekticismem, jenž ji také posunuje
za hranici rétorického dogmatismu, jež je v kulturních systé

mech Východní Evropy běžný, a ovládá nejen dílo samo, ale po
kafkovsku také celou existenci tvůrce. Tito umělci se tak ja
ko Kafka pokoušejí prorazit konvenci, ten zlomyslně zřejmý

kód, jenž uspává sociální sluch. A přesto je i tento zevnitř
ohrožen přítomností reflexivního postoje k tvůrčímu procesu,

jenž dokáže navodit odstup od vlastního jazyka a odstup mezi
jazykem a realitou, k níž odkazuje.

Je zřejmé, že pohyb k rozdílné situaci je v obou systé

mech - post-industriálním na Západě a post-komunistickém na
Východě - příznivý pro zvláštní pozornost, věnovanou umělec

kému dílu, které už není přijímáno jako abstraktní model pře
měny, ale spíše jako výtvor odlišného jazykového řádu, vznik

lého novou asembláží. Mladí umělci realizovali ironický po

stup radikál ním popřením figurace odkazem k abstraktním ko
řenům či zdůrazněným potvrzením (rovnajícím se negaci) báječ
né oslavy ideologického zboží, ve stejném stylu nápodoby ja
ko je styl amerického Pop Artu.

Objektistika mladých východních umělců proráží konvencí

svým užíváním identifikovatelných materiálů, které vkládají
jako takové do horizontálního okruhu společenského vědomí.
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Tato díla se nevracejí nazpět, není jim vlastní ani neprak
tické uzavírání se do jediného žánru, tj. umění režimu, kte

rý uznával tvůrčí totožnost umělce jen jako účastníka byro
kratického rozdělení umělecké tvorby. Zřejmá a identifikova

telná technika vytvořila možnost získat souhlas. Stylový

eklekticismus a kulturní nomádství citátů umělce kryjí a
poskytují jim vstup na pole výrazové svobody.

Jugoslávec (žijící v Londýně a v Paříži) Braco Dimitrije-

vic vždy odmítal přijmout přímočarý běh dějin, jak jej ze
svého stanoviska vykládá ideologie. Přijal místo toho ideo

logii post-historie, "křižovatku stanovisek několika různých
let se značně otevřenou normou, jež dovoluje koexistenci

různých protichůdných hodnot".
Prostřednictvím výtvarných objektů, jež mohou být spojeny
s vnitřkem či vnějškem určitého prostředí, vytvořil objektiv

ní paradigmata, schopná vyvolávat rozpad a dezorientaci dog

matického vědomí. Svým dílem Tryptichos post-historicus vy
tvořil zkrat mezi základními všednodenními předměty a jinými
předměty velebnými, jež pocházejí z výtvarné tradice. Spojil

tak dva rozdílné proudy v existenci věcí.
Výsledkem spojení přirozeného objektu, at už je trvanlivý

či nikoli, s citátem díla Maleviče Či Picabii, je stylistic
ký eklekticismus, v němž je důraz kladen na odnětí "aury"
prostřednictvím kombinace. Nová objektistika se znovu nabíjí

prostorovým "hic" jednoduchého předmětu a časovým "nunc" pa
měti citovaného díla, ačkoli obě složky ve formulaci díla
soutěží. Historie se tak stává místem pro kontaminaci, při

níž různé úrovně reality vstupují do vzájemných vztahů v kosmogonii, jež oslavuje přírodu i kulturu zároveň.

Zvi Goldstein, izraelský umělec narozený v Madarsku, se
snaží "přeložit tyhle moderní mytologie do pojmů levičáků a
zemí třetího světa". Přijímá analytické jazyky spojené s kon

struktivismem, aby se vyhnul spojování svého díla s formalistickou redukcí amerického umění. Obnovuje modernistickou

tradici, aby obnovený objekt zbavil vší spotřebitelské tau

tologie. Citát z Tatlina mu poslouží při návratu ke kořenům
mentality, jež zakládá umělecké očekávání na odůvodněné funk

čnosti.
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Je zřejmé, že taková víra je po tolika letech již nemož
ná. Proto se tu navíc - vedle nablýskané hladkosti materiál

ního objektu - nabízí význam, jenž není objektu samému
vlastní. Autor tak odstraňuje a narušuje významovou jistotu
a význam díla narůstá, posouvá se směrem k náhlému záblesku

otevřeného významu, vyvolaného nespojitostí dvou různých po
dávaných informací. Tento postup je typicky post-konceptuál-

ní, divákova pozornost se kříží, jako by šilhala, a tvorba
jeho vědomí se znejistuje. Nestálost významu se stává hlavní

silou díla, jež se drží na dvou rovinách, totiž na rovině

presentace a proměny objektu.

Rus Eric Bulatov dosahuje tohoto odstupu od konvence pro

střednictvím piktorické objektistiky, jež směřuje od tohoto

žánru k jakémusi vizuálnímu divadlu. Figurativní důraz a
abstrakce jsou nástroje vhodné k tomu, ukázat emfatické uži

tí kodifikovaného jazyka - ikonografii režimu nebo literár
ního jazyka - tím, že jej obrátí vzhůru nohama.
Začne tím, že vezme nějaký údaj v jeho netečné rezisten

ci, důraznou oslavu skutečnosti, jež zprvu vyvolává náležitý

tautologický klam. Ten je přetvořen ikonografickým zdůrazně
ním či pomocí chromatie tak, že pravda původních obrazů se
zdá nepravděpodobnou. Teatralita obrazu je navozena make-

-upem, kosmetickým užitím barvy, jež obraz posouvá do neprav

děpodobné říše groteskna, což je vlastnost, jež realistické
mu jazyku odnímá jeho referenční závazky.

Příležitostně užívá Bulatov vznešeného vzezření, jež ruš
tině dodává azbuka, aby zdůraznil onu monumentálnost, již
z ní dělá byrokracie. Opíraje se o abstraktní krásu písmen,
umělec je uskupuje tak, že zaclánějí horizont obrazu, užívá
je jako divadelní clony, jež nám dovoluje skrze ně vidět,
ale zabraňuje úplnému pohledu na pozadí. V tomto směru je
dílo plodem lingvistické hybridizace, jež může potřít kon
venci, ukazujíc sémantickou vyprázdněnost a oddělujíc přiro
zený význam od jeho vnitřní rétoriky.
Rus Ilja Kabakov užívá malé Utopie umění k zpětné přeměně

bastrakce, vnucované člověkem sociálním, v existencielní
konkrétnost abstrakce individuální. Tvoří díla, jež jsou vy
stavěna z malby a objektů, přičemž klade důraz na vnitřní
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hodnotu drobných pocitů proti disproporční skutečnosti, vy
tvářené na základě parametrů nedosažené Utopie.
Aby toho dosáhl, používá všech dostupných lingvist ických

prostředků. A když užívá fotografii, obnovuje anonymní sku

pinové portréty, je to selektivní akt, jenž poukazuje k jed
notlivcově anonymní či individuální existenci. Toto poukázá
ní se zdá vyrůstat z kultury, jež zahrnuje Čechovovu ironic

kou pozornost, s níž - svým literárním jazykem - předvádí
nikterak hrdinské postavy. Velebí-li sovětská společnost či
ny, ruské umění tím, že dle nahodilého výběru staví do středu

díla anonymní postavu či detail všednodenního předmětu, vele

bí jako hodnotu prosté bytí.
Ironie Kabakovova díla vyvěrá z dvojího rozměru oslavy
skutečnosti,

jež je předváděna dadaisticky a s nestoudnou

sentimentalitou, anebo ukázáním "sovětského snu", jenž kolektivizuje všechny aspirace a upravuje je krajinou anonymních
a tedy důvěrné známých předmětů.

Čechoslovák Jiri Georg Dokoupil, žijící v Německu, vyjad
řuje uměleckou objektistiku založenou na žánrové a stylové
proměně. Tato koncepce, která je explicitní v české kultuře

a nápadná v Kafkově díle, má pro jeho dílo, jež hledá svá

etická měřítka v transformaci, podstatný význam. Umění je
touhou uniknout klasifikaci a najít specifickými formálními

elaboracemi oravý stav bytí.
Dokoupil asimiloval hravou valenci umělců jako Jan Zrza

vý a ilustrátorů jako Josef Lada a Ondřej Sekora, a i nadále
se drží pravidla zřetelnosti, a to i přesto, že prošel výhní
trans-avantgardy s jejími čistě piktorickými díly. Z tohoto

období si zachoval cit pro citát, který navíc zesiluje pro
střednictvím ironického míšení žánrů a přímým užitím kýče.

To mu dovolilo, aby ve své dílo zahrnul i prvek sentimen
tality, jenž překračuje každodennost existence. Ironicky

nahlížený soucit a potřeba začít od stavu harmonie s věcmi
dovedly umělce až k vypracování jazyka, jenž je kdykoli
schopen ukázat potěšení z metamorfózy, malou proměnu, jež

zachycuje plynutí času a poukazuje na umělcovu schopnost
zasáhnout do krajiny konvencí, jež ho obklopují.

Každá transformace naznačuje potenciální erotičnost pohy
bu a naráží na posun, jež umělec vyvolává zásahem do kódů.
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Proto formální teplota Dokoupilových prací nikdy nepokles
ne .

Čechoslovák Jiří David zakládá hodnoty svých děl na uzná
ní artificielnosti umění. Forem používá k tomu, aby zaručil

fikci status legitimnosti, schopné znovu oživit umělcův le
gendární či mentální kosmos. Umělcova ruka je "mramorovou
rukou", jež stabilizuje choulostivé zjevení imaginace.

Jeho fantazie o zvířecím a rostlinném světě jsou vykres
leny s lehkostí člověka, který si přeje také naznačit vzdá
lenost a vklad, jež jsou nezbytné k tomu, aby se tento svět
stal viditelným. Bytmizovaná dialektika těchto obrazů též

naznačuje pozici umělce, který si je vědom rozpadu života

na atmosféru své vlastní minulosti a na brutalitu přítomnos
ti, jenž může být neutralizován jen dvojznačností tvůrčího

procesu, a to jen na individuální rovině. Tato hra se směšo
váním obrazů nadhazuje možnost dosažení oněch malých, poten

ciálních svobod, díky kterým může člověk přežít.
Milan Kunc své malby staví tak, jako by to bylo vizuální

divadlo mnohosti, a to skrze zcela manýristickou senzibilitu,
jež existuje ve fragmentaci a popisu, v jedinečném a neobvyk

lém. Malířův rám se stává rámcem jeviště, jež pracuje na

principu snové akumulace a distribuce lingvistických nálezů,
uspořádaných v senzačním a explicitním pořádku, přičemž při

rozeným směřováním díla je směřování společnosti jako celku.
Teatrálnost kontextu je právě ten status, jenž doprovází

výskyt věcí, jenž dovoluje rozpoznat každý posun.

Kunc své stylistické reference rozšiřuje a podrobuje je
širšímu pohledu jakoby pod lupou, čímž je schopen vytvořit
základ pro porozumění místům, jež zůstávají v lingvistickém
ústraní. Vše je jasné: obraz je uměle vytvořen, je to dílo

zkonstruované s uměním, prostřednictvím asembláží různých

jazykových zápisů, jež každá věc vytváří. Jazyková plodnost
se stává zbraní, jež umožňuje překročit všechna ikonografic

ká teritoria, vysokou ikonografií kunsthistorie počínaje a
nízkou ikonografií dějin módy a novinových událostí konče.
Obraz vzniká kolizí jednotlivých referenčních polí, která

jsou pak smíchána s konvencemi kolektivní imaginace. Ta se

stává paradoxním filtrem, skrze nějž vidí umělec jazyk, kde,

jak se zdá, opouští své osobní vidění, aby místo něj přijal
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explicitní znaky lidového muzea na hranici kýče, jež shromaž

ďuje všechny styly bez chronologických a geografických ome

zení.
Hic a nunc východoevropské nec-objektistiky docházejí jed

noty, jež kotví v přítomnosti prostorovostí díla, což je

ovšem na oplátku zpochybněno citáty stylů a prostředky, jež,
pocházejíce z minulosti, směřují kupředu. Prostorovost zbída

čelé přítomnosti je posílena kombinací jazyků, jež jsou nepo

chybně odvozeny z bohatší minulosti.
Nunc díla se takto stává plodem rozšiřování kulturního

záběru, jediného jež je v systému, který považuje s láskou
vzpomínanou minulost s její odlišnou ideologií za regresivní

a hledí na ni s podezřením, povolen. Postup citace jistě ne
naznačuje identifikaci, ale ukazuje k nezbytnosti posílení

lingvistické konvence,

jež je ochuzena jejím byrokratickým

užíváním.Citát tak znamená přijetí negativního rozsudku nad

redukující přítomností, možnost jejího aktivního narušení

prostřednictvím odkazů, jež jsou odvozeny z historie, jež je
ideologií klasifikována a poznamenána.
Deideologizace umění ukazuje v případě nejmladší generace

východoevropských umělců možnost postupovat přes lingvistic-

kou hybridized beze strachu z exkomunikace. Jestliže se

umění nesnaží vyvolat souhlas a jestliže je systém odsoudil
k tomu, aby se dívalo za jakoukoli preventivní ideologii,

znamená to možnost posílit prostorovost díla dočasnou husto
tou, jež je schopna aktivizovat větší komplexnost významu.

Šíře tohoto nunc spolu s metalingvistickou prostorovost!
tohoto hic naznačuje, že umění může chránit složitou kultur
ní antropologii, na níž stojí, že může chránit kontinuitu
tradice (a aktivizovat větší komplexnost významu).

(Konec poslední věty je v originále

špatně přetištěn. Text končí opaková
ním věty z předchozího odstavce.)
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Zpráva o založení umělecké skupiny "Tvrdohlaví"
(publikována v Flash Art N° 139, March - April 1988)
Dne 3. 7. 1987 byla založena v Praze umělecká skupina
TVRDOHLAVÍ, jejímiž členy jsou: Jiří David (nar. 1956), Sta

nislav Diviš (nar. 1953), Michal Gabriel (nar. I960), Zdeněk
Lhotský (nar. 1956), Stefan Milkov (nar. 1955), Petr Nikl

(nar. I960), Jaroslav Rona (nar. 1957), František Skála
(nar. 1956), Čestmír Suška (nar. 1952), Václav Marhoul (nar.

