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P ¤ E D M L U VA
K P RV N Í M U
VYDÁNÍ

My‰lenky, které zde rozvíjím, jsou v˘sledkem pozorování a pocitÛ nashromáÏdûn˘ch postupnû v posledních pûti aÏ ‰esti letech. Chtûl jsem tomuto tématu
vûnovat vût‰í knihu, ov‰em to by bylo vyÏadovalo ﬁadu experimentÛ v oblasti
pocitÛ. Tohoto zámûru jsem se kvÛli dal‰ím, rovnûÏ v˘znamn˘m úkolÛm musel vzdát. K jeho uskuteãnûní se moÏná uÏ nikdy nedostanu. Snad lépe a dÛkladnûji se ho zhostí jednou nûkdo jin˘, protoÏe se to stane prostû nutností.
Musel jsem tedy setrvat v mezích jednoduchého schématu a spokojit se s pouh˘m odkazem na velik˘ problém. Budu ‰Èastn˘, pokud tento odkaz nevyzní
do prázdna.
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P ¤ E D M L U VA
K DRUHÉMU
VYDÁNÍ

Tato malá kniha byla sepsána v roce 1910. Je‰tû pﬁed prvním vydáním (v lednu 1912) jsem ji doplnil o zku‰enosti, jichÏ jsem mezitím nabyl. Nyní uplynul dal‰í pÛlrok a mnohé vidím opût daleko svobodnûji, obzory se roz‰íﬁily.
Po zralé úvaze jsem v‰ak rezignoval na pﬁípadné doplÀky, protoÏe bych jimi
mohl pouze nerovnomûrnû upﬁesnit nûkteré ãásti textu. Rozhodl jsem se pﬁipojit tento materiál k pﬁesnû zacílen˘m pozorováním a zku‰enostem, které jiÏ
léta shromaÏìuji a které by snad jednou mohly na tuto knihu pﬁirozenû navázat jako jednotlivé kapitoly jakési Nauky o harmonii v malíﬁství.* Toto druhé
vydání následuje velice rychle po vydání prvním, a proto text vychází v takﬁka
nezmûnûné podobû. Ukázkou dal‰ího smûﬁování (popﬁípadû doplnûní) je mÛj
ãlánek O otázce formy (Über die Formfrage) v almanachu Der blaue Reiter.
MN ICH OV, DU BE N 1 9 1 2

KANDINSKY

* Tato kniha vy‰la nakonec pod názvem Punkt und Linie zu Fläche (Vztah
bodu a linie k plo‰e) v ﬁadû Bauhausbücher roku 1926 v Desavû – pozn.
pﬁekl.

(8)

