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Zaniklý terminus technicus krásné vědy (schöne Wissenschaften) důkladně zkoumali Ulrich Ricken, Werner Strube a Klaus Weimar. Ricken poukázal na složitý vývoj francouzských termínů belles-lettres, littérature
a science v 17. a 18. století. Vyzdvihl, že dobové německé ekvivalenty –
schöne Wissenschaften, (schöne) Literatur a Wissenschaft – se s nimi zcela
nekryly. Osobitě to platí pro termín Literatur, který nahradil dříve používané sousloví schöne Wissenschaften, čímž se od sebe v němčině na rozdíl
od francouzštiny věda a literatura značně vzdálily.1 Strube ozřejmil nejasná
pravidla, podle kterých byl německý výraz krásné vědy v 17. až 19. století
používán, a důkladně popsal jeho obsahové proměny.2 Weimar představil
teorii krásných věd jako důležitou etapu vývoje německé literární vědy
v posledních dvou třetinách 18. století, kdy se výuka literatury na univerzitách německé jazykové oblasti měnila z výčtu pravidel tvorby na výklady
zaobírající se textem jako předmětem četby.3 Oba badatelé záměrně zvolili selektivní přístup. Strube nehodlal prvoplánově přihlížet k úloze, kterou
krásné vědy hrály „v daném kulturním a společenském životě“;4 Weimar
zúžil zkoumání teorie krásných věd na stanoviska důležitá pro vývoj německé literární vědy. V obou případech přinesla selekce mimořádně podnětné závěry, zároveň ale zastřela některé charakteristické rysy dobových
úvah o krásných vědách. K nejdůležitějším patří apologetický ráz, kterým
se vyznačovaly úvahy zejména univerzitních profesorů.
Následující studie z tohoto hlediska rozebere pojednání o krásných vědách proslovená ve čtyřicátých až šedesátých letech 18. století čtyřmi významnými profesory jedné katolické a dvou protestantských univerzit.
Přednostně se zaměří na nástupní přednášku pražského extraordinaria
krásných věd, od roku 1771 placeného ordinaria krásných věd a morálky,
Karla Heinricha Seibta5 nazvanou Von dem Einflusse der schönen Wissenschaften auf die Ausbildung des Verstandes; und folglich von der Nothwendigkeit, sie
mit den höhern und andern Wissenschaften zu verbinden (Prag: Clauser, 1764;

předneseno o rok dříve). Seibtova přednáška, která unikla Strubeho pozornosti, bude porovnána s obdobnými úvahami ústředních představitelů filozofických fakult proslulých univerzit v pruském Halle a saském
Lipsku: Georga Friedricha Meiera, Christiana Fürchtegotta Gellerta a Johanna Christopha Gottscheda. Cílem porovnání je vsadit Seibtovo pojetí
krásných věd do dobového kontextu úvah o krásných vědách rozvíjených
na univerzitách německé jazykové oblasti.
Apologetičnost prosvítá již z názvu raného pojednání Georga Friedricha
Meiera (1718–1777)6 Gedanken von dem Werthe der freyen Künste und
der schönen Wissenschaften in Absicht auf die obern Kräfte der Seele zveřejněném v časopisu Critischer Versuch zur Aufnahme der Deutschen Sprache
(Vierzehntes Stück, 1745, s. 131–41).7 Hned v úvodu § 1, aniž vymezil
krásné vědy a svobodná umění, shrnul Meier základní argumenty, kterými
bývá dokládána jejich hodnota (Werth). Podle nejmenovaných autorit
zlepšují nižší síly duše čili její druhou polovinu; činí ohebným a vláčným
to, co je v mysli strnulé a drsné; změkčují tvrdost duše a jsou pro vyšší vědy (höhere Wissenschaften) tím, čím je orámování pro diamant či vhodná
ozdoba pro krásnou ženu. Meier výslovně zdůraznil, že tyto, podle jeho
slov známé argumenty nehodlá rozmnožovat, nýbrž je chce prohloubit
tím, že představí užitek (Nutzen) krásných věd, který je skutečnější
a správnější než vše, co bylo dosud v jejich prospěch proneseno. Otevřeně
nesouhlasil s autory (opět neuvedenými), kteří snižují hodnotu krásných
věd, neboť se domnívají, že zlepšují jen lidskou smyslovost (Sinnlichkeit).