1960).
Členové skupiny si za svůj cíl kladou nalézt ztracenou
kulturní identitu českého prostředí a tím ji plnohodnotně

zařadit do kontextu současné evropské kultury.

Vzniká tak jasná paralela ke snahám umělců, kteří se se
šli v roce 1918 v umělecké skupině TVRDOŠÍJNÍ (Špála, Zrzavý,
J. Čapek, Kremlička, Hofman, Marvánek). Tato skupina rovněž

usilovala v nově vznikajícím státě o nabytí kulturní svébyt
nosti českého národa.

Vystoupením skupiny Tvrdohlaví je tak logickým vyústěním
snah celé mladé generace osmdesátých let v Československu,
která tak silně reaguje na dosavadní stav kulturního vědomí

a využívá všeho, co je v historii českého výtvarného umění

živé a aktuální.
Vítězslav Konrád

Praha - leden 1988
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Recenze výstavy Jiřího Davida v Third Eye Centre
Obrazy Jiřího Davida se odvolávají na intuitivní jednotu,

kterou lze hledat za spolu nesouvisejícími klíči symbolů a
znaků. Tato vyšší rovina, zdá se, existuje nezávisle, vyjád

řena, avšak nedefinována sjednocením popisného a symbolické
ho zobrazení, což je charakteristické pro většinu děl této
výstavy.

Third Eye Centre se zavedla představováním mladých umělců
z Východní Evropy. Jiří David byl v uplynulém roce po Margitě Tittlové druhým vystavujícím autorem z Prahy. Přes napros

tou odlišnost sdílejí jejich obrazy společné jádro mysticismu. Kde toho Tittlová dosahuje idealizací dotyku a energie,
David volí nedefinovatelnou kvalitu symbolů. Jeho dílo nesto

jí v tak zřejmém vztahu k poslednímu vývoji západního umění,

jako dílo Tittlové, jež potvrzovalo známé zhodnotnění sebevy
jádření. Ačkoliv se jeho obrazy mohou na první pohled zdát
jako boření (dekonstrukce) kódů znázornění, je brzy jasné,

že to není konečný zájem, ale způsob, jak vytvořit jakési na
pětí, kterým lze uvolnit duchovní obsah obrazu.

Jeho dílo je presentováno ve dvou částech, Černé a Bílé
sérii. Skutečný zlom je však někde uvnitř Černé série, kde lze
najít několik obrazů, které se blíží západnímu neokonceptua-

lismu. Já pokládám Bílou sérii a několik obrazů z Černé série

za Davidovo nejcharakterističtější dílo. Tyto obrazy jsou
emblematicky jasné, fungují současně jako znaky s vedlejšími
významy skrytých kódů a jako vyobrazení struktur a předmětů.
Umírněné měřítko, tlumené barvy - hlavně zelenavá šeá, bílá,

nahnědlá a černá - důsledná jednotvárnost povrchu, vše jasně
naplánované tak, aby smyslovost byla omezena a byl zdůrazněn
obraz jako duchovní konstrukce - jako jakýsi talisman.

Obrazy plánovitě odolávají výkladům, tak aby diváka fru
strovaly, navracely zpět na povrch a ovlivňovaly ho - potlače

ním síly obrazu je ochoten uvěřit v "transcendentální pravdu"
- spíše jako akt víry. David je zaujatý stavěním či znovuob-

jevováním rozporuplného a nerozhodnutelného.
Dva z jeho obrazů jsou přístupnější a pomáhají nalézt klíč

k uchopení jeho díla jako celku. "Domov" a "Egocentrický ma
líř" se dotýkají tématu identity, první na kolektivní úrovni,

druhý na úrovni individuální.
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V "Domovu" deset českých lvíčků jiskří jako souhvězdí na
černém povrchu. Každý jednotlivý znak je vytvořen různými
grafickými postupy, některé jsou popisné, jiné symbolické.

Ač jsou všechny v určitém ohledu stejné, přesto se liší,
každý a žádný je souznačný s domovem. V "Egocentrickém malí
ři" kruhová, paprskovitě uspořádaná kamenná forma obklopuje
žhnoucí střed. Jeden "paprsek" vyčnívá (sahá) za zlomený
okraj a dotýká se malého pravoúhelníku. Zdá se, že naznačuje

akt sebetvoření a osvobození. David pokračuje ve zkoumání
tajemství identity, jak osobní, tak kolektivní i v jiných
obrazech. Například v "Podzimu v Praze" přes veškerou dvoj
značnost lze komolý obelisk s věncem nevyhnutelně vykládat
jako pomník Jaru. Nutnost pamatovat si, obava ze ztráty

vlastní historie je pro české umělce hnací silou.
David zachází s řečí symbolů promyšleně tak, aby demon

stroval slabost analytického myšlení a marnost hledání poro
zumění ve "spleti názorů, pravděpodobností, modelů a symbolů".
Jeho ideálem je zpochybnit každé vysvětlení, ale přesto by
divák "měl mít pocit nahlédnutí (porozumění)...vně obrazu."
Věci znamenají vždy víc než součet jejich částí - to je ten
"nejniternější pohled".

Tím je schopen přispívat k tajemné tradici vlastní Praze,
uchovávat své představy identity uvnitř všerozhodujícího his

torického rámce. V mnohých jeho obrazech jsou kabalistické
či alchymistické symboly, například v Sefirotické stele kon

struovány z "imaginárních kamenů". Vztahují se k období české

historie 16. století, kdy vědecké objevy, apokalyptické před
stavy i čiré šarlatánství sídlily pod jednou střechou. Na
dvoře Rudolfa II. neměli vliv pouze alchymisté a kabalisté,

Arcimboldo tu maloval své paranoické hlavy, kouzelník John

Dee balamutil důvěřivé a Tycho Brahe a později Kepler studo
vali oblohu. Rudolf II. chtěl vytvořit autonomní svět, para
lelní, ale nedotčený světem skutečným. Vliv toho všeho na ma

líře je zjevný.

Konečně David užívá těchto symbolů mnohem originálnějším

způsobem, naznačuje skrytou, kosmickou rovinu pravdy. Ačkoliv
už nejsou vázány na určité představy, jejich smyslem je vyvo

lat nedosažitelné "tajemství", jež stojí mimo zkoumání a vý
zvu, tudíž se zdají uzavřené a hermetické.

Euan McArthur
Art monthly, March 1988, Number 114, London)
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Totální distance v období sociální vybledlosti

(neboli totální distance jako projev nulové situace)

Jestliže je nutné přesně definovat a charakterizovat ob
dobí sociální vybledlosti, je nezbytné vymezit nové významy

obecných pojmů a jelikož jakýkoliv styk se situací se proje

vuje výhradně na poli jazyka (jazyk = mnohovrstvý model

představy o realitě), nezbývá jiné cesty, než té, která po

chopí v plném, nezkresleném významu smysl TOTÁLNÍ DISTANCE.
Tedy pojmy pohybující se v kategoriích jako: materiální, du
chovní, konkrétní, abstraktní atd. se vždy chápaly jako vaz

ba k emotivním nebo racionálním konstrukcím, a to buo. spjatě
se subjektivním, nebo objektivním náhledem v oblastech před
jímání, aktualizace nebo retrospektivy. Míra kombinací se

tudíž pohybovala od maxima k minimu a naopak, čímž se utvá
řely mezní body, póly mezi nimiž pulsovala různě temperamen
tem nabitá energie.
A právě největší přínos a význam totální distance tkví v
odstranění všech možných mezních pólů a tím se dostává do

stavu NULOVÉ SITUACE. To je platnost rozprostřená v obecném
smyslu a jestliže se soustředíme na oblasti umění, nepřichá

zí s takto pochopenou situací domnělá apatie, nivelizace,
odcizení, nihilismus, skepse atd., či stav rovnováhy, klidu,
odevzdání nebo smíření, ale období tzv. VYBLEDLOSTI. Toto

období v sobě zahrnuje různé etapy. Jedna z nich se nazývá

obdobím SOCIÁLNÍ VYBLEDLOSTI. V této etapě je kladen důraz
na_místo vzniku s jeho jedinečností výrazových prostředků!
Jak tedy charakterizovat tuto etapu? Je to etapa, ve které

hlavně mizí všemožné vrstvy hodnocení, je bez osobních, ko
lektivních programů, bez hierarchie, není symbolickou řečí,

alegorií, nic nediktuje, nic nevysvětluje a je tudíž bez

všech vrstev osýchologizace1 Osobní vklad se pohybuje pouze
v oblasti uvědomení si tohoto vztahu, forma provedení je

již jen otázkou profesionální rutiny. Jakákoliv individuál
ní ambice je tedy bezcenná, koriguje se jen délka odstupu
od vytvořeného uměleckého artefaktu (sebereflexe jazyka).

A touto korekcí se zbavuje prostor mezi fyzickým a duchov

ním světem nabubřelostí, kterou si každý čas v umění hýčká
v podobách osobní nedotknutelnosti či objektivních zásad.
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Jestliže se tady hovoří o rozměru totální distance,

je

toto stanovisko nutně distanční k sobě samému, což se proje

vuje ve vlastní vnitřní i vnější ochraně vůči vlastnímu

dogmatu.
Díla vzniklá v intencích sociální vybledlosti se nepohy

bují v podobenstvích, neskrývají v sobě jiné významy, než
ty, které lze přímo spatřit. Sociální vybledlost konstatuje,
čili se jeví jako oblast málo atraktivní, málo tajemná a zá

hadná, suchá a málo podmanivá.

To, že je výše uveden důraz na místo vzniku, není náho
dou, sociální vybledlost zcela jednoznačně čerpá z tohoto
faktu (at se jedná již o konkrétní prostředí, materiál, ne
bo o přímé vztahy). Tím se oblast konstatování oproštuje od

případné moralizace a tzv. nadhledu (nespojovat s odstupem).

Sociální vybledlost není proklamací povrchnosti, banality,
není proklamací vnitřních hloubek, není zrozena z výkřiku,

nechce šokovat, není manifestem pokory.
Sociální vybledlost žádá jak na tvůrci, tak na divákovi

nic víc než'pouhou přítomnost.
Jiří David

(březen 1988, Praha)
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SKUTEČNOST JAKO FRAGMENTÁLNÍ VĚCNOST
/nebo-li fixována pomíjivost v období sociální vybledlosti/
Jestliže v prvé etapě tkzv.sociální vybledlosti byla vyzdvižena
především úloha totální distance,která vymezila svůj vztah k místu
svého vzniku a charakterizovala jej jako stav NULOVÉ SITUACE,pak
pochopení skutečnosti jako fragmentální věcnosti je jen další jazy
kový model pro celou o'blast kulturního vnímání současnosti.
Ovšem je nutné si hned v počátku uvědomit,ze samotné slovo JEN
v předchozí větě je oním klíčem mezi podstatou a jejím vlastním
pro jevením,tedy mezi jazykem a projevenou skutečností.
Model skutečnosti vytvořeny jazykem tedy nelze pochopit,jako
určitou individuální sít,následně vrhanou na skutečnou skutečnost,
nýbrž jako vyslovenou esenci jejímž výrazem ge projevená skutečnost.
Tedy tato projevená skutečnost je vlastní přirozeností vyřčené esence.
Jinými slovy: jestliže existuje podmínka pro projev skutečnosti,tak
jen proto,že má svůj původ v samotném jazykovém významu skutečnosti
Stupeň porozumění samotného vytvářeného modelu vůči svému projevení
se pohybuje pouze v možnosti chtění nebo nechtění,které je závislé
na konkrétním čase,nikoliv na pojmech pravdivosti,Či nepravdivostí,
svobody,Či nesvobody a pod.
Není tedy nutné v tuto chvíli porozumět"toku jazyka" r v celé jeho
obšírnosti,avšak s tímto faktem neporozumění je důležité přesně praco
vat, přesně formulovat s "vytrženými"fragmenty a ostře je ponechat
mimo dostupný kontex tradičních časových sledů a poznání.V tomto do
sažení již nezbývá prostor pro odpovědi a to je základní kámen pro
nové
komunikace, je-to onen bdělý stav,který jazyk oživuje
a uvádí v konkrétní ničím nezatížený smysl.
Jak tedy v tomto náhledu je možné chápat skutečnost coby fragmentální
věcnost?Je to docela jednoduché,nebol jsem teS a nic víc ,nic míň než
teS,k mému pohledu se váže ve stavu NULOVÉ SITUACE tok jazyka jako
neukončený proud poznání a informací, ně co jako zpřítomělý stav kolektiv
ního vědomí, kde již není možné v tak bezprostředním čase jako je naše
současnost,chápat počátky v celé zdánlivé kontinuitě.Bylo by to nabubře
le pošetilé,jako hledat po zvuku zvonu chrám,o kterém se již nemůžeme
přesvědčit,že je vůbec chrámem a že zvon je zvonem.Co však dnes můžeme,
to je uvědomění si vlastního prostoru totožnosti se všemi plujícími
fragmenty a tyto fragmenty lovit a srovnávat jako vzory se svými předobra

zy.Tím se individuální rovná kolektivnímu a naopak.A jak už bylo zdůraz
něno v textu o totální distanci/březen 1988/vše vychází z konkrétního
místa vzniku,z konkrétního zcela specifického prostředí se všemi jeho
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2.

