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je |íeba?odat čt.'|tii 1!jh'z
Úzoden k druhénl psdání 1ohotosoubo,ru
o zněnáeh' h diné došIooe sŤťé,lósí ?rú,hn !ýóaí,''. Přdcvšn]l b'b|
' znění jednotIi,'ých studií' I cel,i
odstrcněry všuhn! ca1fl,ní zá'ab do
jdŘo
h|eú b,la z pnního trydéníz c.alumíct
'tudie
''Masaí,h
fl'ní do' Íaubafu?ďa|a' ze staňích ýudií ýř;bla
dúI)odů
1,'Puštěka'ua 'uísta''
t. }čáct.zě potsii',. t|t|á ?to ?fu:|! q'déx!,lcbi'
,'Ga,.|ihl
',:rt|!
ješ|é1!1)olné],4
1]dklddgteh|tín]'jaiož í poj.dió'n
rlÍ,i Esle''Líóďl:&;
!ý,int (1928).
ticl.lj s!ud;.',' Přetg|ě1u zde beze znéfty z hja,'í]lo
o bá'hic|oí' ktďé
Ko".čně blIJ zařazmJ !šec|rnyautoroq ?ětší
'|udíe
té|o kailry; j'ou lo
br|, publikot||ry v casopisech po p,w\í,l wdá"t
ftci|dčnhn u,lě,í',
sé,,14"!;c.báý1icbiho obŤa l,'
slkdíe:
''o l 'otienlace',, ' ',Me,í
poc'ií a''K
!jnranÉ!9|ht'' .K otá:|e tah a]a
',z|1č!o!á,!í
a ojhl.d'''' .F' x' sal.Ia' hitik iáfadního.Eoold,''
,to.děIí!
Ti"úo raz |lrcženln soubatu w,ihlL |echni.há nuh,oý
iej do
|ří díI11' úní'|o ba" ?d|,odnt.h' To bllo |ryřešúo |ín ?p|Í!ob.h,'ž.
nně ?ři.
b|y z dtuhéhodílu 1,!řa6en! g|udi. o Máchoí,i' ktér'é
'polu.'
nn,'lu
Mácho|,ě poesíi,,a tojednání,"
danou
''Ge".!inol
''Máekjý
'
Máj,' |oaří
cď.n do zÍaěnémíry kzaořaÚ' a z nid4
||,ařa, r$széh
|í.lí'
PoÉld jd. o au|otůO l,ždeca !!ýoj' jah b,l aýtně,| ! Př.dŮlaoě
lřcba
k prunnu
aý0ň letno .n,|nit o uo,é , ry ktďj
'
"r&iní,ie
'e
le da'|i zře|clně
,latř,aual už x dohě?rvntho qdá,i roubařu' a ížo ně,|
od lé dobr
fuIr le|dJ fta old.pace) n,ožno zř.ině nt@it' d h/,|-j
'.
a lotooa dalšt]jo oýaje: j. to sbližo!árl
s díolchýal hyb,|ou
'ilou
úah nalaiahnn'Ú.
N.id. o"ša o l. za'
narnnu
aa
',aPliÉaei"
u r í',ýbŤž o lognkj vlsledak a |ofi|)a ala'|nIho
!ědleaho úlaje'
Mos!.n| k sblíždí b,la ?řed.o:'bn dialehlihn a ftefub ňdkna
|otiž ||ázo\ že?ředň|ěten ?oznání j. ,1ale|iá1|,i skut.čnoý'ýja je'fu!!'
?o.
á?ající s Eehl nj,n součlxlí d jež ludíž tčaje Íjš.clry!fo'!oj.' ].|a.é
k 11í,,1ůže
?ozn,hající s1/bjek!zauinau!. obnz toho|o ýhoje ,ad!fu'i
prcza!fu ,1.jzřekkěii Po,něr tzi
,'s|''!1kiurali!'i11nst elletic! a Lu
'|u.lií če!has|o!é]t'hi
!ědě o livfuluř.', a článh!,l|,K paj,nono?í
t||éořien,ú1|í',;
protr lake b!]a i,1Li,1 tt ii? poja|4 do kho|o soubo|u, aě
'e M.
'i,íš.
|iká ab.a1é
|eori. u,ěnt.
J.
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I
vědccká pnice Ín'áz. úkol.vyl cdáváni, popis a třIdčnlm.(e!iálu'
s kteťýmd.ná Ýěda PÍEcujcj acjsbsEáktněišÍcíl vědeckéhobáóánl
jsou obccné?.áiooy,kl.tými sc dčDIv€ zkoumaúé
oblásri řIď. Tctrto
pohled
zdát
zoečně
ncŽávislý na
můž.
ne
s.
Piacov!í Po'tuP
Prvnl
li:osofri, a Ploťo také llccál/lo upl)Ítuléobdobi posi|ivislru' ktelé
pnivě ve vědách vidao neiPodstaErěišlsiožku tco..rictého snažení'
čiíilo soustavuvěd zá}ladee' !a ktcléň teprÝe6loso6e,jako sicdlocctúu&kelo iozlálí' musíbýt budována.v době svéplnéávolnosti
doby Př.dchoá, Íobyl t.nto názor užitcčdouIcatcl ploti pojíÍDání
filosofic
mantické'ttcrá n.op3&poďizoýala vědy íIosofi : ÍoÍnáÍjtická
činila si ncďÍdke &áIok !. to, dosplvrt lových
Poznatkt]
'Jd,ci,.'
metcriál.JÁbnil.
ccdukci z aPrionlch p:.Ílis bcz ohledu!a cmPifický
všakbyla věda posirivism.tÍrvybavenaz područIfiiosofie á zmizclo
Írcb."Pcčitéto.oEaltické icdloŠtraÚosti ukázalr sc'cdtlosllaDÍost
i postojcposidvistictého:
stcině iako De]zcvčdufilosofripodřidi',
o.lŽe ji gni činitz{*ladeE 6loso6c: j.iich souvi'lost i. \řz,í'cmná.Na
tom lic oeměď gcn.ticlď fakt' žc sc jcdEodivévědy odštčPilyod
filosofic tcprve probébctnvývoje: od chvíe, kdy sc každáz niclr srala
sáúos.3tnouvývojovouřadou, vracísc rice vždyzíoÝu k onťolotickým
. !.clickýE piedpokl.důE vytvolcoýt! 6loso6l' alc lyko!ává na nč
saEu ncusrálc zpětuý vliv výslcdky svéhozkout!ání a výýoi.m jeho
věd€cký názor, ktcrý Ž této nďetrá!é vájemné souvislosti Ýědy
5 flosoní vycházíe na nl buduje, jc sl.uktu.alismrrs.Pr'v{fie
',názoťi
abychomse vyhnuli t€rminúm
ncbo ,,Ííetoda.''z nichž
Plvní
',tcoÍie..
pevný
2íam€njí
soubo! poznátků dŤúý pak st€jDě lcelený a neprcněnný soubor Pr€covnlch Pravjdd. srutruralismls n€ní aai iedno
aEi druhé_ je noetické
stauovjsko,z ktďéhoovšemjisú pracovní
Pmvidla i iisléPozflatkyvyplývájI' ale jcŽ exisluj€ lczávislc Da icdněch
i na druných,3 ie proto schop.o po obojístráncevývoje-NcjléPc
m':žcbý! objasněnaPodsrala sÚukuráIismu na zPúsobu,iakým rvoii
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I