Věnuje-li se někdo krásným vědám, musí podle nich nutně zanedbávat či
přinejmenším nezlepšovat intelekt (Verstand) a rozum (Vernunft) včetně
vážných věd (ernsthafte Wissenschaften). Takový postup je nežádoucí,
neboť veškeré síly a čas je třeba vrhnout na to, co je nejušlechtilejší. Toto
stanovisko hodlal Meier vyvrátit, byť si uvědomoval obtížnost takového
záměru zejména proto, že jeho krajané – Němci – k vyšším vědám přirozeně tíhnou. (§ 2)
V § 3 Meier vymezil svobodná umění a krásné vědy. Zahrnul do nich
všechna umění a všechny vědy, „wodurch zunächst die untern sinnlichen
Kräfte der Seele ausgebessert werden“, jmenovitě básnictví, řečnictví, malířství, historii čili „alle Beschäftigungen der neun Musen ohne Ausnahme“. Vymezení svobodných umění a krásných věd tvoří dva druhy argumentů. První odkazuje k aktuální wolffiánsko-baumgartenovské filozofii,
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jejímu rozlišení vyšších a nižších poznávacích sil;8 druhý, historizující
k stále autoritativnímu antickému odkazu. Meier v tomto paragrafu soustavně rozvinul výlučně první, kognitivní argument, když podal výčet
všech smyslových poznávacích sil. Ty pojal – v souladu s wolffiánskobaumgartenovským racionalismem9 – velmi široce. Zahrnul mezi ně nejen
smysly, ale i obrazotvornost (Einbildungskraft),10 důvtip (Witz), důmysl
(Scharfsinnigkeit), vkus (Geschmack), paměť (Gedächtniß), mohutnost
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básnit jako umění libovolně spojovat rozložené části v celek (Dichtungskraft), mohutnosti předvídat (Vorhersehungs-Vermögen) a označovat
(Bezeichnungskraft). Uvedené síly jsou zdokonalovány svobodnými
uměními a krásnými vědami. Tento jejich přínos vedl Meiera k přesvědčení, že zároveň nepřímo (auf eine mittelbare Art) zdokonalují i rozum
a intelekt, ba že jsou pomocníky rozumu (Handlanger der Vernunft), kteří mu připravují výtečnou látku k dalšímu zpracování.
Hallský profesor hned v následujícím paragrafu podpořil klíčové tvrzení
o užitečnosti krásných věd pro vyšší poznávací mohutnosti vlastní charakteristikou lidského intelektu a rozumu. Není správné si je představovat jako izolované entity nezávislé na smyslových poznávacích mohutnostech.
Rozum a intelekt jsou složené mohutnosti (zusammengesetztes Vermögen) spočívající na smyslových. Meier v této souvislosti dokonce charakterizoval intelekt (Verstand) jako „ein zusammengesetztes sinnliches
Erkenntnißvermögen“, neboť vždy, když v nějaké pojmové představě
(Begriff)11 poznáme jasně, byť nezřetelně (verworren) její rysy (Merkmale),
je takový akt již dílem intelektu. Odtud dospěl v § 5 k pevnému přesvědčení, že svobodná umění a krásné vědy zlepšují na základě zdokonalování
nižších poznávácích sil i „části intelektu a rozumu“, ba nepřímo „by měly
zlepšovat i intelekt a sám rozum“. Vztah nižších a vyšších poznávacích sil
představil Meier v § 6 jako vztah nádeníků a stavitelů (Baumeister): „Jene
bringen die Theile zur Würklichkeit, und diese fügen sie zusammen.“
Z nezbytnosti harmonie nižších a vyšších poznávacích sil vyvodil přesvědčení o stěžejní užitečnosti svobodných umění a krásných věd. Tyto obory
zdokonalují nižší poznávací mohutnosti, čímž umožňují dodávat vyšším
výtečnou látku. Bez ní by poznání zůstalo prázdným abstraktem. „Ein
Mensch,“ prohlašuje Meier, „der kein schöner Geist ist, kann zwar Wahrheiten mit einander verbinden; allein das Ganze bleibt ein Skelet, das
feste genug ist, aber kein Fleisch und Blut hat.“

Po wolffiánsko-baumgartenovské argumentaci rozvedl Meier v § 7 historické důvody. Vyslovil přesvědčení, že múzy zlepšují rozum a intelekt
a následně i všechny vědy, neboť vypracovávají rozumu látku, ze které „jsou
vědy vystavěny“. Svobodná umění a krásné vědy tvoří základ všech věd. Dokonce i „die allerernsthaftesten Wissenschaften bleiben unvollkommen,“
hřímá Meier, „wenn sie nicht ihre Theile aus den freyen Künsten und
