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Forma 
 
 

Slovo forma používáme celkem často, v různých významech. Tak máme formu 
doslovnou, do níž se třeba odlévají odlitky. Nebo třeba řekneme, že diamant a tuha jsou 
různými formami uhlíku. Nebo o něčem prohlásíme, že je to jen forma, nějaký úkon že je 
pouze formální, nějaký soudce vyznává jen formu práva, nikoliv však jeho smysl apod. 
Konečně zajímáme se o formu uměleckého díla, ale také třeba společenské instituce případně 
různých jednodušších útvarů. Tento poslední význam – odlišný od dřívějších, i když s nimi 
v hloubi úzce související – nazvěme formou v užším smyslu. Právě jím se jakožto formou 
hodlám blíže zabývat. 

Co tato forma je, je zvláštně těžká otázka. Má se to s ní podobně, jako to řekl sv. 
Augustin o čase: pokud na ni nemyslím, vím celkem dobře, co tím pojmem míním; když se 
však pokusím obsah své představy vyjádřit, je náhle unikavá. Forma je přece všude kolem 
mne i ve mně – konečně něco, co by nemělo naprosto žádnou formu, bych nedovedl vnímat 
ani myslet. Jsou ale velmi různé druhy formy, nejen co do kvality, ale abych tak řekl co do 
gradace: je rozdíl mezi formou kamene, o nějž zakopnu na cestě, a formou sochy 
Michelangela; podobně mezi formou zvuků, které vydává třeba vodopád, a formou například 
Bachovy fugy; podobně mezi formou klábosení, které můj soused v tramvaji k mé nelibosti 
provádí s mobilem, a formou třeba velkého románu.  

Příklady gradované formy, které skýtá umění, alespoň to klasické, nejsou ovšem 
jediné. Díky poznání, které přinesla novodobá věda, vím o stupních formy všeho živého, od 
zárodečných proto-forem přes buňky, složité organismy, jejich společenství, samu lidskou 
společnost a její různě provázané instituce. Pak jsou tu artefakty lidské kultury, nejen 
umělecké, ale také praktické od nástrojů přes různé stroje, přístroje, nově především počítače 
a jiné prostředky sdílení a zpracování informací. Konečně nad tím vším jsou sféry myšlení 
s formami, které produkuje matematika a logika a ovšem také filosofie. Kdo by chtěl všem 
těm druhům forem, které jsem tu pouze naznačil, vnutit prostě souřadnou povahu, rozložit je 
vedle sebe v téže rovině, v níž vládne pouhá jinakost (jak se to v dnešním myšlení bohužel 
občas děje), odsuzuje se k jakési naivní slepotě. 

Než se však pokusím utkat s úkolem, trochu se vyznat ve všech léčkách, které užší 
pojem formy v sobě obsahuje, začnu jednoduchou úvahou. Je v dobré tradici, obrátit se 
k starým Řekům, kteří ze svého světa, mnohem jednoduššího, než je ten náš, nám zanechali 
odkaz tázání se a zkusmých odpovědí, z něhož vyrostla evropská filosofie. Řekové pro formu 
měli v podstatě tři odlišné výrazy: morfé, schéma a eidos. I když každé slovo v každém jazyce 
má vždy více významů dle souvislosti, v níž se nachází, nebude asi příliš zjednodušující, 
pokud řeknu, že morfé v podstatě znamená tvar, který se zjevuje především mým smyslům a 
zprostředkovaně mému myšlení; schéma je nejspíš ustrojení dané věci, které zjevnou formu 
podpírá; konečně eidos značí předobraz, niterný původ obou: ideu, která je kořenem toho, jak 
se zjevný úkaz projevuje.  

Patrně každý má nějaké povědomí o ideách, jichž je zjevná forma bytostí a věcí podle 
Platona jen pouhým zvláštním odrazem. Námitka, že Platon tady jenom obrátil postup 
zobecňující abstrakce, postupující od zvláštního k obecnému, se nabízí, není však zcela 
nezvratná, jak naznačí některé další úvahy. Připadalo to tak ale zřejmě Aristotelovi, který měl 
malé pochopení pro nějaké neuchopitelné ideje a s úporností, která byla později podobně 
málo pochopena, obracel svou pozornost na toto, konkrétní věc před sebou. Přitom si byl 
naprosto vědom, že se toto něčím liší od všech oněch okolo a že tato odlišnost je tvar, 
obecněji forma tohoto. Chápal to tak, že jde o utvoření věci vyšší bytostí podle jejího úmyslu 
či představy. I když to Aristoteles přesně takto neříká, máme tu vlastně opět eidos, do něhož 
jakožto do formy v doslovném smyslu tvořivá síla vtiskuje či odlévá – jenomže co? Na rozdíl 
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od platónské tradice tu k formě vyvstává jakýsi její komplement: něco, co formu bere na sebe 
nebo ji prostě má. 

Řekové až do oné doby neměli obecný výraz pro matérii. Aristotelovi musel tedy 
posloužit výraz pro některý z těch nejběžnějších materiálů. Že si nevybral třeba hlínu, kterou 
třeba hrnčíř může utvářet, ale dřevo, hýlé, patří k zvláštnostem, které tu nemají nějaký 
hluboký význam. 

Mám tu tedy novou situaci: tvar (obecně forma) je tedy tvarem něčeho – nějaké látky 
nebo matérie (později ještě obecněji obsahu). Forma dává matérii určitost, která ji odlišuje 
v dané věci ode všeho ostatního, ozvláštňuje ji specifickou kvalitou a vlastně ji tím 
zviditelňuje; a matérie umožňuje formě vůbec vyvstat, neboť je jen stěží možno myslet formu 
ničeho. Takto to také dneska chápeme, i když – jak se později ukáže – ani toto pojetí není 
vždy zcela samozřejmé. 

Je ovšem třeba připustit, že důvod, proč Aristoteles pojem své hýlé zavedl, nebyl 
především ten, že jinak by neuměl existenci formy pochopit. Šlo tu o něco ještě vážnějšího, 
totiž o pochopení změny: toto, jež právě zde a nyní nazírám, bude v příštím okamžiku jiné – 
ať tím, že se samo poněkud změní (tvarem, kvalitami), nebo se promění jeho okolí a tím i 
interakce s ním. Jakkoliv mnozí lidé toto nechápou, už sám pojem změny vyžaduje 
kontinuitu: kdyby jí totiž nebylo, změna by přešla ve dva vzájemně nesouvislé stavy. 
Nositelem spojitosti je tu pro našeho myslitele právě ona hýlé, která – sama bez vlastností, 
bez formy – je tady během změny stále. 

Jak už to s velikými myšlenkami bývá, zavedení pojmu hýlé (nebo, jak budeme dále 
říkat, látky nebo matérie) má ještě další, stejně důležitý důsledek: pokud je matérie sama bez 
vlastností a určitost dané entity je dána jen její individuální formou, pak matérie zajišťuje 
kontinuitu světa nejen podél času (diachronně), ale také napříč jím (synchronně): stále táž byť 
různě formovaná matérie prostupuje celý svět a tím ho také spojuje. 

Tady je namístě se zastavit. Myšlenkový obrat, který k nějakému pojmu přiřadí nějaký 
jeho komplement, je možno chápat nejen postupně (nejprve jeden, potom dodatečně k němu 
druhý), ale také – a to je myslím realističtější pohled – synchronně, jako jediný akt rozložení 
nějakého jevu nebo zjevné stránky světa do dvou komplementů. Tak se to aspoň dělo v celé 
metafyzice, která následovala po Aristotelovi, a není vyloučeno, že tomu tak bylo také v právě 
naznačeném případě. Proč je to rozlišení od té doby vždycky duální (zatímco v archaickém 
myšlení figurovaly počty tří a čtyř), jsem vysvětloval jinde – řečeno stručně, je to projev 
subjekt-objektového modu myšlení: tím, že danou věc ve své mysli rozložím na dva 
protikladné póly ve snaze ji pochopit, zmocním se jí alespoň v jednom pólu (který je projekcí 
subjektu) a druhý (jako objekt) uchopím jako projev či důsledek prvého. V daném případě je 
tak matérie skrze formu nositelem různých vlastností a mohutností – a konversně je forma 
právě ta, jež dává matérii určitost a tím i vlastně vůbec její zjevné bytí. 