výhodami i tkzv.nedostatky/neplést ovšem nedostatky s kriticko moralistickým pohledem na tento jev/,ale chápat je jako sepjetí s identickým
místem,s vědomou snahou vypustit jakýkoliv komentář a pak tuto snahu
předkládat s prostou věcností.A při tom všem si zachovávat naději na
pomíjivost,která vše zachraňuje od dokonalosti.
Co lze dnes považovat za smysluplné rovná se tomuto tvrzení:
musíme se naučit dělat z hladu chleba a z žízně nápoj.
Sama jménem označena VŽCNOST je pouhou fixací pomíjivosti,je průzrač
nou tekutinou bez chuti a zápachu,k ničemu nezavazuje,má však ve vztahu
k jazyku a k jeho představě o skutečnosti ničím nezatíženou mysl a to
je možné považovat za momentální šancí pro následné komunikace.Skutečnost
jako fragmentální věcnost je uvědomění si jazyka jazykem s nezbytnou
tvorbou protimluv,jež jí tak zbavuje pokušení cokoliv zamítat.To co
si v tuto chvíli uvědomujeme jako fragmentální věcnost má původ v rozmě
ru,který je však neustále a nezadržitelně vzdalovám svému vlastnímu vý
kladu, tudíž co k nám promlouvá v podobách fragmentů s neurčitou souvislos
tí, je už nutně naše vlastní podoba,nebot jistota původních jmen došla
k zapomenutí.Je také důležité nalézt nepatrný rozdíl mezi současným
pojmenováním stavu NEROZUMÍM,čiNEVÍM a stavem,který z oněch samých pozic
jasně tento jev reflektuje.Tedy jak už bylo v této souvislosti výše popsá
no: existuje jazykem vytvořený model skutečnosti/jeho individuální
splývání s kolektivním,sféry vlivu a zpětné vazby jsou tea jinou otázkou/,
kterému po jeho vyslovení nerozumím,ovšem jeho vlastní označení již
bylo vyřčeno/vědorně/vznikla jakási sonda pro vlastní sebereflexi jazyka
a v tuto chvíli si již mohu zvolit,jestli stav NEVÍM pošlu pro nejasné
zdůvodnění a vysvětlení proti toku jazyka a nebo v chaosu a změti
vynořujících se zlomků dosadím tento stav NEVÍM bez udání důvodu na jeden
z nich.Lomní vám se ona druhá možnost je v tomto čase smysluplnější,nikoliv
lepší,nebo horší,pouze v ní méně duní tolikrát zpochybňovaný základ.Coko
liv lze takto v této souvislosti označit jménem toho druhého,nebot ten
druhý jsem já sám.
Fragmentální věcnost svým výrazem odpovídá stanovisku totální distan
ce,které pouze zpřesňuje:forma je věcnost,obsah je věcnost a věcnost
je kolektivní-kulturní-sociální povrch zobecnělého vědomí.Věcnost je
potkání z roztříštělým modelem skutečnosti,věcnost je jeho nezkreslovaným záznamem,nebot přijímá bez následného hodnocení jeho konkrétní stav.
Fragmentální věcnost z pozic totální distance nezve nikoho na atraktivní,
dobrodružné,lákavé výlety,není nic než to co sama představuje.Je věcným
přiznáním svého původu.
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3.
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost
Věcnost

je fasáda jakéhokoliv domu
je barva jakéhokoliv domu
je domov
je Praha
je kanálová mříž
je rohožka u dveří umění
je vybledlá vývěska
je přiznání místa svého určení
je proměně pomíjivá
je povrch na hraně
je bez mravních úzkostí
je blízkost bez blízkosti
je pach vlhkých kamenů
jsou zacelené jizvy jazyka
je stuha na věnci pro jakoukoliv příležitost
je nejméně trojí pohled v jeden čas
je kolektivní vědomí projevované ve zlomcích
je jakákoliv výkladní skříň
je jakékoliv označení
je souhrn jmen s přetrhanou paměťovou vazbou
je vždy tea
je sociální vybledlost
je totální distance
je možný projev nulové situace
je nepříjemné ostří
je husí kůže na těle umění
je nejasný text,který to o sobě ví
je nejasná novinová fotografie
je splynutí s jazykem

Věcnost je cokoliv v pochybnosti k věčnosti

J.DAVID

PRAHA
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11.11.1988

Poznámka k Davidově "sociální vybledlosti" a ideovým sporům
současného českého umění.

Názorový předěl v oblasti ideového pozadí naší umělecké

tvorby je čím dál tím zřetelnější. Davidův text "Totální

distance v období sociální vybledlosti" je pro mne podně
tem k otázkám po hlubších souvislostech dvou v mnohém

zásadně protichůdných názorů.

Zmíněný text, přestože pracuje se zcela novými oso

bitými pojmy, jejichž význam je pochopitelný jen z kon
textu řečeného, je snad pro Davidovu generaci přirozeně

srozumitelný a přijatelný. Pro starší generace, které tří
bily své názory v rámci ideové osnovy vládnoucí u nás po
dlouhá desetiletí. až do konce sedmdesátých let, je Davi

dův požadavek neosobního uměleckého tvoření zcela cizí
a provokativně kacířský. Vzniká dojem, že autor více či

méně vědomě proměňuje člověka v kolečko nelidského mecha
nismu, přizpůsobuje se osobně nevyhraněnému názoru mas,
tomu pasivnímu při Jetí

í^á se”, a zpronevěřuje se tak

tradici

českého umění, které vždy bojo

valo za člověka a jeho svobodu. Podobné výtky na adresu

umělců Davidovy generace už byly vzneseny.
Domácí tradice je nepochybně velmi důležitá věc,

avšak má také své nebezpečné stránky. Musí být neustále
ověřována a konfrontována s každou novou zkušeností,

kterou člověk učiní tam, kde je dějinná zkušenost živá.

To nám však je už dlouho odpíráno. Už půlstoletí žijeme
v ideové odloučenosti od světa, který se názorově vyvíjí
a proměňuje. Zdá se mi, že naše uzavřenost světu je vskut
ku tragická právě tam, kde se zniterňuje, kde se mění

z vnější represivní omezenosti na vnitřní, pozitivně chá
pané sebeuspokojení ze soustředění do vlastního nitra
jako výlučného zdroje podstatných duchovních hodnot.

Nechci popírat význam cesty niterného soustředění,
tak jako nemohu ignorovat vysoké hodnoty, které naše umě
ní v posledních desetiletích po této cestě dosáhlo. Chci

jen poukázat na to, že existuje také druhá cesta, kterou
se rodí a žijí významy a buduje se zkušenost. Je to ces

ta komunikace. Je-li tato druhá ignorována, pak první
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pomalu ale jistě zbytňuje, zpomaluje svůj krok, až nako

nec přešlapuje na místě v ustrnulém sebeokouzlení.
Obavy z možnosti takového ustrnutí vzbuzují nejen

přítomná situace, poznamenaná dost vyhroceným sporem
mezi novými podněty, jaké představuje kupříkladu zmíně

ný Davidův názor, a setrváváním na tradičních humanis
tických ideálech, nýbrž i zamyšlení nad nedávným vývo
jem našeho umění. V 2.pol. 50.let se rodily nové tvůr

čí skupiny a české umění se pomalu probouzelo z deseti
letého dogmatického spánku. Toto probouzející se umění

se sotva přiblížilo myšlenkám tehdejšího světového prou
du informálního umění a akční malby, nicméně nemoc naše
ho umění nebyla, zdá se, tehdy tak vážná. Jednak bylo

asi stále co dýchat - na školách byli stále ještě zdra
vě myslící lidé, jednak vnější represe byla příliš zjev

ná než aby si člověk mohl proti ní vytvořit imunitu.
Ve zpočátku rozpačitých výkonech tu zrála generace, kte

rá od óo.let až dodnes přináší svrchované umění, které
sice není vývojově progresivní, ale vytěžilo ze svého

soustředění maximum výtvarných a lidských hodnot.
V 60.letech vzdor všeobecnému kulturnímu uvolnění

dochází z hlediska souvislosti našeho duchovního pro

středí se světovým vývojem k prudkému zhoršení nemoci.
Jakoby pootevření přívodu kyslíku působilo opojně a

zbavilo nás střízlivosti. V katalogu letošní výstavy

Jiřího Balcara charakterizuje Marie Jůdlová autorovu
tvorbu slovy, která vystihují myslím i obecnější dobový

umělecký názor: "Zatímco americký pop-art vyzývavě zo
brazuje člověka, který ztratil svoji autentičnost, Bal-

car ukazuje společnost, kterou nová spotřební skuteč
nost přitahuje. Kaligrafické prvky doplňující a pře

krývající svět jeho deformovaných a vyprázdněných ido

lů však dostatečně připomínají, že komentuje středo

evropskou realitu, která nechápe a nemůže uchopit pra
vou podstatu nového "chladného" názoru. Vysmívá se
tomuto ideálu, vidí však i jeho

romantický aspekt.

Děsí ho, alě především postupující krize hodnot - zů

stává s člověkem účasten."

Z hlediska psychiatrického je vysmívání se tomu,
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co je nám odepřeno, patrně přirozenou reakcí, diktova
nou potřebou zachování základní identity sebevědomí.
Z hlediska zkoumání pevnosti základu názorového stano

viska tak malého kulturního společenství, které navíc

po desetiletí živoří v duchovní izolaci, je takováto
svrchovanost vůči mohutnému duchovnímu proudu vyrůsta

jícímu v duchovně svobodném prostředí přinejmenším po
dezřelá. Hodnocení pop-artu jako projevu duchovní krize
společnosti bylo u nás společné jak oficiálnímu, tak

neoficiálnímu prostředí. První zaujalo odmítavé stano

visko z důvodů politicky propagačních, druhé proto, že
starost o vnitřní svobodu autentičnost existence indi

vidua, mimochodem starost u nás reálně oprávněná a ne

ustálým tlakem moci povzbuzovaná, nedovolila překročit
časem ztuhlý neujasněný humanistický ideál. Pop-art

však zřejmě překročil hranici vnitřní osobní zkušenos
ti nikoliv z cynického rozmaru a povrchního materialis
mu, nýbrž na základě přirozeně se rozvíjejících dějin

zkušenosti. Je patrně výsledkem reálného pochopení,
že "světu", tj. prostředí, které je dáno lidskému spo

lečenství k životu, je v hloubce individuálního nitra

těsno. Vnitřní představa osobní zkušenosti, at je jak

koli hluboká, propracovaná či naopak citlivě bezpro
středně spontánní, se buduje nutně s tím důsledkem,

že za její hranicí vyrůstá svět "vnějšku", který ge

z hlediska osobní nitemosti jeví jako povrchní, ale

patří do něho i každé druhé nitro, pokud právě ne souz
ní s naladěním mého.

Z našich umělců pochopil toto názorové stanovisko

v 60.letech patrně jen Milan Knížák, ale toho zase
nepřijalo české umění. Jak se na Knížáka dívají uměl
ci neoficiálních kruhů, naznačila diskuze v NN9jí

o

oficiálních kruzích nemluvě:.

Názorové stanovisko pop-artu a jeho variací v minimálu a postminimálu tylo překonáno. Byly pochopeny

jeho meze, které zřejmě spočívají v nedůslednosti pře

kročení nadčasové vrstvy niterně pochopeného smyslu :

jakkoli toto umění přijalo danost veřejných významů,

bylo nicméně jeho cílem v konkrétním díle zjednat prů47

lom touto daností k události "ukázání se", tj. v novém
uměleckém kontextu rozlomit mechanické souvislosti uží

vání a otevřít bytostné struktury existence věci samé,
určené intimním osobním nevýslovným porozuměním této

existenci a tím i vlastní existenci. Tím ale zůstává to
to umění v zajetí moderního názoru, jehož úkolem bylo

prolomit povrchní vrstvu pouze se vysky—tujících trado
vaných, pro středečných,

sloužících nějakému částečnému

účelu a tedy mocenských významů k druhému spravedlivé
mu světu nadčasové existence bytostných esencí. Jelikož

však tato druhá vrstva bytostných esencí hlubokého smys
lu byla v postminimálních aktivitách objevena bezpro střed
ně v každodenní danosti existence samé, nebylo již kam u-

stoupit v hledání pravé jednoty časových a nadčasových
stránek existence. Zbývalo jen obrátit se zpět: když

člověk pochopil, že je nutně situován i vzhledem k by

tostným esencím, že i pravda odkrytá v bezprostřední da
nosti každodenní existence jako její "rubová strana" je
rovněž jednostranná, objednaná, nazíraná v určitém kon

textu, pak mu nezbývalo než se svou situovaností si pře

stat pohrávat a opravdu ji přijmout, což ovšem znamená
zapomenout na ni, obrátit se k ní zády a hledat to spo

lečné, srozumitelné, komunikovat e Iné, aniž by to nale
zené měřil nějakou předem určenou absolutní mírou - kon

krétně opozicí povrchnosti neosobní funkcionální souvis
losti tradovaných významů a hlubokého smyslu souvislosti

osobního prožívání člověka v 1.osobě.
To už je tedy druhý dějinný krok umělecké zkušenos
ti, který nám, když jsme nepřijali plně první, musel
zůstat cizí. Jestliže nyní umělci Davidovy generace po
chopili nějakým, pro mne záhadným způsobem, plně a ne
zkresleně přítomnou zkušenost světového výtvarného umění,

dostávají se nutně do rozporu s tradicí našeho duchovní
ho prostředí, jehož přítomnou podobu dokumentovala nedáw
no výstava "Forum 88".