schönen Wissenschaften hernehmen“. Přesvědčení o kognitivní nezbytnosti svobodných umění a krásných věd následně stvrdil postřehy o jejich časové prvotnosti. Tu doložil v § 8 třemi argumenty týkajícími se vývoje vědění,
národů a jednotlivce. Dříve, než se v lidské učenosti rozvinuly vyšší vědy,
kvetla již svobodná umění a krásné vědy. Obdobně ve vývoji jednotlivých
národů se nejprve setkáváme s rozmachem krásných a teprve posléze vážných věd. Rovněž ve vývoji jednotlivce představují krásné vědy jitřenku
(Morgenstern) předcházející vážným vědám. Odtud hallský profesor vyvodil souhrnné označení svobodných umění a krásných věd za světlonoše vážných věd (Lucifer der ernsthaften Wissenschaften) a múz za matky věd.
Tyto závěry dovolily Meierovi v předposledním § 9 vyzvat Němce k umírněné lásce k múzám. Měli by tak učinit nikoli navzdory svému sklonu
k vyšším vědám, ale právě kvůli němu, neboť svobodná umění a krásné vědy, jak dokázal, jsou vyšším vědám velmi užitečné (grosser Nutzen) a je si
jich proto třeba cenit (einen sehr grossen Werth beilegen). Zároveň výslovně zdůraznil, že jeho argumenty nelze chápat jako důkazy, které by
měly vést k zanedbávání vyšších věd či dokonce pohrdání těmito vědami.
Naopak vyzval básníky a řečníky, aby nesetrvávali pouze v oblasti smyslové krásy a stali se básníky učenci po vzoru proslulého göttingenského lékaře Albrechta Hallera (1708–1777).
V závěrečném paragrafu Meier shrnul představené stanovisko. Zopakoval, že si je třeba svobodných umění a krásných věd cenit nejen pro jejich
vnitřní ustrojení (Beschaffenheit), ale i pro jejich službu intelektu, rozumu a vědám. Vyslovil přesvědčení, že pokud se vědci nestanou znalci krásných věd, zůstanou trvale jen „ein ungeschliffener Klumpe, der zwar eine
ungeheure Grösse haben kann, welche aber mehr Verwunderung erweckt
als reitzende Anmuth“. Nikdy nebudou s to naplnit potřebný Horatiův
požadavek volající po sepětí užitečnosti a příjemnosti.
Meier obhajoval užitečnost krásných věd i v nejzásadnějším estetickém
pojednání, třídílných Anfangsgründe aller schönen Wissenschaften (1. Teil
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1748, 2. 1749, 3. 1750).12 Ve výčtu výhod, které přináší estetika, v zásadě
zopakoval teze vyslovené časopisecky. Pouze dvojici svobodná umění
a krásné vědy většinou nahradil souslovím krásná umění a vědy (schöne
Künste und Wissenschaften). I zde tvrdil, že byly vynalezeny dříve než
vyšší vědy a obdobně v renesanci byly nejdříve obnoveny. Krásná umění
a vědy jsou jitřenky (Morgenstern) vyšších věd včetně teologie a múzy jejich pramátí. Bez existence krásných věd by vyšší vědy nemohly vznikstr / 214

nout.13 Proto Meier brojil proti vytláčení krásných věd a umění ze školní
výuky a jejich nahrazování filozofií. Byl přesvědčen, že právě žáci dovední
v krásných vědách jsou nejvhodnější kandidáti vyšších škol.14 Krásné vědy
„nebrání učenosti, nýbrž ji činí lidštější“. Změkčují srdce, činí ducha
ohebnějším, „oživují celého člověka“.15 Období, která se snažila vymýtit
krásné vědy a rozvíjet výlučně vyšší vědy, jak Meier dokládá scholastikou,
nabyla barbarské temnoty. Pokud budeme dnes rozvíjet výhradně poznání založené na matematické demonstraci, varuje, hrozí příchod barbarství
i v současnosti.16 V tomto kontextu podal Meier letmý výčet svobodných
umění a krásných věd (sic). Zahrnul mezi ně řečnictví, básnictví, hudbu,
historii a malířství. Výčet ponechal, jak ukazuje uzavírající poznámka –
„und wie sie alle heissen“, otevřený.17
Kromě opakujících se úvah o užitečnosti krásných věd jako – Strubeho
slovy řečeno – „estetických disciplín“18 vytanulo v Anfangsgründe i téma nové, související s jejich hlavním záměrem. Meierova kniha si vytkla za cíl
představit novou vědu (Wissenschaft) – estetiku.19 Ta hallskému profesorovi splývala, jak ukazuje jedno z navržených synonym, s teorií krásných
věd (Theorie der schönen Wissenschaften).20 Tato skutečnost vtiskla jeho
úvahám nový rozměr: přinutila Meiera obhajovat užitečnost již nejen
krásných věd, ale i jejich teorie. Obě linie lze mnohdy jen obtížně odlišit.