KAND1.QXD

22.7.2009 0:02

Stránka 9

A/ âÁST OBECNÁ

KAND1.QXD

22.7.2009 0:03

Stránka 10

KAND1.QXD

22.7.2009 0:03

Stránka 11

I
ÚVOD

KaÏdé umûlecké dílo je dítûtem své doby a ãasto je také matkou na‰ich pocitÛ.
KaÏdá kulturní epocha vytváﬁí svá vlastní, neopakovatelná díla. Pokus znovu
oÏivit umûlecké zásady minulosti proto mÛÏe vést jedinû k dílÛm podobn˘m
mrtvû narozen˘m dûtem. V Ïádném pﬁípadû nemÛÏeme cítit a proÏívat stejnû
jako staﬁí ¤ekové. Snahy napodobovat ﬁecké principy v plastice povedou proto jedinû k formám, které se tûm ﬁeck˘m budou podobat, ale po v‰echny vûky
zÛstanou mrtvé. Takovéto napodobování je pouh˘m opiãením. Opice mÛÏe
napodobovat lidské poãínání velmi dokonale. MÛÏe sedût, drÏet pﬁed oãima
knihu, listovat si v ní a tváﬁit se pﬁitom pﬁem˘‰livû, ale její pohyby budou
pﬁesto postrádat jak˘koli smysl.
Existuje ov‰em je‰tû jin˘ druh vnûj‰í podobnosti umûleck˘ch forem, kter˘
vychází ze zcela jin˘ch pﬁedpokladÛ. Je to podobnost spoãívající na vnitﬁním
smûﬁování ve‰kerého morálního a duchovního klimatu k cíli, jehoÏ uÏ bylo
v minulosti jednou dosaÏeno, ale pozdûji zase upadl v zapomnûní. Z obdobného vnitﬁního ladûní urãitého období mohou tedy logicky vzejít formy,
které za stejn˘ch podmínek jiÏ jednou existovaly. Na tomto principu je zaloÏena na‰e sympatie pro primitivy, pochopení pro nû a pocit vnitﬁní spﬁíznûnosti s nimi. Tito ãistí umûlci se stejnû jako my pokusili ve sv˘ch dílech vy-
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jádﬁit vnitﬁní podstatu vûcí, a dobrovolnû se proto zﬁekli ve‰ker˘ch vnûj‰ích
nahodilostí.
Tento spoleãn˘ moment je v‰ak navzdory svému v˘znamu jen pouh˘m momentem. Po dlouhém údobí materialismu se na dnû na‰ich du‰í zaãínají probouzet a klíãit zárodky hoﬁe z nevíry, z bezcílnosti a nesmyslnosti. Utrpení
a tr˘zeÀ, pramenící z materialistického pﬁesvûdãení, Ïe vesmírné dûní je pouhou zlou a nesmyslnou hrou, dosud neodeznûly. Procitající du‰e je touto tr˘zní je‰tû poznamenána. V nezmûrné ãerni zatím svítá jen chabé svûtlo. Je to
spí‰e tu‰ení svûtla, které se du‰e v obavách, zda to není jen pouh˘ sen – a ãernota pak skuteãností, je‰tû neodváÏila vzít zcela na vûdomí. Tûmito pochybnostmi i dosud pﬁetrvávajícím utrpením z materialistické filosofie se v‰ak na‰e
du‰e v˘raznû li‰í od du‰e „primitivÛ“. Na‰e du‰e je totiÏ puklá, a podaﬁí-li se
nám ji pﬁesto rozeznít, pak zní jako puklá vzácná váza, vyzvednutá odnûkud
z hlubin zemû. Silnû odvozená podoba souãasn˘ch primitivizujících tendencí
proto nemÛÏe mít dlouhého trvání.
Oba typy podobností mezi nov˘m a star˘m umûní jsou proto, jak se lze snadno
pﬁesvûdãit, diametrálnû odli‰né. První je povahy vnûj‰í, a tudíÏ je bezperspektivní. Druhá má povahu vnitﬁní, a proto obsahuje zárodek budoucnosti. Po období materialismu, jemuÏ du‰e zdánlivû podlehla a jako zlé poku‰ení je nyní setﬁásá, se zu‰lechtûná bojem a utrpením probouzí k Ïivotu. Hrub‰í pocity jako
strach, radost, smutek apod., jeÏ jsou s tímto experimentálním obdobím spojeny, umûlce zﬁejmû pﬁíli‰ lákat nebudou. Pokusí se totiÏ probudit jiné, dosud nepojmenované u‰lechtilej‰í pocity. Umûlec sám Ïije Ïivot sloÏit˘ a pomûrnû nároãn˘, a sv˘m dílem se proto bude snaÏit vzbudit v divákovi, jenÏ ho bude schopen následovat, pocity je‰tû u‰lechtilej‰í, bûÏn˘mi slovy nepopsatelné.
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Takovéhoto stupnû souznûní je ov‰em souãasn˘ divák jen stûÏí schopen. Od