/IutW-pr'plcý
Pojmy a zAcházl s tlitnj. stÍúlulalismus uvédomuj.si totiž á$d!í
vlitřd souvztažlostcdé pojmovésrustavyté l'Ťďévédy:taždý
z pojmůie určováDvšemioslatnímii sám ie íař'ájcE ufčujc'Ekže
by Ínohlbýt jcdDozn,čněiirYmc7tl mistem, ktcé v drné PojÍnové
svéhoobsahu,kteď ie - pokud s€
soustavč
zaujjhá, ncž!"ýčtem
s Poimcm PÍácuje- v neust]íléPÍoÚ}čně'Tcp.vc !.zájeŤnbásoúpřesahuiici Pouhé
vztažnosrdoďívá jedío.Jiťm PojÍ}nm
sLtttu.atisBu ia}o €nc!8e.
obsahovéq'Ťn€z.ní. Poiem j.vt sc ploro -sm]tsI..
zmocňoÝád se 6kut.č!osti,vŽdy
tický Prosticdek stáe obnovovaného
schopnývnitřnl Přestavby a přjzPůsobéní.
Pei'nézaklí!ětrív celkové
poimovésousravěýědy umožňuiemu' aby procháal protDělami b€ze
ztláty svélotožnosti|
méněncžkieďkoli jiný vědeckýsměr jc proto
př.kotným \'ýměnám st.řších poiúů z!
stluktulaiisInus
'akloněn
Dové- spišeŽáleží
.nu na tom' aby tradičnipoimy byly laPtňovány
ži!'}m smyďen bez uslání obnovoEDýrtr. Pro svou pruŽnost jsou
pojmy latto cbáPaDéschopny snadÍérrálsposice z vědÍúlooboiu'
kde v,nikly' do iinéholttm se posiluj€ vzáiemltesepčtía pracovni
solidaÍirticdloúyých ved.
co všákŽbafie!Átolo všepÍopom& vědy k filosofri?1rcn je pro
strul.trrlalismusdáo vniďDi souvztEžn$tl pojmovésousltvy a ieií
dylamičaostl'lcboť tyto vlasťnostivylucujl si stálc živéspoieď }ědy
s filosofil pros!ře(líicwínr noetickéhopostoiq na kcléra pojElová
spočivá.Necxistujc ovšcmvůbecvědccký Postup; k|crý by
'oustav.
n€byl rybudován na filosofických Předpouadech; j.sdižc někt€ré
včdecké
sm.'y odíÚtaií k těmto přcdpokladůmpiit'!žet, zaE ť.il tím
toli}o vědomoukontrolu 5vých noerických zák]adů.s.tuktulalismus
si na Íozdílod takovýchlosměťů
uvědomuje
ncbezp.čnost
Podobneho
počinánípro sámu spolchlivost ko'Iretních bedarclskýchyýsl.dků.
jcdnostraoný|
Poměrmczivčdou
a filosofiln.Di však'jakjižngznač.Dol
častovede ťslcdek }on*.eúibo zkoumánik Přcněně Íeboi k zásadni
poĎoci ktcťich se k něúu
Icvjsi samýchnoeticbýchpřcdpok'ladů'
došlo- a lak se kuh uzavirá'
sr.uktuÍ.iisLicki vědecki PIácc pohybujc se tcdy vědoměa zárhěrně
mczi dvojl krájnl mezi: s jednéstrary jsou fllosoEúépředpoklady'
s .kúé matč:iál.Takém,ťcriál ie Pak t ýědčv PodobnémpÓměJu
jako6loso6cké
přcdpoklcdy:ftní anj pouhýÍn
palivďm piedměrem
zkounání,I o!črneli vědnlmupostupudo témiÍy nácřizen,áby
j.i bez výhrady určov'l' iak byli oaklončli věři! Posiuvis!é' I zde
plaú!á$da přcduréovánl
\,záj€ m ného'
Nový nateriálpři!ášlzpraviďr
je zpracováváD
i zmčnu\čdcckých
ktcrými
- zde má své
PosluPú,
lÁ

zdůvodnční
i užr.čnost
tralsposicevčdcckých
pojmůa badatclských
z icdnévčdydo jiné.A nao!'Jlizasc:k tomu,aby sc jisréfalry
Postupů
stát vědecl.ým D.tcliálcm, je tř.b. jcjich uv€deď vc vztaL
'lobly
k soustavěpoimůjistévčdy.hyPoth.ťickou
anliťiPací
Ýýsledt(ů,
kt.!é
isou od icj'cb zkou'náDjočcJrávány.Sany o sobě aiisou iakry niiterak
včdeckyi.dlozuačné'ja} vyplýYá jiŽ z okolnosti,ž€ se týdž fokry
mohou srát mareriálemnčkolika!ůznýcbvčd Podle báártclskéh;
zaficrul s J8kýmsc k $E pňslouPi' Takémareriáljc tedyl podobně'
.
jak! filosofiďépřcdPoklady'současně
ýn. i uvnitř vědy' -.
' Fakry''heÍéja}o mátedál vsrupujido srykus ii'tou.včdou'ocitaji
sc,J?xrecéDoj
v ctosahu
poimového
jehožvnidnl dyne.
sy,tému'
Íruc]é
soulztažnost
promirá
'ejjbosc i do matcriáluv podobépožJdavh'
aby byly zlo'l!x.'íúmodlral€ l y vzájemDé
jeho j;dnodivýcí
"zt"hi
sloz€ & dodav.Jicicelkovému
souborumaleriálu
;ednomého
smvsluj
výa2!$t"ý!l sjedloceníE maleťiáludospivá védak p oz"át.l
'mÉtii.
Ja.koŽto
iedlors smysluie'strlrktulavic neŽpoulý cdek srrmarivíI'
L l. ráxoýy' ktely !ŽJllkn prosťýmpřířaďováÍúm
částiGrv' BurkamD.
Die stju.kru-rd€! G3'oŽheircn1929)' s!ŤúruÍnlcctck iunaldkazdii
zc sÚch částía naopak z-&mcná }cždá z tčchtočástiorávě tcnto a tlt,zu,''t^.<
neiiDýcclck'Daj!íPodsuEý přIzosk srtúlury ic ieii tá) cnerretickÚ
r
a dyDamický.EneÍgeričnos!
ltrú.fuÍy záIcživ iom' žet<aiaýťn6difi-.
z.-lózER-frÉ-vcsPolečné
jedaotě iisrórr fuúci' kcrá ii do s *
(
cetRuzařadujca k Děmuii poutá; dy!.amičnost
"ih;ie (
sÚúrurrúhocclku
tíTl
ž:
slou
.Aergcti.kou
jcdaoi(
PaŤ9á!:
Plo
Povahupodtéhajlryro
rrvelu!*ce r )cjlclr y2jjcE.né\"ztabynelrsu{lýŤÁ
proměoám. Surr}tura l
|a{occE].JcPloto v ncrrstái.mPohybuD! rozdíIod cclkusumllivnlho.
. (
ktcry sc promělou ruí.
J
jehožhlavnl zásrdyby]yzde
!
.struktura|ismus,
PIobrány neistruě
n€ ] sim ooljs!' ncní ,,}ynález.'jednodjvcuý,nýbrá
vývojověnutná
claPav ocjln.cnmod€ l nj včdy.Protojc jcnopronikánidostiocroýno.
meŤo.a Jednodlvé
včdydobííájísc strukruráijsrick.lto
st3novisk.
rcc*dylos(l nczávisleo! sobě, !a zíthdé
ke kreri.Ín(a
Po,naúů,
xrcjavedáy.la!éctrvílidospěl a ježsi vynucuji
Přepigcováninoetl.c.
&cno.sBnovlska
vc smyslustr.rr}turafisÍtluj
srrúturáIismuswnořuic
sc tarrtov současné
dobčv. včdnichoblasEchčastonavzá]emvelmi
ruznycn a postÍíddji(ícb
přífiéhospojcnl_ lzc d'e' již n)luvit
,
o s..r.It!ri1i5mu
v p'ychoiogii,
]j.suisricc,v cbccnéesreticej v teorii
j.dnorli\,ýchumě'rj, v ctn.grafu,geogfafu,socjolo8ii,
géll!.ch
:'
oiotogiia snadjďtč v jiriýchdalšjchvědác-h'
T;l.Dři srmernoostu.orl
vcoecelhozloumánj.lijjťc slruklLrLililmus
mcnší.d':ra'
na'iamaitc
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Hur+Eíuse.y'
domýšleda Íozviieniyýsl.dkůiižDebyrých.
..obicw'.nežDazákolú!é
do PozadÍosobEost
Ý .á'tilasc s rirn ic pak odsunovín&
Íychle
při
'cdíourvcno
,p"tupÍác€, keiésedsk,névýshdky
t"a"ilT"l

"ilioi.li
;;i;ňíň.;i..í...a

I

I
!

I

i pr'ody:
daiší;'
prozkournáolsměinicí

7!lBy.z YťJ
chovIrtvšl;viúla :r: rzorem laboíllornl lpůsob pÍecc
ořuodnlch.
p"apo.Jí všBkzáJovcň vývojovouPIúlBolt strukfii'.Ťuio
"tor""'.i
I placovďc1jsounalrza}cEvazaD
o krerési sa|s i'i zmín.k.
ralis.rnu.
kterÁ nebÍzď i!ďvidúI'ti
základiou,
loeliciou
;;rl.ď ;'ď.č;*
p*luPu ani volÍézácháztíls obecně-přiiaťými
."".u."ÍJii"i"''it'"
v ltel.lo! vcoe
zk;umúíi'Pro|o Dcď ra}ésrÍuktÚausmus
\"Úslcdkv
uí!
meďeniclty
moi:to
táměř
byto
by
kÍcrého
;];*i"',
;ilil;
problénccl'
při
ýiak
nevhodný
byl
by
í'l.rJni ii'*.l,o,oirl't', )enž'
i uměDijesrpoiim.rjako
t'i..".ii 0 teoriili(eratuÍ
ii'vÁ.ÍJ.*
"
!ýsuvbu a icjí'dvoj' ale'i vztahy
']t'
|1;íki"*
"něLcckou
'"..
s spol.ceDskym.
".."[i"
jiným,
psychologic]ďm
jevům
z.jména
tétosIJurturvk
jako
a Jcllspo)c
strukturá
bada!€
I
i
sc
iad
l každáz !ěárc ievo\'ch
ievi
."iI .áz i!Íu].nu!ivzájcmno,ti,D€ b oťj€ á "|r)ivé
. i"]"'
"li'"'á*
řádu. Kromě tobo sc lszcly
iďové řadv
DoiÍse v. sEuktury !.yššího
jevove hdě' Proicvl Wnitř
p'l"óa
v
svt'j
inalIa
iue
lňi.í"íal
vivolc; tak Ú Pr.
jáko
i&8nentDlho
fa&! icjtho
z}ounrné strúruly
vzrŠcl
z Ó.{l1lPor.i
kdyŽ
uměni'
proměEě
vývojově
oodněrk ti,té
směrul ls* sr vyz8ou)c
i.Dského,upIaBI 5c je! do témí.y a v ta-kovém
pi.dchozívývoiováetlpa uměnlsaÍn.ho'
j3ko dve
Po t.chto úvo&ÍchpoznáÍrtáchPokuslm€ sc nástínit
v csrevédy
suukruraIismtrs
poi.d
t<ontretnI
o;inaav su''tiur{]njno
obÍ}s€
c
h'
ncjhrubšich
i
Jcžto
Prvnl
*lcm
í;a;,
iji.."
ierr
"Íi*i"i
blizki nlosonla
včdje obcc'osd s!ých probjémů
2e imen9vlných
,l,'.n,'' irobl.my noeliky cstetičnr- jc
r].řo"í"J *
"dokoncci.ii sorjčású,
""úi"á
kdcžtodruhá,Prvépodízcná,i. ÉEpJŇvloa
pím" s materiálc'n,|zc doufar,ž€ přehl€dcm ob.ou
ň*."'i
i.Ň.
v cclě šířisvéhoÍozPeu,
iich budc irrukrunlismLrschtrrakteJisován
jcn
jcďné
oblaíi.
védDl
byť v
II
!' i' táko.
obiektivistickým,
cstcrikJřadÍsc kc smčÍůnr
strukluÍjlnÍ
ď)
zkoumáni
(niI(oli
za
i'šák icďný
Přijíma'I
wm. ktcreze východis}o
,i,ti*1 ot1,n,',' i' uměicckédilo, pojatéÚ'ščmnikoli ve smyslu