Tento v metafyzice po celá staletí úspěšný intelektuální postup byl víckrát napadán, 
nejenom ve 20. století Derridou s jeho dekonstrukcí. Důvodem byla chyba, k níž ten přístup 
snadno svádí – totiž snaha doplňkové póly osamostatnit a posuzovat je jakožto takové. Tak 
oné matérii bylo vytýkáno, jak že může vůbec existovat, pokud nemá žádné vlastnosti a 
interakce s ostatními částmi světa. Snad proto s ní byla později spojena energie, schopnost 
obecného působení, i když původně ten pojem pochází z Aristotelovy ethiky. 

Já se tu této chybě budu snažit vyhnout: i když předmětem mých úvah bude forma, její 
matérie nebo prostě to, co je tou formou ztvárněno, bude vždy přítomno (pokud to bude 
možné). Dál ještě musím učinit jednu výhradu: jistěže k formě dejme tomu věci náleží třeba 
její barva, vůně, tvrdost nebo měkkost, drsnost nebo hladkost, trvanlivost a víceméně 
nekonečná řada dalších vlastností, které ji odlišují od jiných věcí či jevů; kdybych chtěl 
všechny probírat, mohl bych zde svou úvahu rovnou skončit. Každá racionální úvaha 
vyžaduje výběr, omezení šíře pohledu. To je sice vždy riskantní, nicméně nutné. Mým 
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výběrem bude, jak řečeno na začátku, forma v užším smyslu. Co tím přesně myslím, vyplyne 
postupně. 

 
I. Tvar a jeho analogie 
 
Tvar je to nejjednodušší, co mě v souvislosti s formou napadne. Co je to vlastně tvar? 

Je vždycky riskantní, snažit se vysvětlovat primární či primitivní pojem (jak tomu říká 
Russell), jelikož mě ohrožuje myšlenkový pohyb v kruhu. Vezmu na sebe toto riziko a řeknu, 
že tvar je spojitou souvztažností zjevných částí objektu, uchopitelnou vcelku buďto smyslově či 
představou. Celistvost může být více či méně zdůrazněná, podle toho je tvar víc či méně 
určitý. Co ale znamená to uchopení tvaru vcelku? Jazyk tu trochu mýlí: slovo uchopit se 
v přímém významu vztahuje k akci ruky a navozuje představu nejprve pohybu a potom 
hmatového vjemu. Já tady ale míním akt, který přímo propojuje vjem s niternou představou, 
na níž pak může spočívat pojmové zpracování. Jsou velice hluboké důvody, proč smysly, 
které toto umožňují, jsou ty, které fungují na dálku, tedy především zrak, teprve v druhé řadě 
sluch. Představa, která je skutečně názorná, je nejčastěji zraková; a ony nenázorné, které na ní 
stavějí, mají zpravidla znaky analogie, tedy jakéhosi vnitřního zraku, který mi umožňuje věci 
nahlížet, spatřovat je ve vzájemných vztazích apod. Důvod je prostý: věci, kterým se snažím 
myšlenkově přiblížit, musím nejprve vzdálit z bezprostředního kontaktu: musím se osvobodit 
z jejich přímé moci, abych se jich mohl zmocnit. 

S touto výhradou teď mohu říct, že jsou v zásadě dva hlavní způsoby, jak tvar uchopit. 
Ten jeden – trochu pojmově cirkulární – je připodobnění ke tvaru, který znám buďto 

z vlastní zkušenosti nebo možná z předobrazu, který je mi vrozený (tady se připomíná ten 
Platónův eidos). I když jeho konstatování moc nevysvětluje, nemohu jej pominout. 

Ten druhý, jehož se o něco více zúčastňuje abstrakce, je určitost, nastolená souhrou 
pravidelnosti a změny, celistvosti a kontrastu. Je myslím zřejmé, že nejspíš uchopitelný bude 
tvar pravidelných objektů – například v běžném třírozměrném prostoru tvar koule, čtyřstěnu a 
krychle, dvanáctistěnu nebo dokonce dvacetistěnu. Není patrně náhoda, že Platón tyto (ovšem 
myšlenkové, ideální) tvary přiřadil jako obraz některým z nejvyšších idejí. Co je v nich 
zvláštního, že je tak snadno uchopím? Zřetelně je to ona celistvost, v hloubi pravidelnost nebo 
stejnost – tak například je na povrchu koule všemi směry od středu vždy stejná vzdálenost. 
Subjekt, který je při chápání světa vždy pólem stálosti, se tu promítá do středu a potom do 
stálosti vzdálenosti v různých směrech. Prostěji mohu říct, že koule se mi jeví vždycky stejně, 
ať ji skutečně či myšlenkově pootáčím jakkoliv. Podobnou, jenom trošku složitější stálost 
mohu pozorovat u všech dalších pravidelných těles. Stálost v různých pohledech je základ 
celistvosti: co mohu tak říkajíc zevnitř snadno uchopit, je dobře uchopitelné i zvenčí, vcelku.  

Je ovšem jenom malý počet těchto velmi pravidelných tvarů. Uchopení těch dalších se 
zakládá buď na podobných (ale méně dokonalých) aktech ustavení stálosti, případně jejím 
porušením pod kontrolou subjektu (jako při částečných, snadno přehledných deformacích) 
nebo v myšlenkovém skládání lépe uchopitelných tvarů do toho, který ve své představě máme 
před sebou. Jsou ovšem tvary natolik nepravidelné, že jejich uchopování je vlastně neustálý, 
nikdy zcela nekončící proces rozkladu na lépe uchopitelné prvky a jejich nové skládání. Nejen 
o těchto tvarech mohu říct, že je v svém uchopení vlastně znovu ve své mysli vytvářím. 

Vidím tu, že uchopení tvaru je vždy proces – někdy natolik cyklický, že vyvolává 
dojem celistvosti, ba i stálosti (to jsou ty dokonalé tvary, o nichž mluví Tvarová psychologie), 
někdy však značně proměnlivý a stále pokračující. Tam, kde je ukončení v nedohlednu nebo 
se jeví jako nemožné, nabízejí se mi dvě možnosti: buďto tvar uchopím v jakémsi 
zjednodušeném, přibližném modelu, nebo pokus o uchopení vzdám a prohlásím objekt za 
beztvarý (a tím i značně unikavý). První možnost užívám vlastně u každého reálného tvaru, 
jelikož nelze najít v realitě vpravdě zcela pravidelný tvar – ty, o nichž byla shora řeč, jsou 
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v pravém smyslu ideální, tedy existují jen v naší abstraktní představě. Je tedy proces uchopení 
reálného tvaru vlastně jeho idealizací? Myslím, že to tak je, ale jen zčásti: to, čeho se při 
uchopení zmocňuji, je zřejmě ideální – ale k tomu vyvstává vždy komplement toho, co se mé 
idealizaci vzpírá a co mě zpravuje o tom, že jde o reálný tvar: že jej nemohu beze zbytku 
zvnitřnit a tím si jej přivlastnit. 

Je ovšem ještě jiný komplement tvaru, tak říkajíc v jiném rozměru – totiž ten, že 
reálný tvar má vždy látku, matérii, kterou utváří a která tvar neodlučně vyplňuje. Co touto 
látkou u reálných tvarů je, o tom budu uvažovat za chvíli; zatím se spokojím s tou běžnou 
zkušenostní verzí rozličných materiálů, jako je kámen, kov, dřevo atd., s vědomím, že se liší 
kvalitami – nejsou tedy onou všechno spojující obecnou matérií, což vede k podezření, že se 
v nich ještě nějak uplatňuje forma v jiném smyslu. Co ale ony ideální tvary a další formy, 
které jsou jen myšlené? Mají nějakou matérii, nějaký obsah, nebo je možná holá, čistá forma, 
byť jen myšlená? 

To je daleko svízelnější problém, než se zdá; myslím, že ani mezi matematiky, kteří 
uvedené tvary mají jako ten nejprostší materiál pro své složité konstrukce, nepanuje v této 
věci shoda. Jsou v zásadě dva hlavní přístupy, které ve shodě s tradicí můžeme nazývat např. 
realistickým a idealistickým. Ten první tvrdí, že jakkoliv nějaký ideální tvar nenajdeme přímo 
v žádném jednotlivém reálném objektu, ten tvar nicméně ve skutečném světě je – např. jako 
společný rys mnoha analogických neideálních reálných tvarů. Jako takový jej podvědomě 
vyhledává naše vnímání, což patrně bylo také původem samých počátků vědy, která s nimi 
pracuje, tedy geometrie. Pokud tento přístup přijmu, bude matérií, komplementární k viděným 
tvarům, prostě matérie světa ve všech různých podobách (od nichž se ale abstrahuje: pokud 
Archimédes črtal svoje kruhy do písku, jistě se nezajímal o jeho zrnka nebo barvu).  