Na této výstavě dominovala díla vyjadřující názor,
který je pro nás příznačným spojením pop-artu 60.let a

individualismu 50.let, názor, který je živen vírou, že
existuje možnost nahlédnout bytostný smysl věcí za hra
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nicemi "slepoty každodenního světa" a možnost "probudit

v sobě citlivost otupenou pocity marnosti a zýbtečnosti".
(cit. z Nešlehova textu uveřejněného na výstavě) Vůdčí

ideou je tu opozice ke každodennosti a soustředění k
vlastní, vposledku nepřenosné situované zkušenosti, jako

novému centru poptatsných a pozitivních souvislostí smy
slu. Jakkoli je tento obrat od dané skutečnosti k osob
nímu porozumění v jisté míře a v jistém kontextu nezbyt

ný pro tvůrčí práci a pro každý rozumný modus života
ve společenství, jako aktuální téma a vůděí programová
idea tvůrčí práce a sociálních konceptů je představa ta

kového obratu klamná. Vnitřní zkušenost domněle auten

ticky existující osobnosti, tj. osobnosti žijící z jis

toty osobního názoru ne z přijetí toho, co je obecně
pokládáno za platné, není uchráněna od jednostrannosti,

parciálnosti zájmů a od proniknutí principem moci, tedy
od všeobecné nestability každodenní skutečnosti. Tuto

zkušenost učinilo světové umění ve svém poválečném vývo

ji, který nás víceméně minul. Vnitřní skutečnost osobní
zkušenosti je nenahraditelným nástrojem či momentem zku

šenosti jako takové a každé její potlačení se vymstí,

avšak nemá žádný nárok zaujímat prominentní postavení

vůči jiným modům skutečnosti. Trvání na těchto klamných
jistotách není ctností člověka ctícího domácí tradici,

nýbrž anachronismem. Ten je sice v jistém smyslu pocho

pitelný jako důsledek naší konkrétní kulturní a politic
ké situace. Na druhé straně však víra v možnost záchra

ny z domnělé duchovní krize cestou autentické existen
ce a aktualizace

hluboké nevýslovné vrstvy smyslu pro

buzené soustředěním k osobní situované zkušenosti je

z historického hlediska absurdní. Vždyt motiv, do kte
rého je vkládána naděje v možnou záchranu z duchovní

krize, je tak starý jako krize sama a je tedy možná
spíše příčinou krize nežli možným východiskem z ní.
Soustředění osobní zkušenosti stálo u zrodu moderního

umění v dílech Cézanna a jeho současníků. Od kubismu
už není obraz ničím jiným, než prostředkem k probuzení

vědomí vlastní odpovědnosti za uspořádání prostorových
i všech ostatních vztahů mezi věcmi tohoto světa.
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Působení moderního obrazu v celém jeho stoletém vývoji
se uskutečňuje otřesem přinášejícím základní přeskupení

výměru skutečnosti: celý svět jako celek,o jehož,sice
nepřehledné, nicméně o sobě věcné, v prostoru před naši

ma očima rozprostřené struktuře jsme zvnějšku informováni

se hroutí a na jeho místě vyvstává z hloubky našeho indi
viduálního nitra příčinně neurčitelná mocná produktivní

síla, která ohlašuje souvislost hlubší bytostné struktu

ry skutečnosti, přesahující možnosti lidského rozumové

ho ovládnutí. Moderní umělecké dílo je šifrou autonomní
ho výtvarného jazyka, formálně jednotnou, citlivě vyabstrahovanou z prožitku situované osobní existence, šif
rou, která je klíčem k odemčení dveří vedoucích z věcné
rozumově vysvětlitelné - a tedy mocí proniknuté příčinné

skutečnosti do hlubší roviny pravdivých nevýslovných sou

vislostí smyslu narýsovaných na pozadí živé a ne sdělitel
né osobní zkušenosti.
Vývoj k modernímu umění je pochopitelným dějinným

krokem reagujícím na naturalismus a racionalismus 19.

století. 7 něm byl svět, včetně svých temných míst, pro
mítnut na objektivní rovinu rozumově vysvětlitelných
příčinných souvislostí rozprostřených nřed tváří bedli
vě pozorujícího, rekonstruujícího a pořádajícího člově

ka. Objektivní strukturu světa včetně jeho sociálních

a psychických stránek bylo možno kombinační silou rozu

mu rekonstruovat, tak jak to provedl Cyrus Smith na Ta

juplném ostrově. Kulturní aktivita moderního člověka 20.
století je výsledkem a realizací zkušenosti, že tento
objektivní model světa je principiálně neadekvátní. Je
rozvojem poznání, že člověkův vztah ke světu si nelze

představit jako vztah subjektu a objektu, na základě
modelu předmětných vztahů, nýbrž že je to vztah neredukovatelný na žádný obecný kód, vztah konkrétního živého

člověka vždy situovaného v konkrétní situaci, v konkrét
ním těle, v konkrétních možnostech, kterým vždy už ně
jak rozumí a z tohoto porozumění smyslu vlastní situace
jedná a svou společenskou duchovní aktivitou propůjčuje

světu reálné významy i samu věcnou strukturu.
Na tento vývoj je dnes možno hledět jako na reálnou
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dějinnou aktivitu, která posunula lidskou, dějinnou zku
šenost o podstatný kus dopředu a ne promítat vizionář

ským způsobem nadhi storipky chápanou ideu svobodného
individua do zářivé budoucnosti. Dějinná zkušenost nás
naučila převzetí odpovědnosti i za zaměření pohledu, za

způsob tématizace, jímž může být daný významový kontext
vyvrácen z kloubů a hledaný význam proměněn bezprostřed

ně zaměřeným pohledem ve svůj pokřivený obraz. Pojetí
svobodné individuality pochopené jako dějinná skuteč
nost a ne jako nedějinný ideál otevírá zcela jiný kon
text než ten, který je určen abstraktní opozicí modelu

člověka zapouštěného do mechanismů každodenní skutečnos

ti obstarávání a zajišťování a na druhé straně člověka

duchovního, který se z této zapuštěnosti osvobodil k
hlubokému osobnímu pochopení transcendentálních sou

vislostí smyslu.
Nový kontext, který umožňuje překonat schematismus

neartikulované vnitřní sebejistoty, je kontext jazyka.
Je toíkontext struktury, do které je člověk bezprostřed
ně zapuštěn. Osvobodit se z této zapůštěnosti duchov

ním odstupem, který nás přivede k soustředění na pro
blematičnost Tlastní existence, ztratilo na přitažli
vosti. Ne však vinou slabosti či neochoty přijmout pro

blematičnost autentické existence, nýbrž na základě po
chopení dějinného omezení této ideje. Na konci své bo

haté a plodné dějinné role stojí dnes idea svobodného
duchovního "já" vyprázdněna, neschopna se obnovovat,

rozplývá se v neartikulované neurčitosti, ve které

splývají kontury a protiklady tak, že tu nelze odlišit
protikladné významy jako např. sebeobětování od sebe

uspokojení, porozumění od zapomenutí, svobodu od věze
ní, svět od pustiny.

To, co nahradilo dějinnou roli bytostně svobodné
individuality, není nesvoboda, nýbrž něco, co bychom

mohli nazvat realizace ideje svobody. Ta však předpo
kládá opuštění ideje svobody, neboť svoboda jako idea

pochází ze světa idejí, který je věcí ideologie, tedy

něčeho, co je realitě svobody protikladné.
Moderní kultura 20.století (explicitně pak fenome
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nologie) převedla výměr skutečnosti z objektivní insti

tuce rozumu na oblast osobního vědomí člověka v 1.osobě.

Přítomným dějinným úkolem se zdá být zrušení výměru sku
tečnosti vůbec, zrušení pojmu skutečnosti jako předchůdně dané univerzální dimenze. Výměr skutečnosti je dnes
možný pouze jako částečný, dějinný - tj.dějící se akt,

který v žádné chvíli není definitivně hotov, znovu a
znovu se děje.
Podobně je tomu patrně s pojmem situovánosti. Máme-

-li skutečně přijmout, že veškerý smysl věcí a význam se

rodí v událostech situovaného porozumění člověka v l.osobě a že svět není v žádné své vrstvě univerzální neo

sobní strukturou vyskytujících se významů, pak musíme
na pojem situovánosti zapomenout, neboi o něm víme a mů

žeme ho vykázat jen díky nesituovanému stanovisku-dispo

nujícímu absolutní mírou.
Situace člověka, který opouští mýtické pouto univer
zální skutečnosti, aí ji vidí v podobě objektivních záko

nitostí - jako pozitivismus 19.stol., nebo v podobě ne

výslovného porozumění člověka v 1.osobě - jako fenomeno

logie 20. stol., je podobná člověku, který se naučil pla
vat, opustil právě plavčíkovo bidlo a s překvapením zji
stil, že neutonul, nebo£ objevil jednoduché a účinné

prostředky jak se udržet na hladině. Opuštěním víry v
předchůdnou jednotu, které je i to nejsvobodnější "já”
funkcionářem, nalézá člověk jednotu na straně své pro
dukce: vykazatelnou, lidskému společenství reálně spo

lečnou, instrumentální jednotu řeči. Jako nekonečná, nepředurčená jednota, která nemůže být zvnějšku modifiko
vána, protože nemá žádný vnějšek, je řeč teprve živlem

člověkovy svobody, situovanosti i skutečnosti samé, kte

rá v ní - v řeči, před našima očima, ne za našimi zády,
vyvstává a buduje svou nekonečnou proměnlivou souvislost.

Nevyslovitelno st pochopeného smyslu tu není předzna
menáním určitého

modu skutečnosti, ideovým ukazatelem

k pravdě, nýbrž stínem, který prohlubuje bohatý reliéf

řeči a dává strmět slovům do výše. Jednota řeči je jed
nota budovaná, ne odhalená. Nemůže být dosažena žádným

aktem životního obratu, odstupu, meta-ironií či meta-ak-
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cepcí, zasvěcením, prohlédnutím či modifikací pohledu.

Je to jednota nekonečného procesu artikulace a uvádění
do vztahů.
Osobní konstanty, osobní dějiny, naladění a chvění
pocitových reakcí, intence a tělesné kinesteze a všech
ny další stránky osobního prožívání nemizí, nebot to

vše lze promítnout na obecnou osnovu dynamického proce

su artikulace v řeči, které je sice obecnou strukturou
ale nikoliv nutným objektivním systémem jednou provždy
hotových elementů. Řeč je schopna nekonečné modifikace,

dynamizace, polarizace, vrstvení, odstínění atd., nikdy

však r he smí slouznout za své hranice do pohlcujícího
víru nevyslovitelného, který, je-li jednou uznán ve své

existenci, promění veškerou řeč a každou komunikaci ve

svého neschopného služebníka přenášejícího sotva zlomek
jeho všeobsahujícího pokladu.

Je pozoruhodné, i když ne nepochopitelné, že přes

evidentně mocenský charakter existence nevýslovného

nitra člověka v 1.osobě je dosud tolik lidí přesvědčeno
o nutnosti spásonosného aktu "osvobození" osobního nit

ra a jeho nevýslovné do sebe ponořené zkušenosti neovlá
dnuté mechanikou každodennosti. To co má být osvobozeno
však spíše po celé 20.století vládne - a to nejen v umě

ní - a za své vlády připustilo, ne-li přímo podnítilo
ty nejnelidštější činy v celých dosavadních dějinách.

Dosud je v řadě kulturních evropských zemích státní aparát postaven a udržován na strachu, o němž sotva někdo

může pochybovat, že pochází z jiného zdroje než z hloub

ky osobního nevýslovného nitra člověka v 1.osobě.
Z tohoto hlediska se zdá, že to co je třeba dnes

osvobodit, je obecná struktura řeči, která jako svéprávná nekonečná hra vyslovování je schopna, je-li osvobo

zena ze služby nevýslovnému, roztříštit a proj^anit
všechna ztuhlá temná schémata včetně schématu svobodné

individuality a všech konkrétních schémat osobní sebestylizace, a proniknout je obecně srozumitelnou a obecně
závaznou •významovou souvislostí umožňující člověku doro

zumění a patrně i tu nejlepší správu lidských věcí.
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Překonáním moderní ideje výměru skutečnosti na bázi
osobní zkušenosti svobodného "já" se mění pojetí umělec

kého díla a způsob jeho hodnocení základním způsobem.
Každé umělecké dílo moderní vývojové fáze obsahuje prin

cipiálně celý svět. Je formálně jednotnou šifrou, kte

rá vyjadřuje autorovu osobní rekonstrukci skutečnosti
jako takové. Na počátku procesu umělecké tvorby v moder

ní vývojové etapě stojí vytržení z danosti skutečnosti
v čase a hluboké osobní pochopení vnitřních bytostných

souvislostí. Tak zv. autonomní existence výtvarného umě

leckého díla a jeho řeči dovoluje rekonstrukci bytostné
struktury světa v jeho nejzazších nadčasových souvislos
tech předkračujících každý předmětný a racionální model.
Je-li řeč chápána jako služebnífc%edokonalý
dopravce

obsahů nevýslovného prožívání smyslu, pak umělecké dílo

může být pochopeno jako prominentní či jediné adekvátní
vyjádření nevýslovného prožívání a je-li toto osobní
prožívání vlastní situace pramenem smyslu a veškerého

významu na světě tak je dílo v této své bezprostřednos

ti vztahu k nitru také výrazem bytostných stránek sku

tečnosti.
S pochopením dějinné podmíněnosti stanoviska svo

bodného "já", s pochopením, že na tomto stanovisku člo
věk není uchráněn před proniknutím mocí a jednostranností
a s osvobozením řeči z područí nevýslovného, ztrácí do-

minatní roli i schéma umělecké tvorby, které se ustavilo
v moderním období vývoje: odstup od povrchní klamné sku

tečnosti a rekonstrukce bytostné skutečnosti z vnitřního
prožitku smyslu. Právě tak ztrácí rozhodující význam hod

nocení uměleckého díla ve smyslu jednoty výtvarného vzor
ce a soudržnosti autonomní výtvarné řeči.

Na místo odstupu vnucuje nová zkušenost něco jiného.
Není to přimknutí ke každodenní skutečnosti, jak je rea

lizoval pop-art, s představou, že ke každodenní skuteč
nosti patří bytostná stránka jako rub k líci. Nemá cenu

se znovu přesvědčovat o evidentně jasné věci, že bytost
ná nadčasová skutečnost spočívající v hlubokém nevýslov
ném pochopení smyslu věcí se odehrává opravdu v těchto
konkrétních situacích tohoto každodenního v čase ponoře
ného světa. Že v tomto konkrétním světě se stýkají jako

na hrotu ostří obě odvrácené strany téhož: banalita i
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bytostný smysl. Nelze nadále žonglovat s oběma podobami

skutečnosti a naujímat paradoxní stanoviska spojující

krajní odstup s krajním přimknutím.
Jestliže nás zkušenost pop-artu naučila, že bytost
ná skutečnost je neoddělitelná od každodenní, pak dal
ším krokem dějinné zkušenosti mohlo týt jen přijetí té

to nové jednoty. Tedy ani distance, ani přimknutí, nýbrž
vstoupení do jediné skutečnosti vyznačuje přítomné umění.

(Proto je Davidova neosobnost zásadně odlišná od Warholovy.) Takto přijatá jediná nerozdělitelná skutečnost ztra
tila veškerou ideovou přehlednost a čistotu. Neexistují

tu žádná předchůdná rozlišení. Nic tu není hotovo, vše
chno je přítomným úkolem, veškerá artikulace je stále

aktuálním úkolem každého nového kontextu. Není tu od če

ho se distancovat, není k čemu se přimknout, není co ak
tualizovat, co odhalit, či nechat být. Je nutno aktivně
vstoupit do rozehrané hry jediné “skutečnosti" - řeči.

(Pojem"skutečnost" nelze patrně používat bez uvozovek,

protože tu chybí to, co k tomuto slovu vždy patřilo, to
tiž absolutní platnost mimo konkrétnost přítomných vztahů.)