fulorll.m, alc.jako-zcvDtprojcv nebrnotaéstrúnrry, t. i' dynamiďé
IoÝD.ováhYsil, předstávow.oýchjednotliýými slož}ami.oynamičnost
umě]c.késtÍuktuly m.i Původv toxn,i. jednačéticiích složckzácho-'
váýi po každés(av dáoý tonvcDc.ÍEiB.ibližšImilu|osti, kdcžrodíuhá
tcoto sta'' přctvái{; tíB \znikí napěd, ýyžadujtclsi lyrovnáď, t. i.
!roY., cláEí 7!ěny ulta.cké str'J}(ury. Tř.b!Žc ie k.'dc uněleck€
dllo stluknuou sanb v $obě' Deoíu l.ckÁ stru}tu'a zí]ežitosrljcL
dla.jdi.ueho' uýb!ž trvá v &sc, pi.cbáz.jÍc icbo postupem oa álIa
k díl.u!suálcs. přirom proEěňuiíciproměoyálcži v státempřesku.
Pová-oi'..iictruýc! 9ztatrůa pom&néávažnosri iedlotlit"ých.sloŽckj
v popicdí stojíýždyry z dch' ktc!éisou .sr.tjcl.y a}rual]sovány,t.
i.
xŤcre)souv tozporus dosavádrÚBs.ávemumělcc&é
konvencciclruhá
sktlPiní,sidád3jldsc z ončc}t
sloŽck,jeŽsc dos.Wdníkonvcn;ipodřizuj{'rvořípozaď, ne kt.rémsc akrualisacc
skupiDyprvni odrJžioje
pociťovdna'J€ přirozd#, žc si jcdoorlivésložky.běÁernvývojc vymí
ňul íúra v těcb.o stuPinách - odrud PÉvčp'csklpo*Ň cj*u'
r'ax s.
ll!]člc.ld strrŮtufa s. stálovtká sllll*turÍti c.t€tiky;
' zř.imé,J.vl
Žc's tobotostaloviskapozbývádú]cžilosti
|.
rozdt| činěňý
qosud.!r€2r l-onDou a obs3.héeU.coělc.ké:ho
djla; tak la př. v dfl;
Il|árllsl.E )c b€Ívl lgc! smyslovou kvalirou' al. aircvcň i nosird.m
debaž€ D.učitéhovýaamu (kr€rý ovšclEv jisrých připadcch
o:q*.i znatné určitosti, srv' oa př. střcdověkóu ;ňbouku
'lslébo,
P!Ž.
!1.:n " i:jl du"taly p.o-mďistvÍ); nsP!ód tomuje zobrazjnýpřcd'
G. j. sloŽirou vý2!ámovou j.d.Eoúáui, .le
lč: ::.*o
i ''obsrbcE..
opric}évýstávbyobnzul ktcrá mÁ vliv iak
J.
:.:"IT9Ya
'ou..srl
doccllotého
yč'Pě,4
t.marÚobrBzrr,
uk i naidho
."1|1'"
P^119'é
uErsÉ!.l
v ucltčrnúscku
obEzovéPlo.hyátd.Mlsro dvoiilosdob.ahu
s lorm.y Eábylá llo st!útuml cstctiku význěmu dvoiice
''alédd,ufičlectého
y*:y' ro!ip'(t. i.
využitjvlrshosrítnarťriálu)'
'ŽPús.ob zvcnčiá jc svottpodstalou
lll.alcll vcnázido qq.sku!ďnč
n'r um'.i.
lcck.m !.FŽ.ltÍlcávislý' trk b.Ť.má hmota a
i.ii pbdkl'd v maliřs$i'
rcÍDe!'kovatd. v sochařsrvla architckruic,hercovaosobnostvumčn]
jinéjc !'ostavcnítónu jako
l]j.".!]ť-lhltdby|
!]9"" ''b{d:rví;'po!ěkud
matená]u
ncboťlón, ačjev akusťiclýa v tomtosmrslu oD'ir
cxlstujlci mr'Do uměú ic svým nut!ým včlcnčnimao
ionov:]l.
systr.mu
]lz samousvoupodstolouúzcepřipjatk !mčI!is3ménru'
N]
ro2olrod malcrÉlu-icumčlecký
posruPncodděIlelnýod umélccké
s(ruetuÍy'
Fa-v/astnějen PÍoicvcmicjinoPos'oick maicriálu'
!ársl cDár'tt.Ilstjďý piiŽnakslrukturd cs(crikyjc jcji oricnlacca.j
zn.E a tiznaI'. Jz.o 7lÉkprostřeďujíď mezi umětcema vnjmat.].m
XApjlo|y z &.ké poollky
-

.'

'

l7

Doilmát.nto vědcckýnázorpřcdevllmumělcctédÍlov ccllu a samo
l iou;l oarud - v jinrn vša}slaFlu Dežu crcc.hol Poftlád.jlcjho
ueěai i iazvk za Dřímýi"ýTáŽosoblosri _ sb!,,€Dl cstcliky s liD8uislidruhu zaalat' tidskéřďi' Pro
kou iJ6žró védóuo'neizÉ}ladněišÍrr
umácc&éďlo Pločaoi ps}"chict&
svou zMkovot poEhu uÉodpovídá
mu stavu.z kt€!ého vzešlou:autoB aD.iolomuj k!ď naýazlrj'eu vÚ.
matcle: psvchjďé stavy, s ktďýÍíi táfuo vslupujc a}tivně či Pasivď
ďpo každé
ve sryk' oEsahují
- kot!ě obrysúdá!ých uÍnělcckým
len _ i.š}ětakéirvky iDdividu.ábJ,E.opákovatdnéa sc staaoviska
To pek, co
sllu.k ry náhodjlé.
obiékdvniG' j. nadosobnl)esterické
z ;sÝchického avu .utorow nacbááfi. v uEěl..té!r dllc obj€ktivo.
váaó iako
,,zaatel'., jc jiŽ výbamová iedlotka' P.vně vkl'běná
"uto'ův
do celéhosystému!fiuccké výslavby; ic! tak mohou být vysvědcny
ážitku tvoÍbo|J'toúžrakové'Při
dosti č!!réDříDady
''alricipscď,
t<tcrýctr
auLoi jisroir iinraci ďíve umělccky zpncuj.' ncž ji ikutečoě
sicc zPůsoby' alc
zážii€' Áai ,,iá..' suaehr' k..rý sé Dejrůzúěišími
Á v každétD
dlie !ějak pro'cvujc, DE!ítoložnýs nijo.
v keždémuÍnčnt
kýÍnkoD.krctDiBpsychofysickýmildividultD' ali !c 5 autoroýýB.
J. !o bod, Ý klcrét! !c sbíbá á vzbled.m ké ktďéeu j. $Pořádána
cclá umďecká .!ýsŤavbaďla, avšál do narož rnú,c být Proíútnutá
krÚákoli osobi.ost'slciÉ vDlmatclstá itko áutorská ('Broír'áď. ďa
vrú!íalclem)'
TíÍnjc Dro stÍút!ŤDl.st€tiku náat.čená ccÍtát řécd ProbltÍlu
;ndilidud ó ,/,nkÍ: t,,$bcm tnéněii z.jlt.á otázka 8cnc'ri jrrďvidua
autoiskéhonežo!ízkr funkcc činit€Ic ildividuálnos.i vůbccv u!!ěvc smyslu
lcckémděú vc Yývoii Úma.cké stťuktu.y. onilelem
'é
vniÍnltclské,
tohotopoičdievl nclo]ikoincividuurna!tor!ké,a|cÍekó
zlsahujici častoá.kdvnčdo vivoic ulrčíl iako Ílcc€Dáš, obiedmvatd,
kriúk, nau&dalcl atd:; i tebdy, kd}.žrnlmatclské individuuÍ jcD
Foířcdkuj. mczi uměuím á publikcm' jako !! Př. ř.ditcl Eusea
výtvarnýchuÚěnj, k.d}ovdk' obcbodniks uněleckými dily á!d.'
nůžci.ho činnosť
Působitdo ijsrémíry ákivně DavÍoi umění.
Individuáhjnl éir.i(eleDsc vš?krcicvi jcn iedincc! nýblž i skupina
jcdincli, př' Ún]čl.ckáškola'g€ Í terac€ ncbo dokoncci ccléiistě
'1á ná
v obecuém
koleklilum'
Pi. nátod' pokud jde o jeho tioiivou účast
vývojiu' nÍ.KolektiviúiĎdividuummuŽ. lakébýt icn nimrrclské:
íává sc jímpublikun, kdyžicduouě rcáguj. Daumčlcc\édilo' Tako'
umělci
zcjména
vouicdnohÁulclkci publikaznajiz vlssttrizkušeDosti
vycifuiír.akci
divaách', Ircrcia ráséři, krcřÍběb.m PřcdsÍaveÍú
piitofulébopublike, čestoodlišnouod leákcc Při bczProltiedqě pi.d.
l8