umûleckého díla totiÏ oãekává buì jednoznaãn˘, anebo prakticky zamûﬁen˘
popis (portrét v bûÏném slova smyslu apod.), tedy obrazy, které lze interpretovat („impresionistickou“ malbu), anebo aspoÀ du‰evní stavy promítnuté do pﬁírodních forem (tzv. nálady).1 V‰echny tyto zpÛsoby zobrazování, jsou-li vskutku umûlecké a vyvolají-li v divákovû du‰i souznûní, mohou mít urãit˘ smysl
a pﬁedstavovat du‰evní potravu, zvlá‰tû v pﬁípadû tﬁetím (a také prvním). Toto
souznûní (a také kontrastní znûní) se nemusí odehrát jen na povrchu, „nálada“ obsaÏená v díle mÛÏe divákovu náladu také prohloubit – anebo také
upﬁesnit. V kaÏdém pﬁípadû v‰ak divákovu du‰i ochrání pﬁed nebezpeãnou zatvrzelostí, uÏ tím, Ïe ji napne, asi jako ladicí kolík strunu hudebního nástroje.
Kvalita i ãasová a prostorová pÛsobnost takového tónu je v‰ak omezena
a moÏnosti umûní jím zdaleka vyãerpány nejsou.
Rozlehlá, hodnû rozlehlá nebo men‰í, stﬁednû veliká budova, uvnitﬁ ﬁada sálÛ.
Na v‰ech stûnách zavû‰ena malá, vût‰í anebo stﬁednû velká plátna. âasto
i mnoho tisíc pláten. A na nich v barvách vyvedené „pﬁírodní“ v˘jevy: zvíﬁata
ve svûtle ãi stínu, napájející se, stojící u vody, odpoãívající v trávû, vedle toho
UkﬁiÏování Krista namalované ateistou, kvûtiny, lidské postavy sedící, stojící,
kráãející, mezi tím akty, mnoho Ïensk˘ch aktÛ (ãasto ve zkratkách, zezadu),
jablka a stﬁíbrné mísy, portrét tajného rady N., západ slunce, dáma v rÛÏovém, letící kachny, podobizna baronky X, táhnoucí hejno hus, dáma v bílém,
1 Také tohoto slova, oznaãujícího poetické úsilí umûlecké du‰e, bylo bohuÏel zneuÏito a posléze bylo zneuctûno. Existuje vÛbec je‰tû nûjaké slovo, jeÏ
by uniklo znesvûcení davem?
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telata odpoãívající ve stínu s ostﬁe Ïlut˘mi svûteln˘mi skvrnami, podobizna Jeho Excelence Y, dáma v zeleném. V‰e peãlivû zkatalogizované: jména umûlcÛ,
názvy obrazÛ. Lidé s katalogy pﬁecházejí od jednoho obrazu k druhému, listují a ãtou jména. Pak odejdou, stejnû bohatí anebo chudí jako pﬁedtím, a v mÏiku je zase pohltí kolotoã jejich vlastních starostí, jeÏ nemají s umûním vÛbec
nic spoleãného. Proã tam vÛbec chodili? V kaÏdém z obrazÛ je zakleto tajemství jednoho celého Ïivota, Ïivota naplnûného strastmi, pochybnostmi, chvílemi nad‰ení i svûtlem.
Oã usiluje tento Ïivot? Kam kráãí umûlcova du‰e, která se na vzniku obrazÛ
podílela? Co nám chce sdûlit? „Vysílat svûtlo do hlubin lidského srdce – toÈ
poslání umûlce,“ praví Schumann. „Malíﬁ je ãlovûk, kter˘ umí nakreslit nebo
namalovat cokoli,“ ﬁíká zase Tolstoj.
V souvislosti s v˘‰e popsanou v˘stavou se asi pﬁikloníme spí‰e ke druhé
z obou definic umûní, podle níÏ s vût‰í ãi men‰í pohotovostí, virtuozitou ãi razancí vznikají na plátnech pﬁedmûty, mezi nimiÏ existují silnûj‰í ãi volnûj‰í
vzájemné vztahy. Umûlecké dílo se rodí postupn˘m vytváﬁením harmonick˘ch vztahÛ mezi zobrazen˘mi pﬁedmûty. V˘sledné dílo je nakonec vydáno
napospas nezúãastnûn˘m pohledÛm, lhostejn˘m du‰ím. Znalci hodnotí obvykle „machu“ (jako by ‰lo o v˘kon provazochodce) a vychutnávají zpÛsob
malby (jako kdyby se jednalo o pa‰tiku).
Du‰e hladové odcházejí nenasyceny.
V˘stavními sály se potloukají davy lidí a plátna posuzují slovy jako „pûkné“ ãi
„skvûlé“. Ten, kdo chtûl nûco ﬁíci, neﬁekl nakonec nic, a ten, kdo mûl naslouchat, zase nesly‰el.
Tomuto stavu umûní se ﬁíká l’art pour l’art.
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