Každé stanovisko mimo jediné "skutečnosti" - řeči, a£

je nahoře, dole, v hloubce nebo na povrchu, je potenci

álním zdrojem moci a násilí.
"Skutečnost" jako řeč je nekonečný proces přesouvá

ní významů a přeskupování jejich vzájemných vztahů. "Já"

je tu nepochybně nevyhnutelnou podmínkou významovosti
významů, ale zároveň v přijetí plné závaznosti významů
(významy tu nejsou jen služebníky nevýslovného) jim

musí obětovat veškerou svou svobodu a identitu své exi

stence. Ta je místem porozumění, ale porozumění je záro
veň rozplynutím existence do pochopených významů. Jiná

představa porozumění, která předpokládá shromažáování
vlastní osobité významové souvislosti v pochopeném smy

slu mimo obecnost "skutečnosti* - řeči, vytváří centrum

moci, které činí z řeči svého služebníka.
Svobodná "skutečnost" - reč je všezahrnující proces
vztahů, který neumožňuje žádné stanovisko vně. Je to dy
namický nezastavitelný proces, v němž si značící a ozna

čovaný vyměňují role, v němž dochází k bohatému frázová55

ní, vrstvení, akcentování, oklikám, návratům atd., avšak
v žádném případě ho nelze nazírat a členit zvnějšku, ne

bol pak nuzně dochází k rozpojení jednoty"skutečnosti”
a řeči. Řeč se stává nástrojem a "skutečnost" temnou
mýtickou souvislostí - látkou přístupnou jakékoli mo

censké konkretizaci.

Základním rysem nového výtvarného díla není odstup
a svobodná produkce osobního modelu skutečnosti, nýbrž

účast v jediné možné "skutečnosti" - řeči. Slova výtvar
ného jazyka nejsou homogenními prvky autonomního vzorce,
nýbrž prvky jediného nevoleného celku, do kterého jsme

zapuštěni, celku "skutečnosti" - řeči. Jelikož tento ce
lek nemá hranice ani vnějšek, slova nemohou mít nějakou

předem vymezenou podobu, nemůžeme dokonce ani říci, že

jsou určeny naším bezprostředním kontaktem s nimi, nebot
nelze myslit naší existenci mimo souvislost řeči. Slovo

se v novém obraze stává pouze slovem. Je jedinou existu
jící tváří myšlenky. Přestává být maskou, symbolem, vý

rázem, formou, nástrojem, poslem. Mezi slovo a existenci

nelze vsunout žádná názorová schémata, žádné vzorce sou

vislostí, žádné návody na způsob života a nazírání, žád
né zkratkové, bezprostřední, mimo řeč uskutečněné kon

takty. V této hře bez vnějšku není myslitelná žádná ab
straktní tvorba, nebot není od čeho abstrahovat (neexis
tuje rovina předmětné skutečnosti) a není k čemu abstra
hovat (neexistuje autonomní souvislost nevýslovných vý

znamů). Není tu však možný ani iluzionismus, protože ne

existuje předchůdné dělení na skutečnost a její obraz
a není po ruce žádné kriterium správnosti reprezentace.

Slova nejsou reprezentanty něčeho jiného, nebot nic ji
ného neexistuje. Slovo je tím čím je v přítomném kon
textu řeči.
Nové umění nás učí stát tváří v tvář slovům, žít

se slovy či ve slovech. Přijmout tento způsob existen
ce je mnohdy velmi obtížný úkol, nebol to znamená od

sunout vžité šablony, kterými hledíme na svět, přičemž
k mnohým z těchto šablon máme vztah takřka jako ke svým

dětem, nebot jejich budování jsme věnovali i celý život.
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Když se nyní vrátím i Davidovu textu "Totální dis
tance v období sociální vybledlosti", jímž jsem byl ke
svým úvahám inspirován, zjišťuji, že jeho základní poj
my jsou na první pohled právě opačné mým. Skutečná situ
ováno st, zrušení distance, tendence k nové sociabilitě
a mne - nulová situace, totální distance, sociální vy
bledlo st u Davida. Domnívám se však, že je to důsledek
různého přístupu k téže věci a že Davidovy téže lze po
chopit skutečně na základě reálné situovánosti, tj.,
jak bylo řešeno výše na základě situovánosti, která
není tématická, kterou nevidím, tak jak nevidím své
vlastní tělo. David přece nemluví z odstupu "vědoucí
ho" a neklade -principiální nadčasové téže. Mluví ze svého
místa zapuštěn v dějinách zkušenosti, v reálné souvis
losti "skutečnosti" - řeči, a požaduje to, co se mu v
této situaci jeví potřebné. Je mluvčím dějinné zkuše
nosti, která reflektuje a koriguje své vlastní kroky.
Davidovo dílo není vedeno ideou svobody, ale o to více
je realitou svobody. Ze svého místa, které si nezvolil,
vidí reálné nebezpečí, které skrývá idea svobodného
individuality vztahující se ke skutečnosti v bezprostřed
ním prožitku své individuální situace. Vidí, že tato re
flexe se stala daaaaticky tvrdohlavým přežvykováním stá
le stejného bytostného jádra skutečnosti, které se po
stupně stává stále temnějším, neartikulovaně jším, a
stále
schématičtějším idolem. Vidí, že odvratem
od každodennosti a společného "povrchu" a soustředěním
k bytostným obsahům prožívaným ve své vlastní situaci
si člověk přiskřípl jediný přívod vzduchu nutného k ak
tivnímu životu v lidském společenství. Žádá a uskutečňu
je proto radikální obrat k obecné významové struktuře.
David cítí tento obrat jako životně nutný a to i za
cenu vybledlosti koloritu, který propůjčuje líčení sku
tečnosti její osobní prožívání. David není teoretik a
mluví z pozice zapuštěné bezprostředně ve středu dění.
3ohatý kolorit spojuje s vlastním staším názorem, kdy
bylo jeho cílem v obraze bezprostředně vyjádřit plné
bohatství svých individuálních pocitů. Avšak již teh
dejší Davidovy obrazy, stejně jako obrazy jeho gene
račních druhů nebyly, přes svůj expresívní charakter

sondami do hlubin individuální duše, nýbrž bezprostřed
ní reflexí vlastního každodenního života v rámci daného
společenství. Byly to pokusy o novou komunikaci a jejich
spontánní "neestetický" charakter byl především odmítnu
tím umělé opozice mezi každodenností a bytostnou skuteč
ností. Ač tento výtvarný jazyk neměl za cíl vytěžit by
tostnou skutečnost z nejhlubších vrstev vlastní duše,
individuálně psychické obsahy byly nicméně jejich hlav
ním předmětem. V období vybledlosti chce David zrušit
dominantní charakter individuální psychiky a přesvědči
vě zdůraznit nutnost orientace směrem k veřejným společ
ným významům. Jeho "vybledlost" je rys, který má, přes
spontánní charakter, jímž byl probuzen k vědomí, výra
zovou "metodickou" roli. Ku příkladu Střížek, Gabriel
či Skála uskutečňují stejný obrat a stejně důsledně,
aniž docházejí k "vybledlosti" jako David a Diviš.
"Vybledlost" je u Davida katalyzátorem, který pročištuje umělecký výraz od mlžných oparů neartikulovaných významů niterného prožívání vlastní situace. Je
to prostředek vyznačující zřetelně bod názorového ob
ratu. V této roli pracuje David (a Diviš) za své gene
rační druhy, kteří nereflektují tak výrazně formu své
ho díla v kontextu malířského vývoje. Stříškový obrazy
např. mohou pak týt pochopeny jako malířsky zdařilý,
ale názorově nevyhraněný realismus. Ve skutečnosti
jde o jasně uvědomělé úsilí vypracovat konsistentní
malířskou řeč jakožto řeč - "skutečnost", "skutečnost"
obecnou a společnou, jasně odlišenou od svébytné umě
lecké řeči vyjadřující zvláštní svébytnou oblast rea
lity - reality osobního nevýslovného prožívání. Ve
Stříškově obraze okouzluje způsob existence slova sto
jícího před námi ve své svobodě a osamělosti bez opo
ry osobního názoru, tedy něčeho, co je právě tak hlu
boké jako zavádějící.
Stejně tak u Skály je pod povrchem hravosti urput
ný zápas o udršení významů v rovině jediné společné
"skutečnosti" a energické odmítnutí všech nejasných
hlubinných prožitků, v jejichž mlžném šero svitu ("pru-

da") se spojuje pravda s klamem, obecnost s ryze sou-

kromými zájmy. V díle plném hravosti se Skáloví daří jako
málokomu překonat svůdnou touhu po seberealizujícím pro
tlačování své individuality do díla.
"Osamělost slova" u Střížka a "hravost" Skálová mají
stejnou roli jako "vybledlost" u Davida a Diviše: je
způsobem překonání, dějinně nesmírně plodné, avšak dnes
vyčerpané, představy osobního situovaného prožívání ja
ko bytostného jádra reality a pramene všeho smyslu.

Ludvík Hlaváček

Roland Barthes: ČTENÍ
(nástupní přednáška na College de France)

Ze všeho nejdříve bych si měl bezpochyby sám položit otáz
ku, jaké důvody mohly College de France vést k tomu, aby do
svých řad přijala osobu tak neurčitou, v níž jako by proti

každému jejímu atributu stál jeho pravý opak. Nebot i když

byla moje životní dráha akademická, přesto se nemohu honosit
tituly, které k ní obvykle zjednávají přístup. A je-li pravda,
že jsem již dávno usiloval o to, aby moje práce byla součástí

literární, lexikologické a sociologické vědy, musím také na
druhé straně připustit, že jsem tvořil pouze eseje, tento

dvojznačný žánr, v němž se způsob psaní sváří s analýzou. A

je-li dále pravda, že jsem své bádání velice záhy spojil se
zrodem a vývojem sémiologie, je rovněž pravda i to, že jsem
jen málo oprávněn sémiologii reprezentovat, nebot jakmile se
mi zdálo, že je její definice hotová, měl jsem sklon k tomu,

abych do ní vnášel určité posuny, opíraje se přitom o odstřed-

né síly moderní doby; potud jsem tedy stál blíže časopisu Tel
Quel než nesčetným jiným, které po celém světě potvrzují ži

votnost sémiologického bádání.
Zjevně tu tedy běží o nečistou osobu, jež je přijímána
v domě, ve kterém vládne věda, učenost, přesnost a discipli
novaná invence. Proto - at už z obezřetnosti anebo pro svůj

vrozený sklon, jenž mne nezřídka nutí hledat východisko z in
telektuálních rozpaků v tázání, které slouží mému potěšení -

ponechám stranou důvody, které mohly College de France vést

k mému přijetí, neboí ty jsou v mých očích nejisté, a budu

raději mluvit o těch, pro něž je pro mne můj příchod na toto
místo spíše zdrojem radosti než poctou; vždyí pocta může být

i nezasloužená, nikoli však radost. Nuže, mám radost z toho,

že si zde připomínám přítomnost těch autorů anebo se mezi
přítomnými setkávám s těmi z nich, které mám rád a kteří uči

li a učí na College de France. V prvé řadě je to přirozeně
Michelet, jemuž vděčím za to, že jsem na samém počátku svého

intelektuálního života objevil, jaké všemocné postavení mezi

vědami o člověku zaujímají Dějiny a čeho je schopno psaní,
je-li vědění ochotno vystavit se mu. Pak to jsou Jean Baruzi

a Paul Valéry, kteří jsou nám již blíže a jejichž přednášky
jsem v tomto sále jako mladík sledoval; ještě bližší jsou
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Maurice Merleau-Ponty a Emile Eenveniste a pokud jde c pří

tomnost, dovolte mi, abych porušil diskrétnost přátelství,
která zamlčuje jména, a uvedl Michela Foucaulta, k němuž mne

váže náklonnost, intelektuální solidarita a vděčnost, proto
že to byl právě on, kdo profesorskému sboru laskavě navrhl
tuto katedru i jejího představitele.
A ještě jiné radosti se mně dnes dostává, vážnější, nebot

zodpovědnější: radosti'z toho, že vstupuji na místo, o němž
lze ve zcela přísném smyslu říci, že je

mimo

moc.

Smím-li totiž podat svou interpretaci toho, co pro mne zname

ná College de France, pak bych řekl, že v systému institucí

je to jakoby jeden z posledních úskoků Dějin; čest je obvyk
le odpad moci, zde je však čest něčím, co se moci vymyká, co

je mocí nedotčeno: jedinou činností profesora je hledat a
mluvit - a řekl bych raději: směle snít své bádání, a nikoli

soudit, volit, promovat, sloužit řízenému vědění. To je ne
smírné, ba téměř nespravedlivé privilegium v době, kdy huma
nitní výuka je neúnosně napjata mezi tlaky technologických

požadavků a revoluční touhu svých studentů. Vyučovat a mluvit
prostě a bez jakéhokoli institucionálního posvěcení přirozeně
není počínání, jež by de iure bylo prosto moci: moc (libido

dominandi) je tu, skrývá se v každé naší promluvě, byt mluví
me z místa, které stojí mimo moc. Avšak čím svobodnější je

výuka, tím nezbytnější je klást otázku, za jakých podmínek
a jakými způsoby se diskurs může vymanit z vůle ke zmocňová

ní. Toto tázání je podle mne základní osnovou oboru, jenž se

dnes otevírá.
Budeme se totiž, nepřímo, avšak vytrvale, zabývat mocí.
"Nevinnost" moderní doby mluví o moci tak, jako by moc byla

jedním: na jedné straně ti, kdo ji mají, na druhé ti, kdo ji
nemají; věřili jsme, že moc je exemplární politický objekt;

dnes se domníváme, že je to stejně tak i ideologický objekt,
že se přesouvá tam, kde ji na první pohled nepozorujeme, do

institucí, do škcl, ale že vcelku je stále jedním. Ale co

když je moc stejně jako démoni plurální povahy? "Mé jméno je
Zástup", mohla by říci; všude a na všech stranách jsou nadří