chozío Prov&eDl tehoždlla, r ma,ícíplom priznak inďviduálnosli;
způ3ob,ja*ým publitu:n toho ktcrlbo dac rciguje, působlna výeoný
herců:publikum !eÍc.cJ,ncse..,nebo naopa.kĚrzdi 1"tro
r"tó
"yton.
Lkitni-úěJt publitá jatožtokolckivniho ňdividua PÍoicwjc
seovšern
i pň jiDýcb U.mčDich;
v divaďe jc roliko intcnslvněiiDociťován!'
o publik! t/ýtÝmých uoěut rrapsal B.udclailc v úvaz; o saloné
z Í' I8.J9(CuÍiosit& csúétiqucs,vyd. z r. Í889,stl' 257): ,,Publikum
a.llme].c
lnstgncc sour'zt!žnéa Působína scb€ naýuájemslejtrě
sij-oj:--otfuPuie.li
urnáec puuikum, optád nu prrblih:m stcjnou
'sou
m!ncl...Uo sc ty.c llt.JaFujylic lovněžznámo' do i.kó mjry hůž.
ÚlPčch D.bo E.úsPčc!dÍla u publik| zapúlobit !a dolšíbísnl|ovu
tvotbu:tsÍ !a Př. častooblibe, ktcrou
iisé roBúnové
ďlo.
práct. Do DříDadči ťíEhi
4usobi' že auror užjc stcjneho posfupu'skálo
Post.v n€bo télož!á.Účru v !ékoti*adilcci drBIá!. i<oiet<tiu''r
í'aividuue ic tcdy vc vývoiíuÍtěd sreiněrcálDj i.&o ildividuum-icďnec'
Ialo ilttiúdud].olčiaitd oúžc sc vš!&j.vil á sldivď xsahoůt i věc
ncŽivjá'.totiž
d!o, |jšl.u sc svou i.din.č!o!tÍ nápad!ě od
'unčIecté
loudobétvorby
a vyloDáv{-li !. dálšIvýoj vtiv vc sEtyďuiéto icdi!ďDosti. J.dilocčlos! ďI! ie ovš.m &sro dosti rclátivnl'. ocboťvlast.
Doíi ýýÝo!u' kr.Íé!c Eéně infor'Eovž!émuv!ímatlli íeví
iďo jeď!€čui' mohou být plo zoalcc přizoa.kerocctéhoobdobi ucLo diúu
lÝotby.
c.o s. ýč. !Žtehu Íncziindividucm .vořido a !.dosobnlm vývoj€m
uEčDJ,j. téDto\,"zt..b,prá!.ě prorc' ž€ svou poditatou ie fuúi:ní, do
zolčné!íŤy Přcd','Jěo kvslilarivAě vývoi.Ínpřdcbo'mi iisťývývo.
s'av clŤulfury vyhduj. ď toliž & svéEu přélvoicrrtinitlviaú tar
a.
.ak
'o!ý uzPtl$bených . ildivjdua ij!át u2p(robctlá Deisou v darté
ď'v[i ve Y'.v'ojiádoud; bfajl proto odsuiruta miEo cesfu v}tojc.
Ď,ozrbst )c.zde ovŠcmak značTll'že nčkdy- iako pdvě v xlx.
stol.._ EoioE.lito'prokl.tí.. u.oělci' IozlÍoušeÍú
zdáolivě oi.didltc
vyvo':vih9
wořit ÝesPoleklinji velni souvislou,stejně
Po9é1
iečjště'
podstaho! jako''NavnlpÍotrd|v jistémsmydu pro budoucnosr
áokooccpodstrtnějšl.
Adi uloaccki vlohi nclí tcdyl€ n zjlezitoslsJmotBelo.rndrýrouaja|e souvjsls fuD.&cl'kte!á ie indivjduu
ooleduYolm"v':9jcfi sEu}tury. Poj€ri umacc}.ho dtla Přjkázán3
isÍo znáku'
právč.ulL Ž. ďlo uvol.ňujcod iedloznačné
záv'slosrina osobnosli
puvodcovq oNirá l.dy esr.dce šioký výblcd do
Ploblemaliky indi.
viduá v uměDíncli všakPIo sEukturnl cstcti}uzÍ'..icn:jcn vc
..9.d'*é.{:
vzBnu k jndivi.luLl' álc i vzhlcdern ke společnostl;
!o Žnam.nd' Žc

/-tt|tfuí?:ilš
síád.í re!'lse.
poměrutneziuměnbt á sPolečnosú
IakéDÍob]elraúá
jc.Depře-'
su'uktury
iecké
t"ýYoj.u
že
i,áJ*l^ t"l" pip";."oul,
sama
ý}vlji
sc
ruďecká stútula
ii*"v
jeii
aby.
'"lonjtosri:
tomu'
již
"'i*i'l
b!í!i
"iiJ
"
zjišrčÍÍ
loto
i".iĚu"."'"í"o;-';'.
příÍ'é
a
wvoiové.oronr3n
v'mohly bý! pojinány jalo bezťhÍadDé
Každázlněla umčlecléstrukhrryJeovsem
J.r"ojc
sp'otecnosLi.
lisrJalv
Žvenó,bud přímoyývoj'eňs-polečBosti
oáú*ou iÍlouuouáJl;)
"einr
obhsrj-(věd8'hospod3Brv''po!}u]furnió
z
nettere
oebofo"ojem
ja}ouÍtěÁísaso. Deseoy
;"íl,'.p'l' i"z i'* "vfum |ake'sEioé
budeda!ývněišiPod!ět
a,šak
způsob,
iakýn
"r..,
*"i"Lísw'i ióu:irim;
vypJnou z preo..
jakým
vývoj
uměEi
zápůsobí,
na
směf,
Lividován;i
(vývol-lmaíents].
sam.
stru}ruře
ĎokladůobsJže!ýchv umélecké
ieiíElusPořáďinÍmi )e'Llr!|5Ťvoryle De
šďk uméďse společnosÚJ
jakó
ousa:cnj;Žv samésakru
požaitavck,
itliz*i*'" iě. i.i"" t"t. i
je
vřadě! do iisréhojeiiho
spáleenosti,
i""riJl
l; a""""-áá
a woil outněpro jiné'oro oubllkun a tjm
\ýslorně
"r'a')
pubíiku.Et
"'o'ii"aii'"w',i'"" h*-u,přÍpady, krly.rrmélec.
i.;;",;"ň;;;i..
Dlloou.
a
ťo
bud
jen
proto,
Žc€
i
'ádď
Publik€ ii!éno'
oiinlt:{ bylo to
(syóboliíé)'
pomyslncho
ncbo
dho rsiendhal)
"mezi uméwm a sPolečnosd-nechaDicky
-"i'.l.li" -*J-"i"t
"jral
k'usálnl a nejzcpro|olvr'llr, Žc tákové! takovétorm.'spolccensxe
tvorby;
oap""ir" l*podminelě 5 a 11fonná rrnélctké
vwozovála
"i""uii""
oígg$isace
i€
n jisrá
i.ti."JJ
i.-u .; společcnské
sPc.
ke
ve
vzrahu
'"'*"e'
i
ueboť
obsall,
zcinéna
au'
uk
iioit"
"*e.r".l;t.'i
jako celek.Vzřah 6ezi uEě.
stŤul.Íurá
ilž'"iJ."i"ú"i"
'-aec}á
"jevi
se ernPirickykŤajné
Proněntiýým:tak.la př.
u^ll*i"t""Jt
.u
jako
rcrlismus, nat]ťďsdus,
smčly
.r:nacc[e
xIx' stát.
íÁnr"
od náfodak njÍiiit se EvÍoPou.
'rd'
je
jednotlyych
z tecEtolaÍoou
'v'uai'mus
'ňi"ii*i''n''i,
organisace u
ÍoóU,ačíav společelské
spolecnost,
pokoči]ý.
ýhoiově
neslejDě
Jisú
velmi!ůzníbadokoncej
olJc
sebe
laké
samu
národ'
mižé
i
ce]ý
iebo
vnrvs
ať
''Po?-!ar..v
zrefelne)'
crzim'
po
i
lcela
z iinéhoprostředj, Přjpadě
v.všjém
'Dez
ftaocises,če5.Překl'
./á]r".r'
u.*iqÚn, Les écriva]ns
1896).
"í","i"iiie.
.a"*in spjsovliejéve Fraícii zdomác'ě'l z r'
s,já.i" ."a
takéPřežítdobu,kreÍájejvyNořitá'
múŽe
ilwi"J
''na."te
",oi*y
odLilnt oa or'e,z keré lzešel;
i..l1.";i. ,i w"" společDosri
'ové, k s\Ým účelúm
wárDýchPÍ0\rŽivájlcj
sri'otieiťansIré,
,ru. umt,r-t
gtarovčkého.
To všeje vysvěilite]né
icn tim'
itředkůi témarrrmčrrí
k
iBdjviduu,
vzlahu
ve
podobně
t"
id(o
i" i'r..
'pa"cnos|i'
á snv sPoleč.
""i'r.a""
lrerý siic q'jadřujcvlastnosti
i. u'a..le arro
^'li-,
29.