Druhý přístup, který myslím reflektuje pozdější fáze abstraktního myšlení, přetíná 
tento přímý vztah s reálnými objekty a osvobozuje svět ideálních tvarů a dalších 
nedohledných možných konstrukcí do úplné nezávislosti. Znamená to, že lze myslet čisté 
formy nebo dokonce věřit v jejich nezávislou existenci bez látkového obsahu? Zdá se, že 
takový je postoj Platóna a dalších jeho následovníků až po dnešní dobu. Pokud se rozhlédnu 
jen po té malé části obrovité stavby matematiky, kterou jsem ještě schopen chápat, klonil 
bych se asi víc k tomuto přístupu. Jenomže ani pak nebudu s věcí hotov. I sami matematici 
cítili zřejmě potřebu chápat ideální tvary jako formu něčeho – a tak (když zůstanu u 
středoškolské geometrie) za chybějící matérii někteří dosadili seskupení bodů. Prostor, utkaný 
z bezrozměrných bodů, je tady onou obecnou a všechno spojující matérií, na níž veškeré 
formy mohou povstávat. 

Dovolím si tady malou odbočku. Prostor, jak jsem měl asi říct už na počátku této 
úvahy, je samozřejmou podmínkou povstání všech reálných tvarů – podmínkou přinejmenším 
stejně závaznou, jakou je matérie, která je tvarem formována. Základním rozdílem mezi 
reálným světem naší zkušenosti a tím, který dlí jenom v představách a myšlenkách, je (kromě 
jiného) právě prostorovost prvého: zatímco reálná věc je zde či tam, myšlenka není „nikde“, 
nemá žádné prostorové určení ani co do místa ani co do rozsahu. A přesto, jak zde právě 
konstatuji, je možno myslet prostor, dokonce si ho do určité míry představit – a to nejenom 
prostor reálného světa, ale prostor abstraktní, ve kterém mohou existovat ideální objekty. Zde 
prostoru reálných věcí má v myšleném prostoru svou analogii, není však ovšem vázáno na 
tělo myslícího: myšlené zde je vždycky tam, kam se soustředí subjekt, a dá se ovšem 
nekonečně snáze přemístit. 

Je zřejmé, že by tato odbočka vyžadovala mnohem rozsáhlejší zamyšlení – tím by se 
ale celá úvaha vydala jiným směrem. Vraťme se k abstraktnímu, myšlenému světu, jaký 
prozkoumává a tím současně i tvoří především matematika a jiné duchovní obory. Stačí se po 
něm trochu rozhlédnout, aby se vyjevilo, že s prostorem bodů jakožto matérií forem tady 
nevystačíme. Čím výše v abstrakci, tím méně bude možno odlišit formu od její matérie. 
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Znamená to, že se tedy ve směru vyšší abstrakce přece jen blížíme již stavu zcela čistých 
forem? Je něco takového jako samonosná čistá forma bez jakékoliv – třeba myšlenkové – 
matérie? Odpověď možná leží zhruba tímto směrem: na žádné z úrovní matematické 
abstrakce, alespoň pokud vím, neexistuje nějaká forma jenom pro sebe, ale vždy ve vztahu 
přinejmenším k svému duálnímu obrazu, případně k celé soustavě korespondujících forem. 
Vztahy mezi nimi jsou téměř neodlišitelné od samotných forem; přesto je myslím možno říct, 
že formy jsou právě tvary těch vztahů identity, symetrie, analogie a podobně. Není-li jiné 
matérie, jsou to tedy vztahy. Totéž se dá říct i o abstraktním prostoru: není to nutně 
nekonečný soubor bodů, ale soubor uskutečnitelných vztahů identity nebo analogie a jejich 
komplementů. 

Vraťme se ale z esoterického světa krajní abstrakce do toho reálného, tedy do světa, 
který je známý naší každodenní zkušenosti. Pokud jsem říkal, že některé tvary vyžadují 
nekonečný cyklus uchopování a tedy jsou na samém kraji beztvarosti, musím nyní věnovat 
zvláštní pozornost tvarům, které mají k beztvarosti daleko, přesto však jejich uchopení 
představuje jistý myšlenkový problém. Jde o tvary dynamické, které jsou znakem téměř všeho 
živého.  

Mohl bych jistě zvolit jiný příklad, ale vybral jsem si zvíře, kočku. Kočka má zcela 
jistě tvar, o kterém nepochybuji, i kdybych neměl žádné znalosti o jejím vnitřním ustrojení. 
Hledím teď vnitřním zrakem na ni (je celkem jedno, zda ji vidím skutečně): nějakou dobu leží 
roztažená s tlapkami nahoru, potom se překulí a sedne, stulí se, za chvíli vstane, protáhne se, 
naježí hřbet, v příští chvíli udělá několik velice pružných kroků a lehce vyskočí na zídku, kde 
se ráda vyhřívá. Změny tvaru jejího těla jsou po celou dobu spojité, ale tak výrazné, jaká jen 
změna může být – a přesto je to pořád kočka se svým kočkovitým tvarem. Je skoro jisté, že 
kdybych její pohyby natočil na velmi dlouhý film a potom porovnával jednotlivé obrázky, 
nenašel bych dva úplně stejné. Co to tedy je, co mi dává možnost rozpoznat kočku právě 
podle tvaru, jehož některé fáze jsem dejme tomu nikdy nezaznamenal? Ano, jsou jisté 
invarianty tvaru, určené kočičí anatomií a popsatelné topologií – ale to jistě není vše. Je přece 
něco takového, jako kočičí pohyb, který nemá žádné jiné zvíře na světě. Má tedy také pohyb 
tvar? Poučen Einsteinovou fyzikou bych se mohl problému zkusit zbavit tím, že tvar pojmu 
v časoprostoru. To trochu pomůže, ale ne úplně: musel bych v čase pohyb kočky velmi 
dlouho sledovat, než bych nasbíral dostatečné množství analogií, aby můj obraz byl alespoň 
trochu úplný. A jeho abstrakce by nejspíš stejně neposkytla onen dojem typické kočičí 
pružnosti, jaký mám už z několika jejích pohybů. 

Zdá se, že méně křečovité bude připustit, že pohyb má opravdu tvar (v jen málo 
rozšířené analogii k tvaru nehybných předmětů) a že v určitých případech, jako naší kočky, je 
jednotou změny okamžitých tvarů, tedy jakýsi tvar tvarů či dynamický hyper-tvar. Komu se 
tento závěr zdá být příliš kuriosní, ať vzpomene na charakteristické pohyby nějaké jemu 
známé osoby: stačí často jediné gesto, pohyb nohy nebo ruky, abychom ji třeba z velké dálky 
poznali. 

Tento pohybový tvar či hyper-tvar je superponován na tvarech, které daný objekt 
v každém okamžiku má a které propojuje tatáž matérie nebo látka, tvořící jejich 
komplementární jednotu. Je dobře uvědomit si tu nenápadnou hierarchii, později se bude 
hodit. Ostatně, není omezena jen na živé objekty. Vezměme třeba tvary rozvlněné vody. Voda 
v konkrétní zkušenosti (tedy ne jako látka obecně) je jeden z objektů, které bychom nejspíš 
zkušenostně vymezili jako beztvaré; když se však rozvlní, povstanou na ní tvary vln, které při 
bližším pohledu jsou vždycky trochu jiné – přesto však existuje dynamický hyper-tvar jejího 
vlnění. 

To mne teď přivádí k různým analogiím tvaru případně hyper-tvaru, které zde jen 
naznačím. Nebude jistě těžké připustit, že křivka z ruky umělce či kaligrafa má určitý tvar, ať 
už je součástí nějakého celkového tvaru (znaku či figury), nebo ji zkoumáme jen jako 
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takovou. Je-li to křivka doopravdy umělecká, tak kromě tvaru, který tvoří v každém bodě, má 
opět cosi jako hyper-tvar: říkáme, že křivka má nějaký pohyb, gesto, dynamiku – a skutečně, 
ten její hyper-tvar vnímáme, když zrakem rekonstruujeme pohyb pera nebo štětce, který ji 
původně vytvořil. Podobně zakřivené plochy sochy, celkové utvoření objemu má ve své 
statičnosti dynamický hyper-tvar, který v nás vzniká, když ji obhlížíme. Je skoro zbytečné 
říkat, že pohyby a gesta tanečnice mají opět dynamický hyper-tvar, v daném případě ještě 
názornější.  