zení, mohutné či miniaturní aparáty, skupiny potlačující ane
bo požadující; všude jsou "autorizované" hlasy, které si sa
my dávají právo zjednávat průchod diskursu kterékoli moci:
diskurs arogance. Tušíme již tedy, že moc je přítomná i v nej-
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jemnějších mechanismech společenského styku: nejen ve Státě,
třídách, skupinách, nýbrž rovněž v módách, vžitých názorech,
podívaných, hrách, sportech, informacích, rodinných a vůbec
privátních vztazích a dokonce i v osvobozujících expanzích,
které se pokoušejí moc popírat; diskursem moci nazývám každý
diskurs, který plodí vinu a díky tomu probouzí pocit viny
v tom, kdo ji přijímá. Mnozí od nás intelektuálů očekávají,
že se při každé příležitosti budeme ozývat proti Moci, avšak
naše pravá válka je jinde; je vedena proti konkrétním mocem
a není to nikterak snadný zápas. Nebot moc, jež má ve spole
čenském prostoru plurální formu, je symetricky k tomu kon
stantou historického času: je-li na jednom místě zapuzena
a vyčerpána, objeví se na jiném; nikdy neumdlévá: učiňte re
voluci, aby ji zničila, a moc vzápětí ožije a vyrazí v nové
situaci. Důvod této setrvalosti a této všudypřítomnosti tkví
v tom, že moc je parazitem transsociálního organismu spjatého
s dějinami člověka jako celkem, a nejen s jeho dějinami poli
tickými, historickými. Tento objekt, v nějž je od vší lidské
věčnosti zabudována moc, je řeč či abychom byli přesnější,
její závazný výraz: jazyk.
Beč je zákonodárství, jazyk je jeho kód. Nevidíme moc,
která je v jazyku, neboí zapomínáme, že každý jazyk je třídě
ní a že každé třídění má charakter útlaku: ordo
znamená
současně rozdělení i hrozbu. Jakobson ukázal, že idiom není
definován tolik tím, co umožňuje říci, jako spíše tím, co nu
tí říci. Ve francouzštině (uvádím pouze elementární příklady)
se musím klást jako subjekt, ještě dřív než budu vypovídat
o jednání, které je pak pouze mým atributem: co činím, je
pouze důsledek a následek toho, co jsem. Stejně tak jsem od
nepaměti povinen volit mezi mužským a ženským rodem, nebot
neutrum anebo složený rod je mi ve francouzštině zapovězen;
rovněž jsem povinován vyznačovat svůj vztah k druhému tím,
že buá. používám ’ty’ anebo ’vy’; afektivní či společenská
nevyhraněnost je mi odepřena. Jazyk tedy samou svou struktu
rou implikuje osudový vztah odcizení. Mluvit, a tím spíše
pak mluvit diskursivně neznamená sdělovat, jak se tak příliš
často říká, nýbrž podmaňovat: jazyk jako celek je generalizováná rekce.
Budu citovat Renanův výrok: "Francouzština, dámy a páno
vé," řekl v jedné přednášce, "nebude nikdy jazykem absurdit

a

a právě tak nikdy nebude reakcionářským jazykem. Nedovedu si
představit žádné vážné zpátečnictví, jehož orgánem by byla

francouzština.” Nuže, svým způsobem viděl Renan velice ostře;
tušil, že jazyk se nevyčerpává zprávou, kterou tvoří; tušil,
že jazyk může tuto zprávu přežít a otevřít v ní v často hrozi

vé ozvě průchod něčemu jinému, než je to, co říká, tím, že

vědomý, racionální hlas subjektu překryje panovačným, neústup
ným a neúprosným hlasem struktury, tj. hlasem, jímž promlouvá

druh. Renanův omyl byl historický, nikoli strukturální; měl
za to, že francouzština, která je podle jeho soudu zformována

rozumem, zavazuje k vyjadřování politického rozumu, jenž mu
nemohl být nedemokratický. Avšak jazyk, jako performance každé

řeči, není ani zpátečnický ani pokrokový, nýbrž je prostě fa

šistický. Nebot fašismus nezáleží v tom, že se zabraňuje něco

říci, nýbrž v tom, že se nutí něco říkat.
Jakmile je jazyk zde - a byt by vzcházel v nejsoukromějším
nitru subjektu -, vstupuje do služeb noci. Nezbytně se v něm
rýsují dvě rubriky: autorita tvrzení a stádnost opakování. Na

jedné straně je jazyk bezprostředně asertorický: k negaci, po
chybnosti, možnosti, nerozhodnutosti je zapotřebí zvláštních

operátorů, jež jsou samy součástí maškarního reje řeči; to,
co jazykovědci nazývají modalitou, je vždy jen doplněk jazyka;
je to jakoby žádost přiložená k jazyku, jejíž pomocí se pokou

ším obměkčit jeho neúprosnou moc konstatování. A na druhé

straně znaky, z nichž se jazyk skládá, existují pouze potud,

pokud jsou identifikované, což znamená: pokud se opakují; znak
má následovnickou povahu a sklon k houf ování, v každém znaku

dříme obluda stereotyp; mluvit mohu pouze tak, že shromáždím
to, co je

nakupeno

v jazyce. Jakmile něco vypoví

dám, tyto dvě rubriky se ve mně spojují, jsem současně pánem
i rabem; nezůstávám pouze u toho, co již bylo řečeno, nezaři-

zuji se pohodlně ve služebnosti znaků: říkám, tvrdím, vtloukám

to, co opakuji.
V jazyce tedy nevyhnutelně splývá služebnost s mocí. Nazyváme-li svobodou nejen to, že se moha vymknout moci, nýbrž ta

ké a především to, že nikoho nepodmanuji, pak svoboda může
existovat pouze mimo řeč. Žel, k lidské řeči nepřiléhá žádný
vnějšek; je to klauzura. Lze ji opustit jen za cenu nemožného:
nystickou jedinečností, jak ji popsal Kierkegaard, když Abra
hámovu oběi definoval jako neslýchaný čin, prostý každé,
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i vnitrní řeči, jenž směřuje proti všeobecnosti, stádnosti
a moralitě řeči; anebo ji lze opustit nietzscheovským
amen, které je jako triumfální úder zasazený služebnosti
jazyka, tomu, co Deleuze nazývá jeho reagujícím pláštěm. Ale
nám, kdo nejsme ani rytíři víry ani nadlidé, nezbývá - mohu-li to tak říci - nic jiného, než přijmout podvod jazyka a
podvádět jazyk. Tuto blahodárnou lstivost, tento úskok, toto
velkolepé vnadidlo, které dovoluje slyšet jazyk vně moci a
v záři permanentní revoluce řeči, nazývám
literatu
rou.
Literaturou
nerozumím soubor anebo řadu děl
ani výsek chování či výuky, nýbrž komplexní graf stop jisté
praxe: praxe psaní. Při literatuře mám tedy vpodstatě na mys
li text, tj. tkanivo označujících, která konstituují dílo,
nebol text je zhlazení jazyka do roviny; s jazykem je třeba
se utkat a odvádět jej z jeho cesty uvnitř jazyka: nikoli
sdělením, jehož je nástrojem, nýbrž hrou slov, jejíž -je di
vadlem. Mohu tedy mluvit nerozlišeně o literatuře, psaní,
textu. Síly svobody skryté v literatuře nezávisí na občanské
osobě či politickém zaujetí spisovatele, jenž je koneckonců
stejný "pán" jako jiní, nezávisí ani na doktrinálním obsahu
jeho díla, nýbrž na práci přesouvání, kterou koná v jazyce:
z tohoto hlediska je Céline stejně významný jako Hugo, Cha
teaubriand stejně jako Zola. To, k čemu mířím, je tedy zodpo
vědnost formy; avšak tuto zodpovědnost nelze měřit ideologic
kými pojmy - proto se také vždy vymyká uchopení vědami či
ideologií. Naznačím nyní tři mohutnosti literatury a seřadím
je podle tří řeckých pojmů: mathesis, mimesis a sémiosis.
Literatura předává značné množství vědomostí. V takovém
románu jako je např. Robinson Crusoe, najdeme vědomosti histo
rické, geografické, společenské (koloniální), technické, bo
tanické, antropologické (Robinson přechází od přírody ke kul
tuře). Kdyby měla nějaká socialistická anebo barbarská výstřed
nost z našeho školství vyřadit všechny disciplíny kromě jedi
né, pak by měl být zachráněn právě literární obor, nebot v li
terární památce jsou přítomny všechny vědy. Proto je možno
říci, že bez ohledu na školy, jejichž jménem je deklarována,
je literatura absolutně a kategoricky realistická: je to rea
lita sama, to jest samo záření reálného. Avšak - a právě tím
je vskutku encyklopedická — literatura tyto vědomosti uvádí

do pohybu, nefixuje a nefetišizuje žádnou z nich; každé dává

pobočné místo a právě tato nepřímost je vzácná. Na jedné

straně umožňuje označovat možná témata vědění - netušené a
nerealizované vědomosti: literatura pracuje v meziprostořech

vědy: vždy se za vědou opožáuje anebo ji předhání, podobna

boloňskému kameni, jenž v noci vyzařuje to, co za dne nashro
máždil, a touto nepřímou září osvětluje nový, přicházející
den. Věda je hrubá, život jemný: literatura nás zajímá jako

to, co koriguje tuto distanci. Na druhé straně však vědění,

které literatura mobilizuje, nikdy není celé ani poslední;

literatura neříká, že něco ví, nýbrž že ví o něčem, lépe ře

čeno: že o něčem ví, že ví hodně o lidech. Její znalosti
o člověku jsou tím, co bychom mohli nazvat velikou
z m ě t í

řeči, s níž lidé pracují a jež pracuje v nich bučí tak,

že reprodukuje rozmanitost sociolektů, anebo tak, že si vzhle

dem k této rozmanitosti, jejíž rozklad cítí, představuje a
snaží vypracovat mezní řeč, jež by byla jejich nulovým stup
něm. Protože literatura namísto toho, aby řeč prostě používa

la, řeč předvádí, uvrhuje ji do soukolí nekonečné reflexivity:

v diskursu, který není epistemologický, nýbrž dramatický,

zrcadlí vědění prostřednictvím psaní ustavičně zase vědění.

Patří dnes k dobovému mravu popírat protiklad věd a písem

nictví, nebot stále více vztahů - vztahů modelu anebo metody
- spojuje obě oblasti a začasté stírá jejich hranice; je do
konce možné, že jednou se tento protiklad bude jevit jako

historický mýtus. Avšak z hlediska řeči, jímž se zde řídíme,
je tento protiklad relevantní; nestaví proti sobě nutně reál
no a fantazii, objektivitu a subjektivitu, Pravdu a Krásu,

nýbrž pouze různá místa promluvy. Podle diskursu - podle zce

la určitého diskursu - vědy tkví vědění v hotové výpovědi;
v psaní je však vědění ve vypovídání samém. Výpověá. jako běž
ný předmět lingvistiky je dána jako produkt nepřítomnosti vy

povídajícího. Avšak vypovídání, které exponuje místo a ener

gii subjektu, tj. jeho chybění (které není jeho nepřítomnos
tí), míří na samu podstatu řeči; poznává, že řeč je aura

implikací, účinků, ohlasů, obratů, návratů, výstupků; ujímá

se úlohy dopřát sluchu vzdorujícímu a přitom nenahraditelné
mu, neznámému a přitom s podivnou důvěrností poznávanému sub

jektu; slova zde nejsou iluzivně chápána jako prosté nástroje,
nýbrž jsou vysílána jako projekce, výbuchy, vibrace, ústroje,

chutě; díky psaní se z vědění stává svátek.
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Paradigma, které zde předkládám, se neřídí distribucí
funkcí, nechce klást na jednu stranu učence a badatele a na
druhou spisovatele a esejisty, naopak má ukázat, že psaní je
všude tam, kde slova nějak chutnají (francouzské slovo
’savoir* a ’saveur’ mají v latině stejnou etymologii). Curnanski řekl, že v kuchyni musí "věci mít chut toho, co jsou".
Aby se v řádu vědění slova stala tím, čím jsou, čím byla, je
třeba této ingredience, soli slov. A teprve díky této chuti
slov je vědění hluboké, plodné. Například víme, že historic
ká věda odmítla mnoho Micheletových výroků, přesto však je
Michelet zakladatelem něčeho, co bychom mohli nazvat etnologií Francie: kdykoli historik nějak přestaví historické vě
dění (v nejširším slova smyslu a bez ohledu na jeho předmět),
objevujeme u něj zcela jednoduše psaní, jeho rukopis.
Druhou mohutností literatury je mohutnost reprezentace.
Od antiky až k výbojům avantgardy se literatura vždy zabývá
reprezentací něčeho. Čeho? Řeknu přímo: reálného. Reálno je
nereprezentovatelné, protože se je však lidé stále snaží
reprezentovat slovy, proto existují dějiny literatury. To,
že reálno je nereprezentovatelné, nýbrž pouze demonstrovatelné, to lze vyjádřit různými způsoby: bud tak, že je s Lavanem
definujeme jako
nemožné , jehož nelze dosáhnout a jež
se vymyká diskursu, anebo že v pojmech topologie konstatujeme
nemožnost koineidence vícerozměrného řádu (reálno) s řádem
jednorozměrným (řeč). Nuže, právě s touto topologickou nemož
ností se literatura nikdy nechce smířit. Člověk nemůže sou
hlasit s tím, že mezi realitou a řečí není shoda; právě toto
odmítání, které je patrně stejně staré jako řeč, se však
ustavičně stará o vytváření literatury. Mohli bychom si tedy
představit dějiny literatury anebo lépe řečeno: dějiny výtvo
rů řeči, které by byly dějinami verbálních
prostředk ů , nezřídka značně pošetilých, jichž lidé používali k tomu,
aby redukovali, krotili, popírali anebo naopak přijímali to,
co je
vždy
šílenstvím, tj. zásadní neshodu řeči a rea
lity. Před okamžikem jsem v souvislosti s věděním řekl, že
literatura je kategoricky realistická, nebot předmětem jejího
přání je vždy reálno; nyní - a aniž bych si protiřečil, pro
tože používám slova v jeho běžném významu - říkám, že litera
tura je právě tak úporně irealistická; přání nemožného poklá
dá za smysluplné.