nosti, ak EéníaŇomatic]Cim následkem jejlho staru a usPořádáňí|
kdyby Áebylo jiAých dalos4 rcmobli bychom z jistébostalt společ.
Dosti iedaozlač!é vyvodit ueěd télo společlosti odPovÍdajicj,ani
usoPat poaar sPolečDosttoliko poďe uměd' jg}éze s€be,ilTdalá,
DeboPříiala za své.
To ovšerrroeznamena,žeby vztah mezi uměníma společrcstíDe.
Í!ět důI€žitostipro ýývoi jed!é i dlullé strany: spol€č ost .l'.e, áby ii
eěni vyiaďovalo (Bqudelaile' cuJiosités €sůétiqu€s 322:
',obe.
c€nstvo, iež vášn;věEiluje svÚ vlastníobÍáz' miluje, a to Dikoli
ien
polovičaEč,
i omáce, kie!éml1svézoblazš!í svěřuj€.'), a také{aopak
umění cÁ.e vykoúvat vliv !a spotečelskéděnl. Nabude-]'i převahy
sDahaPo vlivll společíostiÍu uloění' ýzdká uÍ|ěníiíz€né; převážÍ.li
naopsk ?áměŤ Úmění působit n' spole&ost' mruvjvám€ o uměDi
teDd€!čDíd. Nemusí ovšeE vždy Převážolat jedtraz obou kajnoýí:
můžebýt i do témJry úPtný,
konscnsusmezi uměním a společností
ževájeBné uapétImizí; v tatoýýú piípadech6. umč]cckáprodukc€
zlravidla řadíbcz mzlišeuislei ostát!ílidská zaměs!!átií(s!v. sdedov&é z6řaděsíuEacu úczi ř.oeslné ce.hy). &oto tákéjpočíná.libýt
PociťoYá!.toula po souladu mezi uměníma sFolečlost!,plojel'lr'c se
záioveň s$ia, Po'Ímatuměleckou tvolbu Poďe obtaat tvorby ie.
.
me!oé' po případě pťúmyslové;
heslo zumčlďrěni všĚchživot!íclr
proieÝó č]ověkáv 2. pol. xlx' ýol. bylo doPlovÍŽelrovzkiišEnífi
leaeckeho ř€m.sla' dobÁ poválečoi pa&, kt.Íá znovu Zetoužilapo
haŤmoDiimezi uEěďm a společlostl, aPlikoválá !á uqrění pojmy
a ,,společelskéobi€d!ávky."' Jsou oýšcmi doby' kdy
'kor]suÍdu..
umě!í ic zÉvzái€:nDě akri!'ulho styku se spol€čnosť wřadoválo, po
připadě se
vyiaďuj.e(l'a.t.pour-l'á!tjsmu9); a!.i tehdy všnk!re.
pomiií i€iich 'a!ro
osudoÝásouvŽtažnost
a samo smč;ovánjl€ vzáj€nnému
oduženjstává se rýznaoným s]mptome'rrstavu uměnl i $polečDosti.
:r3ké společeoskéÍoz|.Ísfuetinaďá,zi obdobu v oblasťi umění:
lozčl€nčnav.rri*álně (Ýrslvy)i horizontlílÍě
Podobnějato ie společDost
je
ra.ké
u.llětrí
lo'išerc
v útÝaryiedmk,'vyššl..a
Grostředí),
''nižši..,
básnictv' se
v€rti
iednaknal',ájeB so\rladDč'Ták na př. v současném
kállj slupíice prosúá Elezi ,,li!erá i.. po€sií a kabare!fumh]pletem
lebo pou]ičníodrhova&ou, zr ho!izo!t]í]něsouřad!é mohou být
pok]ádányÍ! př. lite.átura městskáa vcnkovská;vŽájemnásouřadnosl
spojuje ulé lil.Íáť[i směry a š|o1Í krcré sice vzlri y v různých
dobách, ale isou sou&s'ě ,,áýé.. plo čtenářstYo,Po přiPádě i pro
básnicté tvoi€ní: u oás isou v dobé současú LnktokooÍdilovány
básdcké směťyPočjrraieBď škotoumájovou a koÁčesměly přítom.
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inare",us4
nÝmi _ isou ovš.mpo tétoíÍáÁccrozdílymczi čte!|iřia ti}étvořIdEi
aňtorv póďe ecacÍ.iI' míry vzdělá!í' zaměst!á.olatd.
rlrcii rozvÁwerrtrr uměd a společDosliic Pak n€tollko Podoba,
ptostřcď isou sPiaÉl ii3ďÍ
a]e i souv'sžnost:jistá sPolcčensld
jisté
vnjEatdo
g.lcrace
i auto!ůs'jisrýmiuměI.clite!3tury,
,,paÉy..
is-i,sml'v ata'1 ie"ováah jc všaksplšczDakoť DeŽjcdloz!'&ě
úusábI: ie-li jisrý zPúsob umčlccképlodukc. chaÍakeristiclď Pro
iistou soot,ctcnstcuuisrw nebo pro6ďedl, D.zoáBcDÁ to [iktc!ák' že
,bv
tétovrsrvy Ícsp. prosďeď ftÍnohri být PfuluPDj ji.[ýE
č|cn.ové
s jistou
produ[cc,lebožcby ngopá\um€ l i spieté
umčlecké
Áůsobůnr
vÍstevjiných: sPlš j. zde
v.nrvou bv]o zccia u;gvleno přís]ušrutŮÍn
stávvzáic;névýměnyhodDor'ktelýje mocnýmónirdcm uměl.ckétlo
v..Jvoié'
IcÁtliže"ovš.ň
ii6ď lměleckýposrup,po piípádějfutéuBěprosrř.ď' s kteÍýmbylo původ!ě
úc}j dlň přccháá zc společcnskebo
podstatně
sDiab.
do linébo'měnt sc dm
ieho fuDkce a rmysl.
.
Áď sám styk rrměnl sc společóosrin.nl bczProsďedDl, !ýbrŽ děie
sc. iak iiŽ řcčeoo,Dlosrřcdíicwl-E ,!]ól'fu, t. j' jist&o spolcč$lrÝÍ'
úrvafu;e jed.DodclmPřlznaklm lohoto
nikóu viak iiž gpoličcnského
jsouvlcc ÁcŽiid aenovéspolcčDosti
ie
účastnlci
sDol€ č engtvi
ie. ieho
s.hopli ldckvátně WIm.t jisrý dŤu}unělcďých zDah1(!r Př. znaky
bÁsnické'hudeblt atd.); dú}az€E tobo i. Potřcbd iisté3pc.iálDl i"ipubliÍ. nčktcíehoumčd'
chow' Íná.li se icdincc stÁl součású
zDrkovost uEtěd s. však!a.oi.l'uj. jéDv icbo stycich ! vnějšim
: b!!o již lazn!čcDo'že
světcm,aLci v€ J,oiá,'í ěI.,k2lttuhlury
''ndÍlaie llositclcnrjírtého
'ané částečDého
uměleckého
koŽdáslož&a
ýzn.htr j
yýznalllŮ, ladic'Čh 6c ý jed.loúy posťupně
Úhln tčchtočástečoých
jc díIoiako3]oŽitý
výzDamoťccl.k. zígkoiý a {hD3Í|ot/.ý
st{lcryšší,
i v celkustávásc zjevným,cjnénÁPři
v
částcch
díIa
Íázuničleckeho
uměnlch t. 2v' časoťó, t. j. takol.ých,jeiichžvD&fiáDlPloblhá v časc:
dokud ncuí vňlmání utonč.!o, do&ud \,ýstivbá ďlá ncnl v mysli
vnlÍnat.lověpiítomna ieko cele&,ngmá vdmatd iisrory o s!l}sl! a
vrtznanrujednotlirých čásd.vše v umělcckémdlle i v jcho lžtáhu
k okoll icví5e lcdy s$uklrr'JÍestcliccznakcÍla vjznamcmjv tom
za součástoblcnévědy o znaku čili
smyďu múŽebýt povaŽováDa
Co šc rýčernatcriálu, s kt€rým sEukNÍ:iiul cstetika j.ko ostatně
cst.tik! vůb€c pra€ui!' dodávaiíjei všcchnaur'lění. souboÍ ÚÍběJIj
lvořI st.ukluíu q'ššíhořádu. Proro jc základnlm Í'etodolo8ickýtŤr
Iýkáuměníjen
cby kAždýprobl.m,i kdyŽsézdáÍLlivě
PoŽadav}cm,
apli}ovún
i na uměnj
zkugÍno
iedlného,byl síolnávacjmzpůlobem
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jine; vaj &sto u*rlžesc přiloE, žeoúŽkazddnl'ivěvíc€ n€bo t!éně
sPc.iábí i. o!ízkouob.c!ě tlměl.ctou, tat básnichý obÍAz(m.l6fol.,
E€tolyEic' sF€kdo€ta) m.í znáčoýdosih i Pro r.orii Uměníii!ých,
!á př. m2]iislvl' frl.@u.Flistujl ovšc'oi Poblémy' kt.Íézřejmě Platj
Pro všechM uměn! ta} !a Př' pÍoblée cslctiďé fullce, hodíory,
!oÍey, olázka ÝztaiÚ lrczi urněDlE a spolcčlosd, oúz!3 zBaku
v umě!í aip. z těth !'šakkaždý se opět i.!.í v lozljčDýchumčDló
ro'ič!ě a j.bo obcc!é ř.šcd jc lcEožjé, [€Přihlíží-l'i se k Íé(orozm.litostij LŤctátepÍÝeu}áž. všccbly aspcktyProblému.Jsou konc&ě
i oiízky' trcré PříEo P!3m.rú zc ÝzíicmDéhovzráhu iednoruvých
uEě!í, tak na př. odz&a íÍa,,sPosieté,ruh.z i.dÁoho uměni do dru.
heho (m Př' z básDictví€Pickélro do 6lmu ncbo malliství); seÍllnáleži
i Fobléňy iIustBcq pii !íž pojl!&omei výtvorcrtrilustruiiclÍna
ilustÍovanýmncmusÍbýt icn tcmstické.
sloý4ávacl t.orie Úločn{mA všaki' s\épÍoblé,Í'1,jýojésloo,1i,
dáné
jcdlodiní u.Í!ě[í plívě ploto, žc jsou složl€Íti icdDot!é
dD'
stÍ!.ktllŤy
'.e ýyššihořÍdu' vcbázcil Ý. vzáj€lr'é 3tyky kladnéi PÍot!
klad!é.v každh rýoioýéÍr obdobl isou lylo vzMhy
rak .ta př.
ocitá sc IylickébásnicM icdt'ou v těs!éEtgous.dstvíbudby (symbo.