Je jenom malý přenesením významu, když pojem tvaru a zejména hyper-tvaru 
uplatním na melodii v hudbě a obojí (hyper-tvar a melodii) pak na kadenci slov v nějaké 
básni. Ve všech těchto příkladech počínaje křivkou nebo tvarem sochy se k hyper-tvaru váže 
význam, což je závažná okolnost, k níž se budu muset ještě vrátit. Na tomto místě postačí 
uzavřít zjištěním, že tvar může mít hierarchii, v níž v jednom nebo několika stupních nad 
elementy tvaru, nalézanými lokálně, je cosi, co je nejen spojuje, ale dodává jim vyšší formu. 

Pokud jsem naznačoval, že ty vyšší formy tvaru jsou v jádře dynamické, musím dodat, 
že dokonalý tvar, po kterém podle Tvarové psychologie naše vnímání prahne a který mnohé 
umělecké dílo minulosti splňuje, je klidný vlastní podstatou – ne proto, že by snad byl strnulý, 
ale proto, že v svém celku integruje dynamické hyper-tvary.  

 
II. Látka a forma 
 
V dosavadních úvahách jsem jenom konstatoval, že tvar – alespoň ten elementární a 

zastižený přímou zkušeností – má na svém komplementárním rubu vždycky matérii, čili látku, 
kterou právě utváří; ale prozatím jsem věnoval jen málo úvah tomu, co ta látka vlastně je. 
Přímá zkušenost mi místo matérie nabízí různé materiály – kámen, dřevo, kov, případně živou 
tkáň a podobně. Ačkoliv jejich pojmy také vznikly zobecňující abstrakcí – jsou přece různé 
druhy třeba kamene a v daném oblázku je kámen trochu jiný, než v nějakém jiném – přece jen 
ony materiály neodpovídají těm požadavkům obecnosti, jaké ve své hýlé stanovil už 
Aristoteles a které jsem tu přijal jako rozumné. Tyhle materiály mohou být jenom formami (s 
užitím slova forma v širším smyslu) obecné matérie, která ve světě všechny objekty a jejich 
změny spojuje.  

Krok od formy v širším smyslu k formě v užším smyslu, který v případě matérie dělá 
novodobá přírodní věda za vlažného zájmu filosofie, není nikterak samozřejmý, tím méně 
okamžitý: trvá už víc než dvě stě let a zatím vlastně stále není ukončen. Myšlenka, že všechny 
věci v přírodě jsou složeny z jakýchsi maličkých stavebních kamenů, které nelze ani dělit ani 
měnit, tedy atomů, pocházející už od řeckého Demokrita nebo jeho učitele Leukipa, byla snad 
podnětem pro rozvíjející se představy, ukázala se však jako příliš prostá. Látky, jak nám je 
prezentuje soudobá věda, představují složitou strukturu, v níž prostorové vztahy, pohyby a 
interakce různě stabilních a různě hmotných částic určují jejich kvalitu. 

Struktura hmoty, jak ji dneska chápeme, je přísně hierarchická; to, co jednotlivé 
úrovně od sebe odděluje, je míra energie, kterou musíme vynaložit, abychom odhalili hlubší 
z nich: zatímco stačí energie tepelných srážek při běžně dostupných teplotách, abychom od 
sebe oddělili jednotlivé molekuly, je třeba energie aspoň o řád vyšší, abychom molekuly 
rozdrobili na atomy (nebo jejich úlomky), pak energie o dva řády vyšší, abychom atomy 
rozdělili na elektrony a jádra, pak energie aspoň o tři řády vyšší, abychom jádra rozdrobili na 
to, co jsme ještě před půlstoletím považovali za elementární částice, tj. protony a neutrony. Je 
třeba již zcela fantastické energie, abychom tyto částice rozbili na ještě základnější kvarky, a 
už vůbec nelze realisticky uvažovat o tom, že bychom se experimenty dostali na ještě nižší 
úroveň jakýchsi preonů či nepatrných strun či membrán, o nichž uvažují teoretičtí fyzikové. 

Nedávám si tu za úkol, v jediném odstavci vylíčit závratnou stavbu poznání, kterou 
fyzikové střídavě teoretickými úvahami a experimenty budovali více než sto let. Co mě tu 
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zajímá, je míra, s jakou tady forma nahrazuje beztvarou látku v našich úvahách. Už na úrovni 
molekul je pro projevy matérie rozhodující, jak jsou různé atomy v molekule uspořádány, po 
jakých drahách obíhají jejich elektrony (ano, ten pohyb je kvantově neurčitý, nicméně existují 
v jistém smyslu tvary jejich rozmazaných drah). Kde je tu matérie, kterou tyhle formy 
utvářejí? Až po úroveň kvarků je každé částici přisuzována hmotnost, které podle fyziky 
nepřísluší žádný jiný atribut, než že v jisté kvantitě existuje (kromě toho, že vládne 
setrvačností a vyvolává resp. cítí gravitaci). Je ale příznačné, že právě za podmínek, kdy byť 
velice zprostředkovaná zkušenost experimentů na urychlovačích částic naráží na svou mez, a 
dále – jak se zdá – je možná pouze fyzikova myšlenka, se podle fyzikální teorie objevují 
virtuální částice, jejichž existence se nápadně podobá Heideggerovu škrtnutému bytí a které – 
jak se mnozí fyzici shodují – svými interakcemi hmotnost reálných částic tvoří. Hmotnost se 
tady tedy téměř vytrácí a když se ponoříme ve struktuře ještě níž, ke kmitání strun či 
membrán, je hmotnost – stejně jako jiné znaky – jenom formou pohybu v mnohorozměrném 
prostoru.  

Je nutno ovšem připustit, že hmotnost částic není jediná, která je formována v dnes 
uznávané struktuře. Přinejmenším v téže míře je to energie, členěná do různých (silných, 
slabých, elektromagnetických, gravitačních) interakcí. Díky Einsteinovým teoriím energii 
dneska považujeme za vzájemně ekvivalentní s hmotností, částice tedy mohou přecházet na 
interakce a zase se z nich rodit. To vše daleko přesahuje prostou názornost a jak už řečeno, 
nechci tu tvořit esej o moderní fyzice. Oč mi tu jde, je dvojí zjištění, které nakonec splyne 
v jedno: 1. podle lidského poznání posledních staletí není žádné látky bez formy: i to, co 
běžně bereme za prostou matérii, které náhoda či lidská činnost udělila formu nebo jednoduše 
tvar, samo o sobě má složitou formu, uskutečněnou v závratné hierarchii; 2. čím hlouběji (a 
tedy dále od běžné zkušenosti) v této hierarchii jdeme, tím více forma převládá. 

Mám tu tedy paradox, že matérie, látka, kterou jsem nalezl jako beztvarý komplement 
ke tvaru nebo obecněji formě, je formou ještě více prosycena, než samotný tvar. Musím však 
připustit, že v mých úvahách došlo k posunu: od názorného materiálu, který byl nositelem 
tvaru mého vnímání, jsem přešel k nenázorné hmotě, jak ji prozkoumalo lidské poznání. To – 
jak jinak – pracuje s abstrakcí, které je tím víc, čím víc se vzdalujeme běžné zkušenosti. 

 
III. Tvar konkrétního. 
 
Předchozí úvahy mě pobádají, abych se vrátil aspoň načas do oblasti běžné zkušenosti. 

Mám před sebou například kámen na cestě, nad ním strom, z kterého utrhnu už skoro zralé 
jablko. Tyto a nesčetné další objekty mé přirozené zkušenosti jsou konkrétní. O tom, co tohle 
slovo znamená, by se daly sepsat celé knihy, myšlení s ním zápasí už celá staletí. Co tady 
nabídnu, je sotva první krok do bažin téhle otázky. 