Nejlépe to dokládá výčet výhod, které přináší estetika, zahrnující i právě
shrnutý přínos krásných věd.21 Estetika podle hallského profesora připravuje vědám zaobírajícím se rozumovým poznáním vhodnou látku; učí nás
vyjadřovat pravdy vyšších věd příjemným a každému srozumitelným způsobem; zlepšuje naše poznání jako celek, neboť tříbí jeho největší část –
smyslové poznání; obsahuje základy všech krásných věd a svobodných
umění; zlepšuje vkus jako nepostradatelnou mohutnost, která řídí náš veřejný život; prospívá filozofické mravouce, neboť učí, jak patřičně řídit
smyslovou část duše.22

Rozšíření apologie na estetiku jako vědeckou teorii krásných věd přimělo
Meiera obhajovat její odborný jazyk. Meier výslovně odmítl krasodušský,
básnický způsob výkladu o krásných vědách, který někteří kritici postrádali. Označil Anfangsgründe za filozofickou učebnici (philosophisches
Lehrbuch) vybudovanou podle nejpřísnější filozofické metody. Jejím
cílem je rozkládat, definovat a demonstrovat. Pouze takový přístup dovoluje dokonale postihnout „die Grundgesetze der Schönheiten der
Erkenntniß“.23
Mimořádně těsný vztah apologií krásných věd a teorie krásných věd
usnadnila, ba umocnila německá terminologie. Ta termíny jako Dichtkunst
a Redekunst označovala nejen praktické vykonávání obou oborů, ale i jejich teorii ve smyslu souboru pravidel, jak jednat, abychom vytvořili určité dílo.24 Po vzoru teorií jednotlivých druhů umění používal Meier i pojmenování krásné vědy a krásná umění jako souhrnné označení nejen
estetických disciplin, ale i jejich pravidel.25 Charakteristika krásného ducha (schöner Geist)26 ukazuje, že rozlišoval tři stupně jejich uplatňovaní:
První stupeň představuje praktické provozování umění (tzv. Ausübung
der Kunst), kdy tvůrci vědomě neznají pravidla, která řídí jejich tvorbu,
přesto je dodržují, neboť vyvěrají z jejich přirozených, vrozených dispozic. Druhý stupeň se vyznačuje vznikem teorie přesněji teorií jednotlivých
druhů umění v podobě jasného a zřetelného poznání pravidel v patřičných souvislostech. Tento stupeň následuje po prvním, neboť vychází až
z rozboru mistrovských děl. Meier ho nazval uměním (Kunst). Za příklad
takové teorie označil Aristotelovu Poetiku (Dichtkunst). Třetí stupeň znalosti pravidel tvoří teorie v podobě vědeckého, demonstrativního poznání obecných pravidel krásného myšlení platných pro všechny krásné vědy
a umění,27 tj. jím prosazovaná estetika hlásající princip, podle něhož největší krása tkví ve smyslovém poznání28.