'iné,
tismu', iildy v sepěds ErllřsMm (PárDEsisEus);
sryk ťýchž
dvou
uEÚÍ r$lžc být s}tiiŤl jc.bou s! strany jcdnobo' po drulé se 3tr.Íty
dn}tého(rhivnosr bá!tricB/ívúčihudH sc ploicvilá v obdobi budby
ProgŤemové'.ktivnost budby vuči báslictví br.y nalo v obdobÍ
sJEboliýttu). PoíčkudPa.rgdomě al€ likou b.2 oPrdvučo!lzc íci,
ř by dějiDy }.ždétoz u'něď ol'y být Pop3ály jr*o glcd j.ho Přc.
cboqnýcb 6rykr t jiaýni um|nlni' K v}ryoj.slovícclkovéstíuktuJy
všcchtjměnlbÁlcžíi biltorická plomeo]ivosljciich Pď$ : uÍnlnljcdnak
Pnb'vá (d. pi v posled!íc! ilcsítíedch flm)' j;cn,t ubývá (na Př'
obétÍújsďl' i.ž bylo ý xwII' stol. řaděnonczi Uměd)j i; přilozóé,
ž€ každálal@vá& z.!ě!a mčhí.ozloženísi| ý úbJDné
sEuttuřc umč.
leclé worby' tcdy uměDlv súlémpobybu iako .c|.k - a ani děiiny
uměď ied.BoďvýchoesměiÍ
picbuž.dreurofakr zákjadni.důlcŽ|tosii.
ostí!!ě n.nl '.po sEáDc€ dožitosriuývojového
pochodu.oíÍýpřcdčl
mezi děnim v uminl jednoúvéma úhrruxým
děilm v uměnicl išecl;
plyuulý přcchodmczi obojÍmdm(o srup!čmic dán umčolrndivadelnlÍ\ z j.bož složlk k vlsst!ě taždá uměd do znácDémlŤyncbo
i zcú sáJ osrattré(b€rcctví, básnictvl, hudba, iévikd ýÍva;nicrv',
osvčdování
.td. _ nad nimi všcmipak r.Žic). strukNIálnl cstetikanemúžc
t.dfřďit žádnouz. svýchorízckbcz
stálélosrovnávacjho
zřciclc' v tomtosmyslumusÍbýi doplnéno
j.ií
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nLxA&doUJ
označení
ďívc iiž uv€denéj ieiípodsrátouá osudeo ie sBěřo}lt k vy.
unění.Třeba upncováď s}srémuA 6é|ody ,tol',li@cí
'.,nío|ogíe
cstrd]q se E.vyčcŤPátá
ko!e. dodát, slovo.ivad ájcm írukrurál-ui
roliko uDěÍím,
'c ncboťestctično'ktcréjc i.dc! zc'zálůdnicb poíoiú'
ježčIověkzau!ím,ítc skurečDosti
(vcďe postoie PÍá}tickéhoa teor..
tic.kebo)ie porcnciá|něPřítotuo při taždée lidském i€d!.í[í 9 PotcnciátDě obsažeío v kaŽdémlidském výťoru. PÍo stŤuk.ulálDí
styku
lzájeÍlr1éÍau
estetjkuto znaEená, ževčnuicPozomost sú]émrr
tři oblasti jevovychI umčI.cké'.stctické, miŤlolEělecké á mimo.
estetické,i vzájemnémunePěd mczi n.imi, působícímu!a tozvoj
káždéz tlich Grv. na př' píonjkánl uměnl do životd prgxe v oblasti
řekkmy' oďváD1' sportu a!d., jakoži naoPakProdkáni živoBÍplaxe
do umění,na př' v archit.ktl.lřc nibo v tend€nčnlm bás!r.to.
vznjk \rru}turá]njeslctikyic sice ncdávny.'alc jeji kořoy je ď.ba
hledatv dosúdávnémjnulostijcdnskcsrcdkysáfué,jednakfilosofic'
g konečněi 'I lllguistic. jakožtoÁ.jpŤoPrácoÝanějšÍm
dosud odvělví
vědy o z!áku' Mczi €slcdckými sÚcccdeDceúi deba jmenol,st na
P.vnÍn místěcstctiku bcrbaÍovskou,jqř čéd-iříÝržcaci'J. DuJďk
. o. Eostinský, přiFaviti ccatu,po &tctésc v Posled'lch syýchpndch
přiblížilk suukturalistickémuPojcÚ ák Hostitstého o. zch; kJomě
toho byl teíto domácíčcs!ývývoi porzbuzcD a melodolo8icky Prohloubcn styk.m s Iuský'trforÍn.Iismcn,lad Dčjž
všakPo*loól zejrné.
na pojedE stŤukury iako souboruznakůjz !ělíeckémjderDí est€tiky
zaPůsobilÍa PočátďníÍozvoistrútu.llismu B, christianseiu k .grc.
ticlcým6.t€c.d€ncím poil s. i!.ko důlcžitáiciich současti čet!étcorcricképroje.ryumčlcú,pcčinsjcv básnic1vísymbo]ismefi' v n.lířswl
imPresionjsmem,v architcktrrřc funkcio!ďsmeql FilosoEcképřcd'
po}ladydodaiazcjména
filosoficlícgclová(diálcktické
Pojedvdrřnich
rozporův str]rktuře i ieiíl'o vývoje) á HussctlolT i Bůhl€rovy po.
znltty o výst2vbč
Žná}u ldbcc ! jlzykovéhoPiecevším'z děii!
uměnia jejichmctodolo8Íc
placíM]Dvo.
slušIv'Pomcnoutzejména
řáka, odhBlujicíchnoetjckýdosah Wčleckéyýsravbyýýtvaóého
dl]a'Po srťáncelinguislickésc stÍuklurální
cstet'kaopiďa o pÍáce
A. MaÍtyholv' Mathcsia,A. M.iIlcla, F' de saussuraa žcncýsld
školyltbec a j. zubarého'
zŘ dosavadnihostávuje.ozvoi srrukruÍálni esleriky zjevem včdy čcské,
icnŽ sc sic. setkává s čis!€čnýni
obdobami i u
národů,nikde Ýšaknedošclsteinédúslednebo
doxryšlenímerodolo8ickýchzákladů; ?cjmén!pák geby]y,i!de ot'ky
'iných
umě]e.}.llíukruÍvP'Jjirtyjakootázkyznakuí významu.
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Ja&o přitlad speciilní tcoric u!ěd PoJ..té6tfuttujálisticky Pokuslm. s. načrtnoutblaY!í zásBdy slflHu|a
korí' liÍcraŇry; ježlo
rcoric litelatÚy je odvčtvlm.stctity' pled všc,co b'lo o strulauEilnim
zkouoání um&í řečelo v přcdé]ékapitolc' tekézdc a Dcmusíbýt
op2kováno.z cclcbo soúborutcolil iedDodivýú UIDěBíi€ Ýědao lite.
r.tuřc dcsud rcisysr€ÍnátičrěiipÍo!'lacováDav. smyslu í'u&tujál'íD;
rákésc v ÍílejDízomqi ievi otá& ž!átu a výzlamu, ježmaiíásad'í
dúlcžitosrPro cstctický stlt'ttujalistlus ňbcc. zvlášr!ú závažnost
mail pro strukťuiiilnítcolii lit.Íatury otázky umčlcckéhoEut€Ťiálu'
jlnž ic v básDictvíiazy\ blavní z. znákoÝých systémů'qxvoiených
člověk.m,ba kreláE i.lvbudováÁ vztah čIov&a-tvoraspolečenského
k ýďkcteDsMr Př,rody a kBltury.
tsdll.;cbjjaab ie iEAe!.2 fu'účnlchútv!Íújazykových,i€nž se od
ostatnlch ro'išuje tí'r' že pÍostředkúiazykoťcb užíváve smyslu
cstetické$aloúčcl.osti,tcdy nikoti z: účclemsdčlovgcín;i.žto však
Prcsďedky sgJly Pocbázeiívětšjnouz iazyts sdělovaclhoa i€žto oPět
básDíckýiazyk vykonává na iazyk sdělovacÍŽpčt.ý vliv' 7ábýú se
iiteníÍnivěda struku..álni ncroliko básnickým jlzykcm' ale i vztgtr€Íl
tohoto jaŽykek jazyku sdĚloýecíEu
c.tku e k jcho jednodiýým
funkčaímaspettun' z aich pal zcjmén.k j.zyku sPisovaému's jehož
'ako
vývoicm ic básniclď iazyk těsqě sPiatj
odlud úzký\.ztáh srÍukturákú
včdy o ttctatuř k fulkčDí iiDruis.ic., j.Ž vlrsloě tcplv unožnilá
vŽnik 6EuktEálÁilro bádáDl o lil.Irruřc. Postav.ol básdictéhojazyka
J'ú'{ío} básúi&éhodílejc do tétnlry úsdcdd, žesc v bástric.
'/"'i'ř
kčm iazyce obiížeil Ýšc.ůDyPloblémy b&nictvl, r to u.icD Poesie
veÍšováné,
flýbfži báslické prózy; tak na př. i samy dčiiny lo'nánu
í povídlq, Eaií:l'i poimout vwoi lěchto dlubú iako nePřctržitouli.Áij,
řlz.nou vdtřtri z!átoEitosdbásoickéstÍuk$ry, musl uutně uďnir Ú.
cboďste$ i"ývoj významové!ýstavby, jcnž ovš.m má svékořeny
v jazycc,z.J'ména
Pak souvisís vělou iáko ákladnl význcmovoukon.
sEukcl a s jciín !'ývoja}r.Tlké d,.uhógé
fuzlišcnlš. v básnictÝíŽietel.
nčiipromírádo maťerjáluncžv umčn1chiiných; dtuh se zde od}taleoě
i.vl jako sloŽiď souborrínoharúznýchtválDýchpiostřed}ú(ncjen
jeko iistá oblasrlcfi'ťická)r jazykové
sloŽkysc význlmněuplaúuií
v tétoi.no 3t!u!ťtrře.
s jazyk€m těstrěsouvhi takébdnic\ý rytnw' ic|tožproblémyne.
mohou býťi teorcricky ttbtc i.šcDy btz přihllžcni k povazc oloho
jazykáJ jc!Ž v danéo přlPedě
!'oskylujc prosoďclou základnrt; vá-