Stojím na cestě, přede mnou je strom. Aniž bych o tom přemýšlel, vím už v rovině 
vnímání, že je to strom, jednotlivý případ třídy stromů, odlišné od třídy keřů, květin, travin 
atd. Vím nejspíš, o jaký druh stromu jde, např. jabloň, znám také jaksi implicitně znaky, jímž 
se vyznačuje, že má např. listí, větve, kmen a v zemi kořeny, jedny ohebné a nestálé, jiné 
pevné a pevně čnící. Ano, tahle jabloň se svým tvarem, vůbec formou liší od jiných jabloní 
téhož druhu, o to víc pak od hrušní, platanů, akátů atd. Jakožto jednotlivý případ svého druhu 
se odlišuje velkým, možná nekonečným množstvím větších nebo menších odlišností, znaků, 
které bych u jiných příslušníků téhož druhu našel v jiné kvantitě či rozložení. To jednotlivé je 
tu v komplementaritě k obecnému a je produktem téže abstrakce, která má svou zobecňující a 
naopak ozvláštňující větev. Jednotlivé v tomto smyslu ale není vpravdě konkrétní. 

Hledím na strom a pokouším se zapomenout, že je to právě strom, že jeho celek tvoří 
listí, větve, kmen, který má kůru, pod tím lýko, dřevinu... Snažím se vyloučit, co vše o stromu 
vím, ať v obecnosti nebo v jednotlivém, a vidět, vnímat, prožívat právě toto, které je tu přede 
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mnou. Každý, kdo četl třeba Husserla, mi řekne, že to nejde: že to, co vidím, je už rovnou 
strom (kromě některých krajních případů např. v mlze nebo v šeru), nikoliv napřed něco, co 
pak dodatečně interpretuji jakožto strom. Zajisté, takto seriálně nevnímám. To konkrétní, o co 
tu jde, není v mém vjemu napřed, ale pod vědomou recepcí. Mohu se ovšem pokusit je tak 
říkajíc exhumovat shora naznačeným způsobem. 

Zbavit se veškerého obecného vědění o stromu, všech těch vazeb v nedohledné síti 
pojmů, které můj strom vřazují do přehledného světa, se může jevit jako násilné a umělé – a 
přece, takto oproštěné, v správném smyslu primitivní vnímání tu vždycky je, slabší či silnější, 
když se na strom nebo něco jiného z konkrétního světa zadívám: konkrétní to před veškerou 
abstrakcí, které bezprostředně prožívám. Takto vidí strom malé dítě a nejspíš také opravdový 
umělec, který se chystá namalovat jeho obraz. Je to daleko silnější, než se na první pohled 
zdá, když se mu otevřeme: konkrétní to se tady jeví jako svébytné, hluboké ve svém obsahu, 
přesto se vzpírající řeči, aspoň pokud ji nepřelstím básnickou metaforou. Zdá se – tušil to 
Merleau-Ponty – že to konkrétní konfrontuji hlavně tělesně, že konkrétnímu propůjčuji svoje 
tělo a naopak je ve svém těle znovu-stavím. Ne náhodou jsou vjemy dalších smyslů – čichu, 
chuti, hmatu přirozeně mnohem konkrétnější, i když vždycky také ovlivněny abstrakcí: ty 
smysly jsou daleko bližší mému tělu. 

Jaký tvar má konkrétní? Docela jistě žádný z ideálních tvarů: je to – pokud lze takto 
říct – tvar divoký, žijící tělesností, která není narušena žádnou abstrakcí. Z tohoto tvaru 
umělec – malíř, sochař, trochu přeneseně básník nebo skladatel – intuitivně začíná. Že z toho 
nicméně stvoří něco s obecnější platností, v tom je právě síla skutečného umění: je pevně 
zakotveno v konkrétnu a přitom zobecňuje. Ostatně, jak se k tomu vrátím později, tato 
podvojnost se znovu projevuje v díle: to, jak je uděláno (tedy jeho forma), je vždy konkrétní, 
zatímco to, co dílo znamená (jeho obsah), může být aspoň ve výkladu značně abstraktní. 

Než přejdu k dalšímu, sotva jsem se dotkl těchto hloubek, musím na okraj 
připomenout něco, co možná až příliš snadno unikne. Konkrétní se nám jeví jako svébytné a 
jistě do značné míry takové je. Není to ale Kantova věc o sobě (Ding an sich): konkrétní se mi 
vždycky zjevuje jako to či toto: jakkoliv hluboké a ve svém nitru nedostupné, jak naznačuje 
Heidegger, je to vždy protějšek mého konkrétního bytí. Beze mne by nebylo žádné to, jelikož 
to je vždycky zde a nyní, kde a kdy jsem také Já. Ostatně konkrétní je jednou strom, případně 
celý háj, jindy větev nebo list: to, co je právě tímto, objektem mojí pozornosti. 

Je ovšem možné tvrdit, že cokoliv, na co poukážu, už není doopravdy konkrétní, 
jelikož jsem to vyňal ze srostité souvislosti. Konkrétní v tomto pojetí je potom totalita 
bezprostřední zkušenosti. Tento extrémní názor nelze zcela zavrhnout – jen v tomto případě 
nemá smysl mluvit o formě konkrétního. 

 
IV. Tvar idejí 
 
O ideálních tvarech byla řeč už shora, jedna věc ale unikla. Nejen, že nelze říct, kde 

ideální tvary jsou, mají ještě tu zvláštnost, že jsou vlastně jenom jednou, jak upozornil Husserl 
ve svém Úvodu do geometrie: rovnostranný trojúhelník mohu znázorňovat jako menší nebo 
větší, natočený tak či onak v prostoru, je to ale vždy jedna, tatáž idea. A totéž mohu říct o 
všech ideálních tvarech – a přeneseně o tvaru všech dalších ideálních formací a vztahů, jak je 
vytvořila matematika. Ano, zde ideální tvar ztrácí názornost a získává vlastnosti čistého 
pojmu. Přesto si nemyslím, že forma idejí by byla vždycky čistě pojmová. 

Nicméně, zůstaňme zatím u pojmů. Jsou ideou už samy o sobě, to ale není jejich 
hlavní povaha a také funkce. Ta spočívá v jejich souvztažnosti v složitějších myšlenkových 
útvarech, jako jsou modely a teorie exaktních a empirických věd a přirozeně také filosofie. 
V jakém smyslu se tady dá mluvit o tvaru nebo vůbec formě obecně? Daná teorie se 
především opírá o jistý systém pojmů, který může mít jen sama pro sebe, obvykle ale – má-li 
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být srozumitelná – jej částečně či zcela sdílí s jinými oblastmi myšlení. Takový systém 
pojmů, aby fungoval, musí splňovat jisté minimální nároky: musí obsahovat vztahy protikladu 
(nebo spíše kontrastu) a naopak relativní jednoty či identity; musí v něm existovat prvek 
analogie respektive operace ztotožnění; především však v něm musí být vícečetné vztahy 
hierarchie, které jedny skupiny pojmů podřizují jiným. V takovém systému pojmů (který až 
na výjimky není nějak explicitní, ale projevuje se ve vlastním myšlení) myslitel konstruuje 
svoje složitější ideje. Jejich tvar je určován výslovnými vztahy mezi pojmy, zejména 
souvislostmi, které ustavují nové jednoty a zejména hierarchie, z kterých se tvoří nové 
významy a jimiž pojmy zpětně dostávají nový obsah. Dobrý tvar teorie, která je systémem 
idejí, se vyznačuje konsistencí a přehlednou jednoduchostí, která se často vyznačuje krásou, 
když ji člověk pochopí. 

 
Výše jsem uvažoval o vztahu formy a matérie čili látky. Myslím, že mohu provizorně 

uzavřít, že tato komplementarita má nějaký smysl jenom potud, pokud abstrakce je zhruba 
vyrovnána s názorností. Jsou dva úběžníky, kde však zjevně ztrácí smysl: na jedné straně 
relativní konkrétno, v němž jsme schopni prožívat jednotliviny; na druhé straně čistá idealita, 
ať už má formu pojmovou či ne. Jak ale dále ukážu, jsou formy, kde místo látky nastupují 
jisté její analogie. 

 
V. Hierarchie a její dynamika: forma a funkce 
 
Ještě před sto padesáti lety by byl i ve vědeckém světě, natož mezi laiky, sotva někdo 

spojoval živou hmotu s výraznou formou. Ty kapičky rosolovité hmoty, jak je známe u 
všelijakých prvoků a jiných jednoduchých organizmů, mohly sotva soutěžit s řádem krystalů, 
nádherných navenek a přísně uspořádaných, jak se stále víc vyjevovalo, i uvnitř, na úrovni 
atomů. Ta předpověditelná stálost, s jakou je vnitřně ustrojen například diamant, se zdála být 
vrcholem přirozené formy hmoty – a jeho vnější vzhled, jeho tvrdost a nezničitelnost se 
právem chápaly jako logické důsledky jeho vnitřní dokonalosti. 