K tématu užitečnosti krásných věd se Meier soustavně vrátil ve čtvrtém
pokračování pojednání Von dem Gegenstand der menschlichen Erkentnis
uveřejněném v časopisu Der Mensch, eine moralische Wochenschrift (6. Theil,
1753, s. 387–402).29 Východisko úvaze tvoří hierarchie věd, kterou představil v předchozích částech pojednání. Na vrchol hierarchie postavil Meier
teologii, za ni postupně zařadil filozofii, práva, medicínu, krásné vědy
a historii. Přímé porovnání krásných věd s vyššími vědami a vyčlenění historie z jejich středu ho přimělo zamyslet se nad jejich předmětem.
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Meier označil v Anfangsgründe za předměty vhodné pro krásné vědy ty, které nepřesahují estetický horizont, tj. které nelze rozebírat matematicky,
aniž bychom se nezesměšnili (např. milostný polibek). Zároveň připustil
existenci předmětů, kterými jsou s to se zaobírat oba druhy věd. Krásné
duchy v této souvislosti vyzval vybírat látku z předmětů překračujících
estetický horizont a využívajících výdobytků moderní vědy.30 V časopiseckém pojednání vymezil předmět krásných věd jinak. Zdůraznil, že krásné
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vědy (konkrétní obory neuvedl) jsou „überhaupt an keinen besondern
Gegenstand unserer Erkentnis gebunden; sondern sie können sich mit
theologischen, philosophischen, mathematischen, juristischen und medicinischen Sachen u.s.w. beschäftigen“. Právě neexistence vlastního
předmětu dovoluje krásným vědám, pokud je to nutné a možné, poznávat
veškeré předměty lidského poznání smyslově příjemně a krásně. Díky této
schopnosti zlepšují krásné vědy „den grösten Theil der menschlichen
Erkentnis und die untern Kräfte der Seele“. Proto si zaslouží úctu.31
Největší hodnotu (Werth) získávají podle Meiera krásné vědy, podaří-li
se je patřičně spojit s předměty náležejícími ostatním částem učenosti
(Gelehrsamkeit), tj. když jsou teologické, filozofické, matematické, právnické, medicínské a historické (sic) pravdy poznávány a přednášeny krásným způsobem. Krásné vědy dovolují, aby se pravdy a ctnost staly příjemné pro více lidí. Tuto mimořádnou hodnotu získávají výlučně ve spojení
s ostatními částmi učenosti, proto je zařadil až za teologii, filozofii, matematiku, práva a medicínu. Odtud znovu vyvodil již známý požadavek
adresovaný básníkům a krásným duchům vůbec, aby ve svých dílech neopěvovali bezcenné věci, nýbrž velké pravdy převzaté z jiných oborů. Jen
tak prokáží krásným vědám náležitou úctu.32 Úvahu o vztahu krásných
věd k jiným, doplňme, „nekrásným“ vědám uzavřel Meier rozsáhlým srovnáním pravdy se zlatem ukrytým v hloubi země „Der Gottesgelehrte, der
Philosoph, der Mathematicus, der Jurist, der Medicus, der Historicus,“
konstatuje, „sind die Bergleute und Schmelzer, welche das Gold aus der
Erde graben, und von den Schlacken und dem fremden Metalle reinigen.“
Naproti tomu „die schönen Wissenschaften sind die Künstler, welche aus
dem Golde hunderterley artige und nutzbare Sachen verfertigen. Sie setzen an dasselbe hunderterley Zierrathen an, und die Arbeit ist manchmal
mehr werth, als das Stückgen Gold, welches so künstlich bearbeitet
worden“.33

Srovnání tří shrnutých úvah34 ukazuje, že Meier chápal krásné vědy jako
otevřený soubor disciplín nedosahujících demonstrativní průkaznosti
vyšších neboli vážných věd.35 Jeho obhajoby krásných věd a teorie krásných věd se přednostně soustředily na odůvodnění jejich kognitivní užitečnosti před zjevně stále sílícími výhradami vznášenými exaktními a vyššími fakultními vědami. Meier odůvodňoval, otevřeně navazuje na svého
hallského předchůdce Alexandera Gottlieba Baumgartena (1714–1762),36
užitečnost krásných věd a teorie krásných věd v nově se rodícím modelu
vědy tezí o harmonickém sepětí vyšších a nižších poznávacích mohutností. Právě z pevného přesvědčení, že oba druhy poznání se bez sebou neobejdou, neboť člověk není bytost obdařená čistým intelektem (reiner
Verstand)37, nýbrž složená (zusammengesetztes Wesen)38, vyvodil závěr,
že lidské rozumové poznání musí, nemá-li zůstat nelidským abstraktem,
spočívat v široce chápaném poznání smyslovém. Obdobně rozvrstvil
i učenost. Ideální učenost sestává z harmonického spojení krásných věd