Í4uu#P-itlJÍé'ť/
.}l.{tovčd'něškolených,rotjžJ. DuÍdlká s Po něm o. ach', udisťujc
íi:.\ický jazyk do íředu svéhoájEu v mzporu s PúvodoímÝčd.cIďÍD
gyých áutoru. Tďé tl,ůŤctnodct!í čcskél.Iititf F' x'
'.-jrr'tni'n
iii.l.' zato'ilncjlvaxaťišl zc s(ŤchrozborÁjcdlotlivýú básnickýó
]i^'r na jcjictr jazykovén \.ýÍ!zc' ccská meuika; zejméDav rukou
il-r'.' rrcjsyxcrnoričtějši-ho
PěstiteleJ. K.rále,inlensivDěPociťuicsou],i.r'"Lbásnickéborytrru s iazyku!. JedeDz o.jvědíd č€ských jezyko.
]'".''u' r. zuuaqý' Žábývtl sc v ob6ábléstudii bislictýEt iazykcE
ilNshých s litevských národ!ícb písDí'v Poslcddch d€6Ítilcdó
;j;i\l..ď pod!ětDě k básnickémuiázyku i íěkt.řl liteÍíŤ!lbislorikovE
válkou)AmcNovÁk' c.rta bylatcdy iÉ
]"i.rrtna(přcdprvnisvčtovou
počalolozvlict v Pražs&ém
kdyžse ý dobépoválcčné
lin:;i"l
'|v.nr'kroužkusEú$.é!ď stuďum ljt.Iafury' ÍYúáz.jlcl sic€
i''i.rrck{n
:; / bá,nickéhoiazyka' alc Ďcomezujícíse ná něi, DýtÍžaplikujÍd
ň'lisriďé hcrody !a cc|ou ProbleEatiku lilc!átDí Ýědy.
o n!
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stttdic
v ét.lice a vc Ýědě o l.il.Íanrřc'' z .' l9'l0
Ílěla za''sttuktu'a1isEus
úlol Podat ÍrhŤEouchltsk!ěÍisriku tůdcišíbostavu slruttrr.
Íábt estctity. stciDý Úkol'má ý,hlcd.m k sou&snému sta!.u rNdie,
kerou podávímc zde*). Aui v nepújdeo lýčct biblioFate Debo
ilo&6oc. o obsaiy iedlodivých gtad a furíb,DýbÍžo rozbo! n.kouka
záHaddcb !oimů, .hiia&t..istickýc! plo poildový systémsou&stré
čes*oslovcEské
teorie uEěď. UvědomuicBc si lcbczDcě takového
ÍcsumujicÍboposNput ic vždy numou abstrr.tcíz rrrnob.aúďlJindividuáhícb a riskuic' žc Uktžc iá}o stav zdÁdivě BeptoEěEný to, co
ve sturcčsosti ic PÍoceseň stále áÍým a PokočujicIm; odvažuj.me
sc YšákasPoňdoufa!, ž€ ptávě vědoEúo tonto D.b.Žp.číná9 uchránl
onylů aspoňPodstatnýcti.
NcjóařktaističtějšÍ PojcE vědy o tllBěd jc od několitr desltilctl
pojco !trúfuy. Ne!í ncb.zpcd' Žc by s. toto slovo zdílo z. dtrén'lto
stáW'Ýěd..k{to úJšlcíí n.ztlytlé: jc v dlrďdch věddc& sociálíIcb
i pří.od.Dló Pitňo chen&tclistickéPro ii3tou Elqodu myšléI! kteÍá
yývoiověvystřJdqlaEyšI.EíPositívistické.
Jc spl| ďcba upozo.niťna
to, ževpoj.d čes&osloýea5ké
tcorie ubéd ic Poi.m sÚlkturycitd.Dě
odlšuje od !ěk.Íých Pojcd icí zdáílivě podobbýcs, předcvšlrn od
tak zv. bolklru' Hlavd lozďl
v tod' žeholisrnuszdůřazňuicPř.dcvšíÍlcdkovost' ýidíohŤanič€Dljáto mjPodJtit!ějšízlak čelku'Vnitřd
'c d']ď.dck
djfelcnciac. c.lku se Bu jcýl jako
icho ohraEič€d, icho
',cel.
(s.ov.
toýosti''.
J. c. smlrts| Die holistilchc !í€k' Berlin 1938')
Pojéo 3ÚúfuŤy pÍotítomu jc oslován na vnitlnim sjednoccnlcclku
r.áicmllými vznby jcho sloŽ.k, a to netoliko vztahy kladnýni _ sho.
d.ei ! soul.dy - alc iyutrby ápomými - lozPory a Protiklady _j
souýjí ptoto Pojcm 3Úú!uÍy bytocbě úyšI.lrlt dill.*tickým.
'
vztahy E.zi ďo'fuDi, pťávéproto, žedial*dc&.'
neElohou bs dc.
r) studiebyl. p9{r!isko lludi. info'r.čnlpro ciruu. odlud nčktcÍé
zvuštlostlf..úul.c..
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jcmný vztah mczi básdckýIí tytÍr.m a jazytoťrí systérncmnenl
ovš€r! pro strukEřnl lit€mrDi vědu tae jednoznačÍíial přcdpokládlla
rtsjšImeEika(J' Kjái)J žcby roližien j€ d i á Plosodi. bylá pIo daný
i3zykvbodn.í;i t.Eto vztů se vyvljía prosodiďá áklad& poďéhá
zÍ[ě''áE. uvuiď bástri.kéhodila se rytmus uplrtňrtjérák' žeplolíná
cclou .tÍútu.o!r a zmocňuic9evšlch jciíchslož.kPočínajcz.]".j}ový'ni
výaaEovou jcdlotkou, téloateE; lTcbáz€'lc
a kot!čeDcisložitěišÍ
jako ncodlučitclz tobotopiedpoklsdu,poiimáli!.rárnívěd! r}Ťmlts
po.l!ěloÝstclc
nou součásť
sEukÍurybásnict.}od|,gi iako mocnébo
jcjÍchvrfoojovýchproněr,. Takésubjtkr uměteckého
ďla jg v báslictÝi
!čsaějispjet s matcdál.m n.ž v uJněIltchiiných: múž.zdc roriŽ bý'
příno dán iazykoi,ýBi pÍostř€diy (zíjmeÍIoosob!í e přivlástňovacÍ
pňŤÍ osoby'plvrú osobaslovcsnágld.); rovďž rcalisaccsubjc&tu
v dllc aickém !.bo d!9madckémJ,,osobe., čili ,Posť.ýá'., souvis!
po&tat!ě 3 jazykem prosúe.lnictvjmsvéhojmén.,jcž tvoii krysttliosu Postavy.v tomto smyslu ie básnický subiclt součásÚiazysačŤd
kovéproblcmatiky básniď&o dlls a Posavá řadíse k otáz}ám básnic.