Co proti tomu znamenaly živé buňky? Ano, měly své buněčné membrány a uvnitř 
jádro, cytoplasmu, která se postupně zjevila jako strukturovaná, různé další organely, které – 
jak se zjišťovalo postupně, mají různě rozdělené funkce – jednou vyrábět molekuly, z kterých 
jsou buňky vystavěny nebo díky kterým fungují, jindy zásobovat buňku energií. To všechno 
ale kromě jádra bývá v buňce v různém počtu a také poloha a tvar či velikost jsou jednou 
takové, jindy zas jiné. Život se zprvu jevil spíše jako obraz nepořádku nežli naopak. 

Tak jako když jsem mluvil o struktuře hmoty, jak ji vidí dnešní fyzika, ani zde 
nedokážu ani načrtnout, co všechno vědci za poslední půlstoletí našli, když překonávali svou 
počáteční slepotu; nemohu to ale ani pominout s tou arogancí, jaké se dopouští značná část 
dnešní filosofie, která se tváří, jako by ty závratné pokroky vědění byly nepodstatné nebo jich 
prostě nebylo.  

Začátek převratu zajisté vznikl při zkoumání jádra buňky, v kterém – jak se postupně 
ukázalo – je v chromozomech svinuta několik metrů dlouhá molekula DNA, v jejíž chemické 
struktuře je sledem jejích článků zapsána veškerá informace o struktuře celé buňky. 
Kdybychom trojice těch článků přirovnali k písmenům, vydala by informace, uložená 
v průměrné DNA, na celou knihovnu. Nenáhodnost toho uskupení je o mnoho řádů vyšší než 
u struktury diamantu. Přitom se celá tato informace kopíruje s neuvěřitelnou přesností 
(bodové odchylky se vyskytují průměrně až zhruba u milionté kopie) při dělení buňky a 
s podobnou přesností se potom překládá do přaden RNA a odtud do různých molekul 
proteinů, které tvoří většinu buňky a které dále vyrábějí další látky, vytvářející např. 
membrány celé buňky nebo jejích organel, ale také přeměňující látky, které buňka vyměňuje 
s okolím. Buňka, která vypadá jako kapička téměř beztvarého rosolu, má přísný, i když 



 10

vždycky v něčem individuální řád: molekuly v ní putují po určitých drahách a přeměňují se 
tak, jak buňka potřebuje; každý z těch mnoha tisíců rozličných enzymů bílkovinné nebo 
směsné povahy, které zajišťují tyto přeměny, má prostorově přesný tvar, bez něhož by byl 
neúčinný; pokud tento tvar ztratí, což se při jeho ohebné struktuře může celkem snadno stát, je 
jinými enzymy rozpoznán a zničen: rozložen na nízkomolekulární látky, z nichž je znovu 
správně v ribosomech vystavěn. Opravy toho druhu se dějí u všech významných složek 
buňky, dokonce v samé DNA, která – způsobem, který je prozatím jen částečně chápán – 
případné vady sama v sobě rozpozná a s pomocí celé kaskády enzymů vadné místo opraví. 

Buňka má tedy řád: její složky jsou vystavěny, prostorově utvořeny a vzájemně 
poskládány přesným způsobem, forma tu tedy začíná už strukturou a tvarem složek a panuje 
pak v několika hierarchických rovinách. To ale není pro naši úvahu tady nejdůležitější: buňka 
funguje jako velice přesný mechanismus díky nesčetnému počtu signálů, které si předávají její 
složky a díky nimž jsou dílčí pochody, které zajišťují, vzájemně spjaty do funkčního celku. O 
čem tu mluvím, je dynamická forma celku, která zpětně ovlivňuje jednotlivé dílčí pochody. 
Pojmově chápat logiku takových dynamických, celistvých a hierarchických vztahů v jejich 
celku vpravdě neumíme, jelikož naše myšlení, ovlivněné jazykem, je ve své valné části 
lineární a ve věcech kausality bipolární – to ale nemění nic na tom, že takové vztahy jsou a že 
o nich alespoň víme. Umíme je kromě toho simulovat na základě dílčích poznatků; jak se zdá, 
tvoří se z toho nová intuice, z níž možná časem povstane skutečné pochopení. 

Vezměme nyní v úvahu, že téměř polovinu živé hmoty na Zemi tvoří vyšší organismy, 
v nichž buňky spolupracují – opět na hierarchickém principu – v jednotlivých orgánech;  a ty 
zas – v další hierarchii – v celém organismu. Uvažme dále, že takové organismy často tvoří 
společenství, která jsou různě strukturována a opět fungují na hierarchickém principu. 
Uvažme k tomu ještě lidskou společnost, která je vlastně nadsumativním celkem mnohých 
dílčích lidských společenství, s jejím strukturováním a vzájemnými vztahy horizontálními a 
vertikálními – a nyní zkusme aspoň náznakem projít celou tu vertikálu forem od jednotlivých 
molekul přes celky buněk, orgánů a jednotlivých lidských organismů po rodiny a různé 
společenské instituce až po celou lidskou společnost – není to závratné? Filosof si nikterak 
nezadá, když nad tím žasne. 

Co na jednotlivých úrovních i vcelku spojuje dynamické kolektivní formy, 
hierarchicky spočívající na souhře forem v běžném smyslu (jako struktura a dynamický tvar), 
je existence jejich funkce. Skutečně, kde člověk nachází látku jako komplement formy na 
nižších úrovních (která tam samozřejmě vždycky je), tam na vyšší úrovni nachází právě 
funkci resp. smysluplnou souhru funkcí v jejich systémové jednotě. Život je patrně ještě něco 
víc, ale přinejmenším je to funkce, kterou se jeho hierarchická forma udržuje, obnovuje, 
rozmnožuje a vyvíjí. 

 
VI.  Kulturní artefakty: forma a obsah 
 
Nenáhodnost hierarchické dynamické formy, komplementární s funkcí nebo ještě spíše 

systémovými funkcemi, je přítomná i v rozličných artefaktech, které v lidském společenství 
vznikají. Některé z nich mají povahu nástrojů v tom nejširším smyslu a v těchto případech je 
pro ně jejich účel, tedy funkce opět určující. Jsou ale takové, u nichž případně účel – často 
přenesený – mohl existovat primárně, časem se ale zbavily své přímé služebnosti. Jde vesměs 
o výkony lidského ducha, zvykově dělené do oblastí vědy, filosofie a umění. Rozmanitost 
těchto artefaktů je tak veliká, že je tady sotva mohu vyčíslit, natož pak všechny rozebrat. O to 
tu ale přece také nejde: úkolem, který jsem si tady vytyčil, je prozkoumat alespoň zběžně 
formu, která tyto artefakty dělá tím, čím jsou. 

Zkusím předtím alespoň krátkou rekapitulaci. Když jsem na počátku zvolil jako 
směrné roztřídění onu řeckou trojici morfé-schéma-eidos, tedy řekněme tvar-strukturu-ideu, 
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pak dosud v mých úvahách převládaly první dvě z těchto tří kategorií. Nejprve jsem tu 
uvažoval o tvaru, který se vyskytuje v přirozených i umělých entitách, a připomněl, že 
existuje cosi jako dynamických tvar či hyper-tvar; až na výjimku ideálních tvarů byl tvar vždy 
komplementární s nějakou látkou nebo matérií, která tvar nese a je jím ozvláštněna. Pak jsem 
se věnoval složitým přirozeným funkčním strukturám, kde jednotlivé tvary mají roli základu, 
nad nímž se klene celá dynamická struktura. Komplementární k její hierarchicky vytvořené 
formě byla funkce, kterou daná forma zajišťuje a je jí zpětně určena. Nebyl tu zatím – pokud 
pominu abstraktní teorie, o nichž byla řeč – žádný eidos, jelikož nevěřím v nějakého 
demiurga, který by ty přirozené funkční formy vytvořil. To ale nevystačí, jakmile začnu 
uvažovat o kulturních artefaktech, umělých dílech kultury. 