a

Tato snad zvrácená, a proto šťastná funkce má své jméno:
je to utopistická funkce. A zde se znovu setkáváme s Dějina
mi. Neboť v druhé polovině 19. století; v jednom z nejzoufa
lejších období kapitalistické bídy, literatura pro nás,
Francouze, nalezla u Mallarméa svou exaktní tvář: moderní

dobu, která pro nás tehdy začala, je možno definovat touto
novou skutečností: tím, že jsou v ní rozvrhovány
u t o p i e
řeči. Nemohou být tedy přesné žádné takové "literární dě
jiny" (pokud by se ještě měly psát), které by se podobně jako
v minulosti spokojovaly s řazením škol, aniž by vytkly zlom,
jenž obnažuje nový profetismus: profetismus psaní. Mallarméův
výrok "změnit jazyk" evokuje marxistickou výzvu "změnit svět";
existuje rovněž
politický
způsob naslouchání
Mallarméovi jak u těch, kdo jej následovali, tak u těch, kdo
jej teprve následovat budou.
Odtud vyplývá jistá etika literární řeči, které je třeba
přitakat, nebot bývá popírána. Spisovateli či intelektuálovi
se často vytýká, že nepíše jazykem "všech". Avšak je správné,
že lidé mají v rámci téhož idiomu (kterým je v našem případě
francouzština) k dispozici více jazyků. Kdybych byl zákonodár
cem - což je zcestný předpoklad u někoho, kdo je etymologicky
vzato "an-archista" -, pak bych nenaléhal na sjednocování
francouzštiny (ať měšťanské, at lidové), nýbrž bych naopak
podporoval současné osvojování více francouzských jazyků a
různých funkcí, které jsou si navzájem rovny. Dante se velice
vážně vyrovnává s problémem, jakým jazykem bude psát své Convivio, zda latinou anebo toskánštinou. Jestliže nakonec zvo
lil lidový jazyk, nebylo to z příčin politických ani polemic
kých: zvážil prostě vhodnost jednoho i druhého jazyka pro své
téma. Oba jazyky (jako v našem případě klasická a moderní
francouzština, psaný a mluvený jazyk) tvoří tedy rezervoár
a Dante si je vědom toho, že z něj může svobodně čerpat
v
souladu
s
pravdou
přání. Tato svo
boda je luxus, který by každá společnost měla zajišťovat svým
občanům: tolik řečí, kolik je přání - avšak to je utopický
návrh proto, že žádná společnost není dosud ochotna připustit
existenci plurality přání. Nechť tedy žádný jazyk, ať už je
jakýkoli, neutlačuje jiný, nechť budoucí subjekt bez výčitek
a bez potlačování poznává rozkoš z toho, že má ke své dispo
zici dvě instance řeči a může mluvit jednou či druhou ne
v souladu se Zákonem, nýbrž vyhovuje svým perverzím.
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Utopie přirozeně neochraňuje před mocí: utopie jazyka se
vrecí jako jazyk utopie, a to je už žánr jako každý jiný. Je
možno říci, že žádnému ze spisovatelů, kteří se pustili' do
osamělého zápasu s mocí, se nepodařilo a nemůže podařit, aby
si je moc znovu nepřisvojila: bud posmrtně formou zápisu do
oficiální kultury, anebo za jejich života formou módy, která
spisovateli vnucuje jeho tvář a předepisuje mu, aby se sho
doval s tím, co se od něj čeká. Pro takového autora není ji
ného východiska než sebe sama přestavět (přesouvat se) anebo
stát neochvějně na svém - či obojí zároveň.
Stát
neochvějně
na
svém
znamená
afirmovat to, co je na literatuře neredukovatelné: to, co
v ní odolává přítomným typizovaným diskursům: filosofiím, vě
dám, psychologiím a co je přežívá, znamená to jednat tak, ja
ko by literatura byla nesrovnatelná a nesmrtelná. Spisovatel
- a tím rozumím nikoli nositele určité funkce, nikoli služeb
níka určitého umění, nýbrž subjekt určité praxe - by měl mít
neústupnost strážce, jenž stojí v průsečíku všech ostatních
diskursů, tj. na
triviální
pozici vzhledem k čis
totě doktrín (etymologicky je ’trivialis* atribut prostitutky,
která čeká na křižovatce tří cest). Stát neochvějně na svém
tedy v zásadě znamená zachovávat vzhledem ke všemu a proti
všemu schopnost odchylování a vyčkávání. A právě proto, že
psaní stojí neochvějně na svém, právě proto se neustále pře
souvá. Nebot moc se zmocňuje slasti psaní, stejně jako se
zmocňuje každé jiné rozkoše: aby ji zmanipulovala a učinila
z ní nikoli perverzní, nýbrž kolektivní produkt: takto se
zmocňuje i genetického produktu slasti lásky, aby z něj ke
svému prospěchu vytvářela vojáky a funkcionáře.
Pře
souvat
se může'tedy znamenat: směřovat tam, kde nejsem
očekáván, anebo také a radikálněji:
zříkat
se
toho, co jsem napsal (avšak nikoli nutně toho, co jsem si
myslel), nebot stádní moc to využívá a podřizuje sobě. Takto
byl Pasolini nucen "zřeknout se" (výraz je jeho) svých tří
filmů z Trilogie života, když zjistil, že moc jich využila,
avšak nelitoval toho, že je napsal: "Myslím," říká v jednom
posmrtně vydaném textu, "že
před
akcí nesmíme mít ni
kdy a v žádném případě obavy z toho, že moc a její kultura
ji budou anektovat. Je třeba chovat se tak, jako by této ne
bezpečné eventuality nebylo ... Myslím si však též, že
po

akci si musíme dokázat uvědomit, do jaké míry nás moc pří

padně využila. Jestliže byla naše upřímnost či naše nutnost
mocí podrobena a zmanipulována, pak si myslím, že je nevyhnu
telně třeba mít odvahu ke "zřeknutí se jí".

Stát neochvějně na svém a přitom se přesouvat patří k je
diné metodě hry. Není tedy nic zvláštního,

jestliže na nemož

ném horizontu anarchie řeči - tam, kde se jazyk pokouší

vymkknout se své vlastní moci, své vlastní služebnosti - objevímě cosi, co má vztah k divadlu. Když jsem chtěl naznačit

nemožný ráz jazyka, citoval jsem dva autory: Kierkegaarda a
Nietzscheho. Nicméně oba dva přesto psali; u obou to však

bylo na rubu identity, ve hře, v šíleném riziku vlastního
jména; první se neustále uchyloval k pseudonymům a druhý, jak

ukázal Klossowski, až do konce svého života, pokud psal, smě
řoval na samu mez histriónství. Můžeme tedy říci, že třetí

mohutnost literatury, její ve vlastním smyslu sémiotická mo
hutnost, je

pohrávat

si se znaky, a nikoli znaky

rozbíjet, vkládat je do soustrojí řeči, jehož pojistky a

bezpečnostní zámky jsou vyřazeny, tj. stručně řečeno: uvnitř
služebné řeči zakládat skutečnou heteronymii věcí.

Tím se dostáváme k sémiologii.
Nejdříve musím zopakovat, co jsem již řekl: vědy (alespoň

ty, v nichž se poněkud vyznám) nejsou věčné; jsou to hodnoty,
které stoupají a klesají, stoupají a klesají na burze Dějin;

zde stačí připomenout burzovní osud Theologie, tohoto dnes
dosti omezeného diskursu, jenž však kdysi byl suverénem a do
konce byl kladen nad septenium a mimo ně. Příčinou nepevnosti

tzv. humanitních věd je nejspíše toto: jsou to vědy
předvídaného

ne

(proto zklamání z Ekonomie s její

taxonomickou nejistotou), ale tím se vzápětí mění sama idea

vědy: dokonce i věda o přání, psychoanalýza, jednoho dne nut
ně zemře, třebaže jí dnes za mnohé vděčíme (stejně ^ako za
mnohé vděčíme Theologii), protože přání je silnější než jeho
interpretace.

Sémiologie, kterou bychom kanonicky mohli definovat jako
vědu o znacích, o všech znacích, svými operativními pojmy
souvisí původně s lingvistikou. Avšak lingvistika - a v tom

se trochu podobá ekonomii (toto srovnání není ovšem bez vý

znamu) - se dnes, jak se mi zdá, v důsledku určité vnitřní

trhliny sama rozpadá: na jedné straně je přitahována k for69

málnímu pólu a sledujíc tento sklon se podobně jako ekonometrie stále víc a více formalizuje; na druhé straně se
zmocňuje stále početnějších obsahů, které se však vzdalují
jejímu původnímu oboru; podobně jako se dnes s objektem
ekonomie setkáváme takřka všude - v politice, společnosti,
kultuře -, stejně tak bezmezný je i objekt lingvistiky: ja
zyk, jak postřehl Benveniste, je společenská dimenze sama.
Stručně řečeno: at je příčinou přílišná askeze anebo příliš
ná nenasytnost, a£ slábne anebo zbytňuje, lingvistika se sa
ma rozkládá. Tuto dekonstrukci lingvistiky nazývám
s é miologií.
Jistě vám neušlo, že jsem v průběhu těchto výkladů jakoby
mimochodem přecházel od jazyka k diskursu, abych se někdy
(a nečekaně) zase vracel od diskursu k jazyku, jako by stále
běželo o stejný předmět. Domnívám se dnes totiž, že vzhledem
k tomu, co pokládám za relevantní, jsou jazyk a diskurs nedě
litelné pojmy, nebol krouží kolem stejné osy moci. Přesto
však zpočátku bylo toto původně saussurovské rozlišení (po
způsobu dvojice Jazyk/Promluva) nesmírně užitečné; dalo sémiologii odvahu k počátku; díky této opozici jsem mohl redu
kovat diskurs, miniaturizovat jej na gramatický příklad a
takto jsem mohl doufat, že do své sítě zachytím veškerou lid
skou komunikaci, jako Wotan a Loge zadrželi Albericha promě
něného v malou žábu. Avšak příklad není "věc sama", a to, co
má povahu řeči, nelze zadržovat v hranicích věty a těmito
hranicemi obemykat. Vládě kontrolované svobody jsou podrobe
ny nejen fonémy, slova a syntaktické artikulace, nebot je
nelze zcela libovolně kombinovat, nýbrž této vládě je podří
zena celá plocha diskursu, jež je zpevňována celou sítí pra
videl, příkazů, utlačování, represí - masivních a mlhavých
na rétorické rovině, subtilních a pronikavých na rovině gra
matické: jazyk vtéká do diskursu, diskurs se vrací do jazyka,
jedno přetrvává pod druhým jako ve hře zvané ’'maso". Rozli
šení jazyka a diskursu se tedy jeví jako přechodná" operace,
slovem něco, čeho se třeba "zříci". Kdysi jsem slyšel pouze
jediný zvuk, smíšený z jazyka a diskursu, jako bych byl po
stižen progresivní hluchotou. Zdálo se mi, že lingvistika
pracuje s obrovskou nástrahou, předmětem, který nevhodně
očistila a jako takový si jej přisvojila, otírajíc si prsty
o přadeno diskursu jako si Trimalchio očištoval prsty o vlasy
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svých otroků. Avšak sémiologie by právě byla takovou prací,
jíž se znovu soustřeďuje tato nečistota jazyka, tento odpad

lingvistiky, bezprostřední korupce sdělení: tj. právě přání,

úzkosti, gesta, zastrašování, vstřícnosti, něžnosti, protes
ty, omluvy, agrese a tóny, což vše je součástí aktivního ja

zyka.

Vím, že taková definice je podmíněná osobně. Vím také,
k čemu mne zavazuje: v jistém smyslu a dosti paradoxně pře
cházet mlčením všechnu tu sémiologii, která hledá samu sebe
a začíná se již ustavovat jako pozitivní věda, rozvíjejíc se
v časopisech, společnostech, na univerzitách i ve výzkumných

střediscích. Nicméně se domnívám, že zřízení nějaké katedry
na College de France nemá znamenat posvěcení dané disciplíny,

nýbrž umožnit individuální práci, dobrodružství konkrétního

subjektu. A sémiologie je pro mne vskutku v pohybu pravé za

ujatosti; domníval jsem se (okolo roku 1954), že věda o zna

cích by mohla oživit společenskou kritiku a že by tento pro
jekt mohl sjednotit Sartra, Brechta a Saussura; v zásadě šlo
o to pochopit (či popsat), jakým způsobem společnost vytváří
stereotypy, to jest naprosté artificiality, které pak konzu
muje jako vrozené významy, tj. jako naprosté přirozenosti.

Sémiologie (alespoň moje sémiologie) se zrodila z nesnášen
livosti vůči této směsici neupřímnosti a dobrého svědomí,

jež charakterizuje všeobecnou morálku a kterou Brecht pole

micky nazýval Velkým Zvykem.

Jazyk

zpracovaný

mocí: takový byl předmět této první sémiologie.
Sémiologie se potom posunula jinam, jinak se zabarvila,
avšak předmět zůstal stejný, politický - nebot jiný ani ne

existuje. K tomuto posunu došlo proto, protože se změnila
intelektuální společnost, byx by to bylo jen díky zlomu z Má
je 1968. Současné práce na jedné straně modifikovaly a modi

fikují kritický obraz společenského a promlouvajícího subjek

tu. A na druhé straně se ukázalo, že úměrně k tomu, jak se

zmnožují aparáty protestu, moc sama jako diskursivní katego

rie se rozčleňuje, šíří se jako voda, která vniká všude; při
tom se každá opoziční skupina sama a svým způsobem stávala

nátlakovou skupinou, jež ve svém vlastním jménu počala sama

intonovat diskurs moci, univerzální diskurs: politického
organismu se zmocnilo jakési mravní vzrušení a v něm se za