kéhopoimenovárú't. i' aktuálnl aPlikace jaŽykoÝéhoznaku vůbc.'
Doch.Žlme tak k PÍobl€má|icc viz,al]l.u' keÍá sc sicc neomczui€
jclr !s význ&n beŽptostředněspjaý s jgzykoýýB 2lakcE (slovo,věra),
ale kc.á i tehdyJ rýká-li sévj'ššlcÍýýzíaňoYýd| iedootck (témátua
jďlo složck)'úzces iazyk.m souvisí;z !ý'D?moyjch otázck básliclvl
jsoudůležilé
zeiÍléDaty' kcré I cď k poimcBovánta kont.r.lr i k i€iich
vái.Jn!é potsritě; tyto otizky budou Podtobně zPracoýíDytcoÍil
'Ž ťllcd](ú zdc naby.ýclt poůž|!i Pro poznán]
básniclvl' bude možno
výstavbyv umění.hiiných, zvtáštěv m'llřstvl g vc filmu.
vý"nEmové
do'dhu umělecké'}to
díla ve sByslu
Také pÍo zko!ín.ni J'lo'ď ck'ého
sE'ukturtúteolic lteratury po'k}Ťuir básnictví bohátéEloždostiiak
Proto' žc jc uměnÍmtcnatjck'm' ták i Proto' žc i.ho mateÍiál€m
jazyl; lzc zdc lotiž soubčžně
zkoumBta kooírontoýá!n&olik.iý zPů.
'€
sobl iakýms. světoť Dázo!básďkúvv dllc prai.Ýujčliedlak Přlno
ýyslove! myšle'.kovýmobsúcp dlla' iednek sc.!'yiaďuie nďlrno
'c
je skí'těobsažcn
s obrázněj.ho téÍna!.m,
i vc ýolbě
icdnakkoncčDě
r užitJ!ýrs,oýýchproďedkú.
složjlou lvářnos. přijiÍncjíÝ slrBlturálnl ieorij lirc.aťufy otáŽky
nzlodoloqíe|4!oio|cho zho'''d'í básnictvli v lcorii hudby na Př. se
pdncip imálcÍcc G. j.
sÚuktuty vc vývoii) plo ne.
''srmoPohybu..
pomčrněznačné
tefu.tičnoýlohoto ufiění
i pro
vyřaděníz pmk.
tickýcb souvh|ostÍnabízi térněřsjm scbouj v ma|iř!tÝi, tt..é svou
'eho
ákl'díl lcm'ličnosdic ,mčnčjivldInědodo obccnčkuilÚťnl]ro
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ko!tcťt!, íc situácr i!'aEelt'lho vývojov.ůozko!&íd jř obtlŽ]ťjši;
Ý tco.ii lite'arurý ic v!a& ccste k děmu í.im&ě snadná, .le pÍ4Íě
proro plodDÁjjcjl obd'mst th.I v tom, žczdc L tclcatič'osti přibývá
iďtě áy cDko9ý(rca.aivEo prv.k včhňujíclIiterahuu - vcďe sou.
vislo.ti s obc.oě kultuŤEíDyývoi€m - i do dčjin|idskéhomyš]cíi.
Plo s!!u složitostje bctodologic sttuttEílú děii! IiteÍafury'jcž jc
icdaím z úkolůsButttrráltrÍtcoric litčrátuly, dosud Ít€doPracována,
pri.ocip ic iiž ja!uý. Dáty se a dějl Pokusy ýybudo.
a&ď iciÍ
lytiky !n !ýoii bá3liďého ryEEu a dčjiíy cPickéP.ózy
vlti diji'ly'átladll
na výýoji vě!!é výsirvby; účtlPřitom ic' ýyzloušct koDsEuktiÝíl
nosnosrprvků,Ýhod!ýcb k tomu, lby se staly osani struttu.rálolch
děiin litcÍrtury, totř t3toyých' kl?ré by sc omczily iea aa vn-itinl
ýývoi básnickéstluktuťy sejng slc icž by pojaly ve sDryslu slrútu!nlÉ _ t. j. ieko vájc8r!é pr:sobed _ Ýztah ň.2i wvljciÍcí 6c litcta.
tllŤoua ostat!íEi kultuŤttímii.vy.
Á ták sEultuŤáld tcori. litelaluÍy' pokoušciícse o obnow lilcÍáÍně
historiďé mctodologic,BeéhcezúžitdosavadnÍ
Probl.ňrtiku térovědy'
nýbÉpoiúout jj s ied&t ho Á i.dmdcího stalovist! samofiélitcre.
tuly' iežse vyvíj|' chrt"ak(cÍ;sti€hýpÍo st'ukrur{hl vědu o litcráEuřc
ic kooecnéi zpusoh irkýD DAáIá n2 ogtah n.ei M íkoa,i díl.n o
á''ota',. na rozdl od oněcb současDýchsměrú,Ltelé duo i.yklád5jl
i.ko pil.Etý odÍBzbftnjiova Života' zciméqavÍdtřniho,uvědomuie si
toiiž v soubl$e sc svou obcclou th€sl o zlakovépov'zc umělc.kého
výtýoru' žepoEěr Él.zi bÁsDíkoťmďlem a žívot.mnemli Povaiu
i.dnosiraí!é áv'5lo6d' alc souýá.žnostij .iistuie zd. dokoncc jistá
poldta v toB
žc ávot! Poj.ď iáko f.kt uríěl.c*ý' i€vl s.
'myslu,
protit.ladtrýEPólcE
bísn&ow tÝo.by' a d'lo' Poiatéj.to falt život'tl'
ttáop2k ncr.alisol'lDýB Élcm bís!íkove živots. - To jsou hlávd
!ysy' ktcté vyznačujlorobito!! struktutálď vědy o liteÍlluře m€zj
ostshími tcolicmi irdlodivých lmědj ony' k..é ii odlišujiod iinýď
s!1ěrů litďáEě vědcckýcJ'' svšak isou spol.čnécclé sIrúturílnl
cstcticc' byly již vytčcnyPři hcslc včíovBném
tétovědě.
Pok'rd 5čtýčc8.'e'r sEul{furáInÍt.óric litcBtuÍy' j. iejl vypÍacovánl
v souvislý systémcb..aktclistické Pto včd.ckésnažént
české'i když
sezjcýy přibÚz!é n.idou tatév iiných vědcďých li!ératuÍách'KořcnÍ
z kcťých č.skýlterámě věd!ý sEuktunlihus lostc, idou namnoze
dosti hluboko do minulasti' zeiÍhélePokttd idc právě o ŽkoumánJ
báslickéhojrzylc. Již u J. JungmaD!. sblrdávámc povědoml o speci.
fickéPovlzc básnickéhoj.zy&a a tcolcÚcký 7ríjcmo !cn!o ia'yk od Ié
dobyncpřct.Žitě pokrB&val' taklc na př. pocti]Gdvou čcskýchcstctjkú