Téma je tak obsáhlé, že je nezbytně musím omezit. Zvolím si pro svůj náčrt umění – 
některá jeho hlediska, protože i při tomto zúžení bych musel napsat celé knihy, kdybych je 
podrobně chtěl vystihnout. Co vcelku může na umění zaujmout, je dosti raná diferenciace 
umění dle různých smyslů nebo citlivostí, k nimž se hlavně obrací: už starověké kultury měly 
své výtvarné umění a tanec, oslovující primárně zrak; svou prostou hudbu, těšící sluch; své 
orální formy, které časem přešly v písemnictví – poezii, drama, později i prózu, které se 
obracely k představám a myšlení. Taková specializace je základem formy, která vyžaduje 
vždycky jisté omezení, aby se v jeho rámci mohla rozvinout. To nevylučuje, aby se později, 
když jsou už dostatečně ustaveny, tyto discipliny nespojily v složitějších strukturách, jakou je 
například píseň nebo dokonce opera či v nové době třeba film. 

Každé z těch druhů umění má přirozeně svoji matérii, jíž udílí své formy, i když ta 
může být někdy dost unikavá. Nejnázornější matérii má sochařství – např. dřevo, kámen nebo 
kov; lze ale také říct, že svými tvary modeluje také prostor a ještě méně názorně naše vnitřní 
pohybové nebo tvarující impulsy. Podobně architektura vytváří ze svých stavebních materiálů 
svůj velkorysý tvar, ale modeluje v podobné míře prostor a naši vnitřní citlivost např. 
k monumentalitě či k stálosti. Malířství má ovšem barvy, disperze čistých pigmentů, které 
klade na podklad desky nebo plátna v souladech či kontrastech, za účasti světla resp. stínu; 
pracuje ovšem také s naší emocionální reakcí na jednotlivé barvy resp. jejich vztahy nebo na 
dynamiku forem, jejich rozložení atd. Hudba má tóny, které vybrala z různých hluků přírody a 
které dává v různých barvách (nebo, jak se říká, timbrech) daných nástrojů a hlasů (i když 
hudbu lze skládat též v abstraktních hlasech, jako třeba Bach v Umění fugy) – samotné či 
v různých souzvucích, harmoniích nebo disonancích. Literatura má ovšem slova, věty, za 
nimi primární představy, jež vzbuzují, občas také melodii respektive rytmus slov a cosi jako 
jejich harmonii. 

Je snad hodno pozornosti, jak mnoho formy – ve smyslu výběru a utvoření – je už 
obsaženo v tom, co jsme tu jmenovali jako matérii, ve srovnání s tím, co nám nabízí sama 
příroda. Je to jen zvláštní případ obecného poznatku, že forma kultury jakožto složitého 
organismu je nezbytně hierarchická. 

Když se nyní mám zabývat vyšší formou, která je této preformované matérii vtisknuta, 
pak tvar je asi nejnázornější v sochařství. V malířství ovšem také vystupuje primárně 
v obrysových liniích, které jsou zdůrazněny zvláště v kresbě; v samotném (znázorňujícím) 
malířství bývá tvar modelován barevnými kontrasty a vztahy světla a stínu. V hudbě je 
analogií tvaru melodická linie, která svým časovým rozvíjením ve variačních obměnách tvoří 
jakýsi dříve zmíněný hyper-tvar. A rytmus, který je v hudbě zvláště výrazný, ale má analogie 
i ve výtvarném i slovesném umění, zvláště v klasické poezii, má asi také nejblíže k tvaru 
z našich třech od starých Řeků vypůjčených druhů formy, i když má v sobě také něco ze 
struktury, o které bude vzápětí řeč. 

O tvarech ve všech druzích umění lze říct, že mají určitost, buď názornou v klasickém 
umění, nebo škádlivě naznačenou, takže je příjemce nucen sám ji hledat a ve své 
představivosti dotvořit, jak je tomu často v novodobé tvorbě. Stručně řečeno, ta určitost je 
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v jádře jednotou kontrastů s prvky analogie případně opakování a proti tomu s prvky změny, 
případně protikladu. Schopnost uchopit rozvinutý tvar v jeho jednotě je zdrojem estetického 
prožitku, který je primární, i když nikoliv jedinou funkcí umění. 

Ve všech uvažovaných druzích umění má kromě tvaru nepochybný význam struktura, 
kterou je ovšem třeba chápat především v původním smyslu toho slova, tedy jako výstavbu. 
Co bylo řečeno shora o tvaru, bylo by možno opakovat také zde, s určitým posunem: jde opět 
o jednotu více nebo méně kontrastních prvků, realizovanou však v různých hierarchiích. Tak 
třeba na základní úrovni lze mluvit o harmonii – tónů v hudbě, barev v obraze, slov a představ 
třeba v básni. Jak každý ví, ta harmonie nemusí být doslovná ve smyslu příjemného souzvuku, 
ať tónů nebo barev popřípadě slov, může být různě obohacena, případně vyostřena až 
k tísnivé disonanci, zejména v přechodech u forem, rozvíjených v čase – musí mít ale, má-li 
to být opravdová forma, jistou logiku, která právě náleží k výstavbě. Pak mluvíme často o 
kompozici, vyváženém, ale přitom často dynamickém rozložení doslovných či pomyslných 
hmot – barevných, zvukových, slovně-představových – v skutečném či pomyslném prostoru. 
Samozřejmě mluvíme tu v metaforách, hmoty jsou často samy vystaveny z podřízených prvků 
a prostor, o němž je tu řeč, by často neexistoval bez struktury, která se v něm uskutečňuje. 

Co zbývá v tomto letmém náčrtu, je idea díla. Ta je pro jeho vznik i působení často 
určující, ale s jejím rozborem jsou zvláštní potíže. Má totiž téměř vždy dvě větve: na jedné 
straně formální a estetickou, jak je přirozené pro umění, na druhé straně tu, již často 
nazýváme obsahem či významem. Ačkoliv jednu nelze oddělit od druhé, promluvme nejprve 
o každé zvlášť. 

Ačkoliv historie umění zná příklady tvůrců – sochařů, malířů, skladatelů, básníků či 
spisovatelů – kteří už na začátku tvorby měli jasnou ideu, jak má co do formy jejich dílo 
vypadat, není to zcela jistě pravidlem: o směrnou ideu se často v tvorbě zápasí ve zpětné 
vazbě s uskutečňováním jednotlivých prvků formy a s podněty, které tvůrci nabízí vznikající 
dílo. Nicméně v tvorbě nastává určitý bod, kdy idea je víceméně jasná a od té chvíle určuje, 
co tvůrce svým dílem uskutečnit chce. Idea potom dává vnitřní oprávnění všech prvků, které 
dílo obsahuje, elementárních tvarů a celé výstavby ve všech nad sebou navršených rovinách. 

Po formální stránce je to často snaha, přivést estetický nebo jiný (emocionální, 
myšlenkový) obsah novým způsobem, což může znamenat nejenom nové modality formy, ale 
i „novou estetiku“, nové pojetí toho, co se cítí jako krásné nebo zajímavé. Jakkoliv může pak 
být zobecněna ať ve stylu autora nebo určité umělecké školy nebo přímo epochy, je sama 
nezbytně konkrétní, tak jako konkrétní je vůbec dané dílo ve svém provedení. Proto je často 
těžké, ne-li nemožné, vyjádřit ji pojmově, jakkoliv z díla přímo vyzařuje. 

Ano, současně dílo skoro vždycky něco znamená, má obsah nebo význam, postižitelný 
do jisté míry pojmově a tedy intelektuálně. Nejzřejmější je to u slovesného umění, kde slova, 
věty mají přímý, k tomu ještě třeba přenesený význam; ta samozřejmost je však často jenom 
zdánlivá. Vezměme třeba Shakespearova Hamleta, abychom v jedné formě postihli poezii i 
drama. V jedné rovině je to příběh prince, jemuž duch otce zjeví tajemství o jeho úkladné 
vraždě a žádá pomstu; Hamlet předstírá šílenství, aby vylákal důkazy a usnadnil si cestu 
k odplatě; nechtě zabije kancléře a otce svojí milé Ofélie, která z žalu ztratí rozum; nakonec 
téměř bezděky vykoná svou pomstu, když je sám už smrtelně zasažen. V jiné rovině je to 
existenciální drama, v němž pozdně-renesanční člověk reflektuje svoje bytí a příští nebytí a 
otázky, které mu konečná existence pokládá. Je to všechno a lze takový obsah oddělit od děje, 
od jeho výstavby a především od formy slov, jimiž se realizuje? K tomu se ještě vrátíme. 