jako ztělesnění široce chápaného smyslového poznání řízeného estetikou
a vyšších věd rozumového poznání řízených logikou. Přes vynaložené úsilí připoutat vyšší vědy co možná nejtěsněji ke krásným Meier ani v jednom
pojednání – a to je důležité – nezpochybnil prvořadé postavení vyšších
věd. Svědčí o tom představená hierarchie věd, výzvy adresované ve všech
třech textech básníkům (obecně krásným duchům), aby nezanedbávali
vyšší vědy, a zejména projekt samotné estetiky jako pokus o vědecké podchycení nižšího poznání.39
Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769) věnoval krásným vědám latinsky pronesenou nástupní přednášku na univerzitě v Lipsku (1751). Věcnou část této přednášky, vydané německy pod titulem Von dem Einflusse
der schönen Wissenschaften auf das Herz und die Sitten (1756), zahájil
konstatováním, že „niemand leugnet, oder sollte doch leugnen, daß die
schönen Wissenschaften den Verstand schärfen, die Einbildungskraft beleben, und das Gedächtniß mit einer Menge von Kenntnissen bereichern,
ohne die man sich nie weder in den göttlichen noch in den menschlichen
Wissenschaften, weder in den öffentlichen noch in den häuslichen Geschäfften, über das Mittelmäßige erheben wird.“ „Ich würde unser Jahrhundert entehren,“ konstatuje lipský profesor, „wenn ich dieß weitläuftig
beweisen wollte.“40 Celý úvod následně uzavřel trsem rétorických otázek,
jejichž cílem bylo na příkladu shromážděných zástupců vyšších fakult do-
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ložit, že bez znalosti jazyků, památek a mravů všech dob, církevních
a světských dějin, bez četby, studia a napodobování mistrovských básnických a řečnických děl by tito uznávaní učenci nikdy v teologii, právech
a medicíně nevynikli, neboť by postrádali dostatečně bohatou zásobu
myšlenek, obrazů a slov.41
Přesvědčení, že není třeba osobitě dokazovat kognitivní přínos krásných
věd předurčilo ráz celé přednášky. Jejich důkladné osvojení ve smyslu postr / 218

učeného zaobírání se patřičnými uměleckými díly na čele s literárními dovoluje člověku podle Gellerta pravdivě, přesně a krásně myslet, správně
a živě se vyjadřovat a rovněž pohne jeho srdcem. Právě poslední schopnost krásných věd je rozhodující, neboť působením na srdce lidí jsou
ovlivňovány i mravy (Sitten) a veřejný život (gemeines Leben).42 Pomocí
krásných věd si člověk osvojuje vkus (Geschmack) blahodárný nejen pro
myšlení, ale zejména pro správné utváření charakteru. Vkus nás sice nečiní ctnostnými (ctnost je nám dána přírodou a zejména náboženstvím),
vštěpuje ale ctnostem půvaby, kterých by bez něho nenabyly a činí je upotřebitelnějšími. Člověk zaobírající se krásnými vědami navyká srdce na
pocity krásna a dobra, které nás vedou i v životě.43 Gellert byl pevně přesvědčen, že naučení se krásným uměním (sic) je užitečné nejen pro budoucí profesionální řečníky, básníky a dějepisce či pro učitele těchto
oborů, nýbrž pro každého člověka vůbec. Neboť duch krásných věd nás
provází ve všech oblastech osobního a společenského života.44
Výhrady, které bývají vznášeny vůči krásným vědám, neplynou podle Gellerta z jejich povahy, nýbrž nepatřičného zaobcházení. Nacházejí-li se např. mezi umělci nemravní lidé, je to důsledek jejich uzavření se do vlastní
učenosti. Takoví umělci nebyli s to přenést vkus pro krásná umění (sic) do
běžného života a uplatnit ho v něm.45 Patřičné studium krásných věd si
podle lipského profesora nesmí klást za cíl zlepšovat pouze intelekt
(Verstand), nýbrž musí směřovat k srdci, musí ho otevřít dobrým a ušlechtilým citům.46 Recepce děl krásných umění (sic) nás učí, hlásá Gellert
v návaznosti na Charlese Rollina (1661–1741) a Charlese Batteuxe
(1713–1780),47 pravidlům slušnosti (Wohl[an]stand), řádu a přírody, nutí
nás potírat hrubost mravů.48 Tuto nepostradatelnou schopnost krásných
věd nevyvrací ani existence mravných lidí, kteří krásné vědy nikdy nestudovali. Studium jim pouze nahradily jiné okolnosti.49 Za dobu nejlépe
dokládající souběžnost výskytu krásných umění (sic) a jemného způsobu

života označil antiku.50 V závěru přednášky vyzval lipský profesor posluchače, aby milovali krásné vědy a plně se jim věnovali, neboť tak se stanou
nejen učenými a slavnými muži, ale i patřičnými mladíky, otci, přáteli, kolegy, hospodáři a dobrodinci.