čal ozývat hlas hrozby - a to i tam, kde byla snaha obracet
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tuto situaci znovu ve prospěch slasti. Byli jsme svědky to
ho, že většina vyhlašovaných osvobozování - od společnosti,
kultury, umění, sexuality - promlouvala diskursem moci: osla
vovalo se odkrývání toho, co bylo potlačeno, aniž by si při
tom někdo uvědomil, že se tím jinde utlačuje něco jiného.
Jestliže se sémiologie, o níž mluvím, tehdy vrátila k Tex
tu, bylo to proto, že v tomto koncertu malých dominancí se
jí Text jevil jako sám index
zbavování
moci.
Text v sobě obsahuje schopnost nekonečného unikání stádní
promluvě (té, která se hromadí), třebaže se v něm tato pro
mluva snaží rekonstituovat; text se stále rozrůstá - právě
tento pohyb
iluzívnosti
jsem se snažil popsat
a legitimovat, když jsem před chvílí mluvil o literatuře -,
rozrůstá se jinam, k neklasifikovanému, atopickému místu,
neboli - lze-li to tak říci - rozrůstá se stranou
t o p o i
zpolitizované kultury, "této nutnosti vytvářet pojmy, druhy,
formy, účely, cíle ... tohoto světa identických případů",
o němž mluví Nietzsche; zlehka a na čas nadzdvihuje tento
háv obecnosti, mravnosti, in-diference (oddělujme zřetelně
prefix od kořene), který leží na našem kolektivním diskursu.
Literatura a sémiologie se nyní spojují, aby se navzájem ko
rigovaly. Neustálé navracení k textu, at starému anebo moder
nímu, pravidelné sondování nejsložitějších praxí označování,
tj. sondování psaní, rukopisu (protože rukopis operuje s ho
tovými znaky), zavazují sémiologii na jedné straně k tomu,
aby pracovala v diferencích, ale brání jí v tom, aby se stá
vala dogmatickou, aby zapouštěla kořeny - tj. aby se sama
pokládala za univerzální diskurs, jímž není. Sémiotický po
hled na text pak zase vede k odmítnutí mýtu, k němuž se běž
ně uchylujeme, chceme-li zachraňovat literaturu před stádní
promluvou, jíž je obklopena a utiskována, tj. mýtu o čisté
tvořivosti: znak třeba myslet, nově jej myslet, aby jej bylo
možno lépe klamat.
Sémiologie, o níž mluvím, je současně
negativní
a
aktivní. Ten, v němž po celý život v dobrém i zlém
zápasila tato uábelská věc, řeč, nemůže nebýt očarován for
mami její prázdnoty - která je pravým opakem její dutosti.
Sémiologie, kterou zde rozvrhuji, je tedy negativní - anebo
řečeno lépe a smíříme-li se s určitou těžkopádností výrazu:
je
apofatická.Ne proto, že neguje znak, nýbrž
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protože popírá, že by jí bylo možno přikládat positivní,
trvalé, ahistorické, netělesné, slovem vědecké charakteris
tiky. Tato její apofatičnost implikuje přinejmenším dva dů
sledky, které se bezprostředně dotýkají výuky sémiologie.
Prvním důsledkem je to, že sémiologie - byt by k něčemu
takovému byla vším od svého počátku predisponována, protože
je řečí o řečech - sama nemůže být meta-řečí. Nebol právě
tím, že reflektuje na znak, právě tím odhaluje, že jakákoli
vnější relace jedné řeči k druhé je
natrvalo
ne
udržitelná: čas podkopává mou schopnost distance, umrtvuje
ji a sklerotizuje: nemohu být doživotně
vně
řeči, po
užívaje ji jako terče, a
uvnitř
řeči, používaje ji
jako zbraně. Je-li pravda, že tématem vědy je právě toto té
ma, které nelze vidět, a že je to právě tato retence pohledu,
kterou nazýváme ’’meta-řečí”, pak mluvím-li o znacích pomocí
znaků, musím respektovat pohled této bizarní koincidence,
této zvláštní šilhavosti, která mne spřízňuje s aktéry čín
ského stínového divadla, kteří současně ukazují své ruce
i králíka, husu a vlka, simulujíce jejich obrys. Pokud někdo
této situace využívá k tomu, aby aktivní sémiologii - té,
která píše - upíral jakoukoli souvislost s vědou, musíme jej
upozornit na to, že pokud se ztotožňuje meta-řeč s vědou,
jako by jedno bylo nutnou podmínkou pro druhé (ačkoliv meta-řeč je pouze historický, tedy odvolatelný znak vědy), děje
se tak na základě epistemologického omylu, který
se
právě
začíná
rozplývat; je asi načase odli
šit obor meta-lingvistického, který je charakteristikou jako
jiné, od vědeckosti, jejíž kritéria jsou jinde (mimochodem
řečeno: vlastní vědeckost tkví možná v destrukci předchozí

vědy).
Sémiologie souvisí s vědou, avšak není disciplínou (to je
druhý důsledek její apofatičnosti). Jaký je jejich vzájemný
vztah? Vztah služebný: sémiologie může pomáhat určitým vědám,
být načas společnicí jejich cesty, navrhovat jim operační
postup, jimž musí každá věda specifikovat odlišnost své lát
ky. Takto např. analýza vyprávění, jež je nejlépe rozvinutou
součástí sémiologie, může sloužit Dějinám, etnologii, textové
kritice, exegezi, ikonologii (každý obraz je svým způsobem
vyprávění). Jinak řečeno: sémiologie není rastr, neumožňuje
přímé uchopení reálného tím, že by na ně kladla všeobecnou
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mřížku, která by je učinila pochopitelným; sémiologie se
spíše snaží reálno místy a na čas poodkrýt a říká, že účin
nost tohoto odhalování reálného nezávisí na rastru: jakmile
chce být sémiologie rastrem, neodkrývá nic. Z toho vyplývá,
že sémiologie nemá ve vztahu k žádné disciplíně úlohu substi
tuce. Proto bych chtěl, aby zde sémiologie nebrala místo žád
nému jinému bádání, nýbrž aby naopak vypomáhala všem; aby
její katedra byla mobilní, aby byla žolíkem dnešního vědění,
jako je jím pro každý diskurs právě znak.
Tato negativní sémiologie je aktivní sémiologie: rozvíjí
se za hranicemi smrti. Chci tím říci, že nespočívá na nějaké
"sémiofyis", na nehybné přirozenosti znaku, stejně jako není
nějakým "sémioklasmem“, destrukcí znaku. Je to spíše, abychom
zůstali u řeckého paradigmatu, sémiotropie : jako
přivrácená ke znaku je znakem upoutána a znak přijímá, zabývá
se jím a podle potřeby jej imituje jako imaginární vidmo.
Sémiolog by tedy byl vlastně umělcem (slovo zde nemá ani
oslavný ani pohrdlivý význam; vztahuje se pouze k typologii):
pohrává si se znaky jako s návnadou, které si je vědom a je
jíž fascinaci okouší, aby ji dal okusit a poznat jiným. Znak
- alespoň ten, který sémiolog vidí - je vždy bezprostřední,
je spravován určitou evidencí, která se mu okamžitě ukazuje
jako cvaknutí imaginace; právě proto sémiologie (znovu musím
být přesný: sémiologie toho, kdo k vám mluví) není hermeneutikou: maluje spíše než vykopává, spíše
via
d i
p o r r e
než
via
di
levare. Jejími oblíbe
nými předměty jsou imaginativní texty: vyprávění, obrazy,
portréty, výrazy, idiolekty, náruživosti, struktury, pohráva
jící si se zdáním pravděpodobnosti i s nejistotou pravdy.
Nejraději bych jako "sémiologii* nazval sled činností, během
nichž je možno - a dokonce se zde s touto možností počítá pohrávat si se znakem jako s malovaným závojem anebo - jako
s fikcí.
Tato rozkoš z imaginárního znaku je dnes myslitelná díky
jistým nedávným mutacím, které se týkají spíše kultury než
společnosti samé: nová situace modifikuje způsob, jímž může
me pracovat s těmi mohutnostmi literatury, o nichž jsem mlu
vil. Na jedné straně a na prvním místě se po osvobození rozdrobuje, vyčerpává a s každým z posledních představitelů me
ziválečné doby postupně odumírá mýtus velkého francouzského

spisovatele, posvátného uchovavatele nejvyšších hodnot; na
scénu vystupuje nový
typ, který - prozatím - neumíme
pojmenovat: spisovatel? intelektuál? pisatel?'Rozhodně však
mizí literární
mistrovství , spisovatel se již
nemůže stavět na odiv. Na druhé straně a na druhém místě
ukázal Máj 68 krizi školského -systému: staré hodnoty již ne
jsou tradovány, komunikovány, nepůsobí; literatura je desakralizována, instituce jsou neschopny podporovat ji a prosa
zovat ji jako implicitní model lidství. To neznamená, chcete-li, že literatura je vyhlazena, nýbrž že
není
opatrována: to je však právě vhodná chvíle přiblí
žit se jí. Literární sémiologie by mohla být cestou, umožňu
jící dospět do krajiny, která je touto odúmrtí osvobozená:
nejsou tu ani andělé ani draci, aby ji bránili; zrak může ne
bez zvrácenosti bloudit po starých a krásných věcech, jejichž
označované je abstraktní a přežité: chvíle dekadentní i pro
rocká, chvíle sladké apokalypsy, historický okamžik nejvyšší
slasti.
Jestliže tedy v této výuce, kterou již pro její místo sa
mo může sankcionovat pouze věrnost jejích posluchačů, jestli
že v ní intervenuje metoda jakožto systematický postup, pak
to, co dešifruje a co předkládá výsledky, nemůže být metoda
heuristická. Metoda se zde může týkat pouze řeči, pokud boju
je o to, aby mařila každý diskurs, který
se
z a kořeňuje : právě proto smíme říci, že rovněž tato me
toda je Fikcí: tvrzení, které vyslovil již Mallarmé, když
zamýšlel napsat disertaci z oboru Lingvistiky: “Každá metoda
je fikce. Řeč se mu jevila jako nástroj fikce: bude se řídit
metodou řeči: řeči, která se sama reflektuje". Přál bych si,
aby se mi v následujících letech, v nichž mi zde bude dopřáno
učit, podařilo obnovit prezentování přednášky či semináře,
tj. chtěl bych náš společný diskurs umožňovat, a nikoli vnu
covat: takové bude metodické východisko, quaestio ,
bod, v němž se budeme setkávat. Nebo£ to, co výuku utlačuje,
není nakonec vědění či kultura, kterou toto vědění traduje,
nýbrž jsou to diskursivní formy, v nichž výuka probíhá. A
protože se tato výuka, jak jsem se snažil naznačit, zabývá
óiskursem, který je v osudovém zajetí své moci, může se meto
da ve skutečnosti týkat jedině instrumentů napomáhajících
ochromovat, vyřazovat anebo alespoň oslabovat tuto moc. Jsem
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stále víc přesvědčen o tom, že v případě psaní i výuky je
základní operací této osvobozovací metody, pokud píšeme,
fragmentace a, pokud vykládáme, digrese anebo - abychom po
užili vzácně dvojznačného slova: exkurze . Přál bych
si tedy, aby hovor a naslouchání, které se zde proplétají,
se podobaly pobíhání dítěte, které si hraje u své matky,
odbíhá od ní a zase se k ní vrací, aby jí přineslo kamínek,
vlněné vlákno, vytvářejíc tak kolem pokojného centra pro
stranství hry, v němž kamínek anebo vlněné vlákno mají nako
nec menší význam než onen nadšeně přinášený dar, jímž se
stávají.
Dítě při tomto chování pouze rozvíjí klikatý pohyb přání,
jejž bez konce prezentuje a reprezentuje. Jsem hluboce pře
svědčen o tom, že zahajujeme-li takovouto výuku, pak musíme
na jejím počátku akceptovat vytyčení určitého fantasmatu,
jež se rok od roku může měnit. Vím, že to může vypadat jako
provokace; jak se v rámci instituce, at je jakkoli svobodná,
mohu odvažovat mluvit o fantasmatické výuce? Zamyslíme-li
se však na okamžik nad nejzajištěnější ze všech humanitních
věd, nad Ději nam-i , nemůžeme nevidět, že se nepřetržitě vzta
hují právě k fantasmatu. To právě pochopil Michelet. Dějiny
jsou nakonec dějinami onoho svrchovaně fantasmatického místa,
totiž lidského těla; protože Michelet vyšel z tohoto fantas
matu, jež je u něj spjato s lyrickým vzkříšením byvších těl,
mohl přetvořit Dějiny ve velkolepou antropologii. Věda se
tedy může zrodit z fantasmatu. A profesor, rozhodující se
o smyslu své cesty, musí se v takové chvíli rok co rok navra
cet k fantasmatu: takto se odchyluje od místa, kde je očeká
ván a jež, jak víme, je místem vždy již mrtvého Otce. Nebol
pouze syn má fantasmata, pouze syn je živý.
Před nedávném jsem si znovu přečetl Mannův Kouzelný vrch.
Tato kniha předvádí chorobu, kterou jsem dobře znal: tuber
kulózu; prostřednictvím četby se mi tak v paměti spojily tři
momenty této choroby: moment děje, který se odehrává před
válkou z roku 1914, moment mé vlastní nemoci okolo roku 1942
a moment současnosti, v němž bylo toto utrpení díky chemote

rapii překonáno a naprosto již nemá onu podobu jako kdysi.
Tuberkulóza, jak jsem ji sám prožíval, je přibližně onou
chorobou z Kouzelného vrchu: oba momenty, stejně odlehlé od
mé vlastní přítomnosti, splynuly. S úžasem (a úžas může

vzbuzovat pouze něco zřejmého) jsem zjistil, že

vlastní

tělo

je

mé

dějinné.V jistém

smyslu je mé tělo současníkem Hanse Castorpa, hrdiny Kouzel
ného vrchu; mé tělo, které se ještě nenarodilo, mělo již

dvacet let, když roku 1907 přišel Hans Castorp "tam nahoru"
a usadil se zde: mé tělo je mnohem starší než já - jako by

chom vždy zachovávali stáří společenských úzkostí, s nimiž
jsme se nahodilostí života setkali. Chci-li tedy žít, musím

zapomenout, že mé tělo je dějinné, musím se oddat iluzi, že

jsem současníkem dnešních mladých těl a ne svého, vlastního
a byvšího těla. A tedy se musím periodicky ohrožovat, dělat

se mladším než jsem. V jedenapadesáti letech započal Miche
let svou vita nuova: nové dílo, novou lásku. Rovněž i já,

avšak o něco starší než tenkrát on (rozumí se, že toto

srovnání je srovnání z náklonnosti), nastupuji svou vita

jejímž mezníkem je dnes toto nové místo, tato nová
pohostinnost. Nechám se tedy unášet silou všeho živého živo
nuova,

ta: zapomněním. Existuje věk, v němž člověk vyučuje tomu, co

zná; potom však přichází ještě jiný, kdy vyučuje tomu, co

nezná: nazývá se to

hledáním. Snad mi dnes začíná

věk jiné zkušenosti: zkušenosti

odnaučování ,

věk, kdy necháváme pracovat nepředvídatelné představování,
jímž zapomenutí působí na sedimenty vědomostí, kultur a věr,
jimiž jsme prošli. Tato zkušenost, myslím, má slavné a sta

romódní jméno, jež se zde odvažuji chápat nesložitě, ze Samé

ho středu jeho etymologie:

Sapientia. Moc žádná,

trocha vědění, trocha moudrosti a co možná nejvíce chutí.
(Roland Barthes, LECON. Nástupní přednáška na College de France,
7.

1. 1977)

Přel. M. Petříček jr.
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