Výtvarné dílo také má většinou obsah, alespoň pokud je zobrazující (i když ani to není 
zcela podmínkou, vzpomeňme třeba expresivní abstrakci v období modernismu). V základní 
rovině je obsah nebo význam prostě to, co vidíme. Když Michelangelo na vrcholu renesance 
stvořil Davida, vytesal z mramoru urostlého mladého muže v klidném a přesto energií 
vibrujícím postoji. Není však téměř třeba výkladu, abychom věděli, že je tady zobrazen právě 
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biblický David, připravený k rozhodnému boji s Goliášem. A není třeba zvlášť vznícené 
fantazie, abychom v té soše uviděli symbol kultivované, jenom zdánlivě křehké síly, bez 
bázně čelící obludné přesile. To vše a ještě další významy by bylo ale ploché, kdybychom 
neviděli Michelangelův dokonalý tvar. 

Hudba je – až na výjimky – nejabstraktnější ze všech druhů umění, což ale 
neznamená, že by byla bez obsahu. Ten může být výrazně zaměřený k formě – vzpomeňme 
takové skladby jako Bachův Dobře temperovaný klavír nebo Umění fugy, o němž jsme už 
mluvili – ale nikdy to není výhradně. Zvuk obecně a zvláště ovšem tóny mají nejpřímější 
přístup k našim emocím, tím také náladám a složitějším citům. Hudba nejen svým okamžitým 
zvukem, ale také rozvíjením hudebních tvarů nebo struktur v čase v nás může vyvolávat 
zjasněné nebo naopak temné emoce, radost i smutek, vítězné pocity i dojem ztráty nebo 
stesku a mnoho jiného. Takový obsah tu byl už přinejmenším od baroka (vzpomeňme na 
Bachova nebo Haendelova oratoria), výrazně ale vystoupil především s romantismem a jeho 
velkým klasicistním předchůdcem, Ludwigem van Beethovenem. Je známo, že ten si ve svém 
zápisníku slovy poznamenával myšlenky, které pak převáděl do hudební řeči. Ale ani jeho 
autentické poznámky ani přednášky muzikologů nemohou nahradit skutečný poslech 
například jeho symfonie. 

Bylo by asi vhodné uvést mnohem více podrobnějších příkladů, tím by se ale naše 
úvahy o formě neúnosně prodloužily. Zkusme raději náš poslední problém trochu probrat 
v obecnosti. Už Hegel v jedné ze svých přednášek o estetice poukázal na zjevný paradox 
chápání uměleckého díla. Jak pravil, dílo je konkrétní ve svém provedení a konkrétní je také 
jeho smyslové prožívání; současně ale dílo má zpravidla jistý obsah, který chápeme 
intelektuálně a tedy abstraktně. Jeho poznámky vyvolaly dlouholetý spor, který do jisté míry 
trvá dodnes. Je skutečně nějaký možný rozpor mezi formou díla a jejím obsahem? 

Stoupenci estetiky Benedetta Croce odmítali veškerou slovní parafrázi díla (jinak 
řečeno jeho výklad), byť by to bylo dílo slovesné. Nebylo to jistě proto, že by žádný obsah 
díla neuznávali, ale naopak proto, že dílo samo pro ně představovalo původní obraz ideje, jak 
jej poskytuje umělecká intuice, která byla podle nich nadřazena veškerému pojmovému 
vědění. Jiní – například marxisté – naopak trvali na zřejmém, slovně vyjádřitelném výkladu a 
tvůrce děl, která se mu vzpírala, obviňovali z formalismu. Nejenom totalitní diktatury 
dvacátého století, ale i mnozí náboženští horlitelé v minulosti trvali na tom, aby forma díla 
byla podřízena obsahu, který byl ovšem často obrazem více či méně primitivní ideologie. 

Není třeba předpokládat nadřazenost umění nad poznáním, abychom došli k závěru, že 
formu skutečného díla nelze od obsahu oddělit, neboť je s ním bezprostředně prorostlá. Ano, 
lze intelektuálně rozebírat formu – její tvary, melodiku, harmonii barev ať už doslovně či 
přeneseně, kompozici a základní ideu, určující celek díla, jeho povahu a styl: jsou o tom celé 
knihovny, plné buďto učebnic formy nebo rozborů jednotlivých děl. Lze také reflektovat 
obsah, nořit se do jeho hloubky, pokud to jde, a pokoušet se své nálezy zobecňovat: i o tom 
existují celé knihovny komentářů výraznějších děl. Jedno i druhé – formální i obsahový 
rozbor – nás jistě obohacuje a přispívá k tomu, abychom rozuměli umění a případně v něm 
sami tvořili. Je ale jisté nebezpečí, že pokud se příliš zaměříme jedním nebo druhým směrem, 
dílo nám unikne ve své konkrétní výlučnosti. 

Ale nejenom to. Lze najít nesčetně příkladů toho, jak si obsah vynucuje jistou formu a 
naopak forma ztvárňuje svůj obsah ve vzájemně doplňkovém sepětí. Když třeba renesanční 
malířství postupně objevilo smyslově-konkrétní lidský svět, zbavilo se gotické plochosti a 
strnulosti, nalezlo způsoby, jak zobrazovat objemy i iluzivní hloubku obrazu, což zase vedlo 
k zpodobení prostředí, v kterém postavy vystupovaly. Když se potom – to už spíše v baroku – 
umělci naučili iluzivn ě zobrazovat tkaniny, kov či křišťál a další materiály, přizpůsobil se 
tomu obsah obrazů. Když uděláme skok a vezmeme malbu krajiny – jaký rozdíl bude třeba 
mezi výjevy Poussina, Corota nebo van Gogha! Může to být víceméně tatáž provencalská 
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krajina, ale první v ní najde jednotu a soulad, druhý složitou přirozenost zrakového vjemu, 
třetí v ní prociťuje drama prožitku. Tak jak se liší obsahy, je odlišná i forma – utváření tvarů, 
dynamika kompozice, intenzita barev, způsob, jak se kladou na plátno. 

Zdálo by se, že v hudbě, jejíž obsah je většinou emocionální a často vzdoruje přímému 
pojmovému uchopení, bude forma jednoznačně prvotní a určující. Není ale jistě náhoda, že 
právě v dobách na rozhraní renesance a baroka, kdy si lidé všeobecně uvědomovali svoji 
individualitu, kdy také v světonázoru a víře vzniklo tolik různých směrů, tedy tehdy hudba 
objevila polyfonii, kterou pak rozvíjela až do vrcholného bodu Bachových, Haendelových 
nebo Zelenkových fugových katedrál – a že pak v době osvícenství, kdy lidské myšlení znovu 
objevilo jednotu, přešlo to perlení mnoha hlasů v homofonii, jednotu hlasů v harmonii. A tak 
by bylo možno pokračovat: bouřlivá forma, kterou děsil Beethoven některé svoje současníky, 
byla výrazem dalšího sebeuvědomění svobodného člověka, jeho hrdosti a tragiky osudu; 
tryskání melodií, barev, nových harmonií Schuberta, Brahmse, Chopina a dalších, odpovídalo 
subjektivní emocionalitě, pokaždé jiným způsobem; a tak pořád dál až po řezavé disonance, 
kterými se ohlásila nová doba. 

Nesčetně příkladů vztahu formy a obsahu lze přirozeně najít také v literatuře. Každý 
jistě chápe, že křehce lyrické, byť symbolické zamyšlení Goethovo nad růží na vřesovišti si 
vyžádalo jinou formu, než epické drama o Faustovi, plné děje i myšlenek. Naproti tomu třeba 
rozvětvená forma velkého románu, jakým je třeba Tolstého Vojna a mír, umožňuje 
přesvědčivě podat propletence lidských osudů, jejich závislost na dějinných zvratech i 
osobních vlastnostech a tužbách. Sotva je tato forma použitelná pro ironické příběhy takového 
Čechova. Ale i když si vybereme příbuznou formu, třeba novelu, a porovnáme například Smrt 
v Benátkách Thomase Manna, Zmatení citů Stefana Zweiga a jenom o trochu mladší dílo 
Virginie Woolfové K majáku, vidíme, jak se liší jejich dikce nebo výstavba a jak je v úzkém 
vztahu s tím, co jejich tvůrci vyjadřují ať v základní či symbolické rovině. 

Hegelova myšlenka o paradoxu formy kontra obsah není tedy zcela správná: forma i 
obsah skutečného díla jsou v svém jádře téměř konkrétní a vzájemně se podmiňují: forma 
určuje povahu obsahu a ten si zase vynucuje jistou formu. Je důležité, aby bylo obojí – tam, 
kde není formy, není ani obsahu a naopak. S úzkostí sleduji vývoj soudobé kultury, v němž – 
jak se aspoň jeví – obojí upadá. 

  