Gellert chápal krásné vědy – Strubeho slovy řečeno – humanisticko-filologicky jako znalost jazyků, památek a mravů všech dob, církevních a světských dějin a také básnictví a řečnictví.51 Neproblematické střídání výrazů
krásné vědy, krásná umění či pouze umění (plurál) ukazuje, že se nesnažil
o terminologickou přesnost. Usiloval především o obhajobu jejich užitečnosti. Tu cíleně objasňoval nikoli kognitivně (jejich přínos pro všechny
poznávací mohutnosti a potažmo vyšší fakultní vědy shledával samozřejmý, nepotřebující hlubšího zdůvodnění), nýbrž společensky. Schopnost
krásných věd na čele s moderní literaturou52 působit na lidská srdce, utvářet mravní charakter člověka a tím ho připravovat na plnohodnotné, úctu
vzbuzující plnění společenských (nikoli jen úzce profesních) rolí se lipskému profesorovi jevila stěží nahraditelná. Proto byl přesvědčen, že
i univerzitní studenti, jejichž hlavním cílem je osvojit si vybranou profesi,
se mají krásnými vědami důkladně zaobírat. Tento způsob legitimizace
krásných věd, upozaďující jejich potřebnost pro výkon jednotlivých povolání53 a vyzdvihující jejich důležitost pro utváření mravně zralého člověka, byl, jak zdůraznil Weimar, nový a odpovídal propedeutickému, neprofesnímu rázu filozofických fakult.54 Gellert jím zároveň popularizoval
vlastní kolegia v konkurenci rozsáhlé nabídky předmětů vyučovaných na
lipské univerzitě.
Johann Christoph Gottsched (1700–1766) opakovaně vyslovil přesvědčení, že zaobírání se krásnými vědami a svobodnými uměními nemá probíhat prakticky (handwerksmäßig), nýbrž teoreticky, tj. jeho prvotním cílem není osvojit si umělecké dovednosti, nýbrž znát pravidla umělecké
tvorby a naučit se jejich pomocí (rozumově) posuzovat umělecká díla.55
Toto přesvědčení předznamenalo nejpozoruhodnější Gottschedovu úvahu o krásných vědách obsaženou v Einladungsschrift zu den Vorlesungen über
des Herrn Batteux Tractat, von den schönen Künsten (1753).56 V úvodu pozvánky lipský ordinarius zaútočil na plytkost soudobých pojednání
o krásných vědách a svobodných uměních. Tu měly způsobit dvě příčiny.
První byla skutečnost, že dnešní autoři čerpají jen ze soudobých textů
a neznají důkladnější řecké a latinské prameny;57 druhou škodlivý vývoj
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moderní filozofie, která se zúžila, jak Gottsched dokládal příklady pařížské a londýnské akademie, na matematiku a přírodovědu (Naturkunde).
Zúžením významně utrpěly mnohé disciplíny, které byly původně předmětem filozofie jako úvahy o vynalézavosti (Erfindung), soudech (Beurteilung), přednesu (Vortrag), základních pravdách (Grundwahrheiten),
lidské duši (menschliche Seele) či věčných substancích (ewige Wesen).
Vydávat přírodovědu za celou filozofii považoval Gottsched za nešvar
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(Mißbrauch).58
Uvedené příčiny způsobily, že nemáme o krásných vědách a svobodných
uměních správné pojmy (Begriffe) a neumíme je nahlédnout s potřebnou
důkladností. Nedostatečnost soudobé teorie (chápej nízká míra vědeckosti) se promítá i do tvorby. Jen obtížně v ní odoláváme, jak Gottsched
dokládal situací ve Francii a Německu, přebujelé obrazotvornosti a přehnané žádostivosti po módních novinkách.59 Z přítomné pustiny podle
lipského ordinaria vyčnívá Batteux, myslitel nejen s výtečnými znalostmi
antického odkazu (tuto přednost měl již Rollin)60, ale zároveň i výraznými filozofickými schopnostmi. Ty mu dovolují podávat dobré definice
a vyvozovat patřičné principy. Batteuxova aristotelovská teze, že umění
napodobuje krásnou přírodu, postihla společný pramen všech krásných
umění (sic) – básnictví, hudby, malířství a tance. Nahlédnout tento pramen by podle Gottscheda měl každý milovník galantních věcí (artige
Sachen).61
Poté, co lipský profesor popsal neuspojivý stav soudobých úvah o krásných vědách a svobodných uměních a následně představil Batteuxovu
teorii jako ideál, se ve druhé části pozvánky pokusil objasnit praktické důvody, proč si studenti mají zapsat jeho batteuxovský kurs krásných věd.
Hlavní překážku pro jeho přitažlivost spatřoval v oborech studovaných za
účelem obživy (tzv. Brodtkünste). Aniž hodlal studenty odrazovat od píle, kterou na ně vynakládají, vystoupil s názorem, že dnešní doba se již nespokojuje jen se suchými obory sloužícími výdělku. Zámožní akademici
se nezaobírají jen nutnými záležitostmi, nýbrž mají rádi i dobré jídlo, pěkné šaty, vkusně zařízené místnosti či řádně pěstují svá těla. Jednou větou
řečeno: zaobírají se mnoha činnostmi, které nevyžaduje nutnost, nýbrž
slouží jen blahobytu (Wohlstand). „Darf denn niemand,“ ptá se Gottsched
řečnicky a vyjmenovává své soupeře, vyšší fakultní vědy, „neben der Kunst
zu predigen, Processe führen, oder Kranken beyzustehen, auch einige

anmuthigere Dinge kennen lernen?“
Vypisování praktických cvičení v hudbě, tanci a kreslení podle lipského
ordinaria potvrzuje, že všichni nezužují akademická studia jen na teologické, medicínské či právnické předměty. Tato praktika Gottsched sice
schvaloval, zastávaje názor, že osvojené umělecké dovednosti nemohou
být studovanému člověku na škodu, zároveň ale vyslovil přesvědčení, že
neméně oprávněné „ist es, auch die wahre Theorie aller dieser Künste, aus
ihrer ersten Quelle ein wenig einzusehen“.62 Tezi o potřebnosti pěstovat
na univerzitě nejen hudbu, tanec či kresbu, ale i jejich teorii Gottsched
rozvedl. Univerzitní studenti si nepotřebují osvojit umělecké dovednosti
v té míře (so hadwerksmäßig) jako umělci, kteří se provozováním umění
živí. Výchova umělců směřuje výlučně k praxi, řídí se pouze cvičením
a zvyky, teoretická reflexe (das Philosophiren) se v ní neuplatňuje. Tím se
před poučenými milovníky (gelehrte Liebhaber) krásných umění otevírá
možnost, jak umělce předčít nikoli vlastním uměleckým výkonem, nýbrž
schopností nahlédnout „in die Grundregeln ihrer Künste“. Právě poučenost jim dovoluje odhalovat v dílech chyby i krásy a následně vést tvůrce
neznalé teorie k stále dokonalejší tvorbě. „Dieses ist nun schon ein großer Bewegungsgrund,“ je přesvědčen Gottsched, „sich auf hohen Schulen die Grundregeln dieser Künste, mehr als gewöhnlich ist, bekannt zu
machen.“63
Gottsched obhajoval užitečnost teorie krásných věd a umění i navýsost
praktickými argumenty. Patřičná znalost teorie dovoluje podle jeho soudu
poučeným milovníkům krásných věd např. pronikat na šlechtické dvory.
Neboť šlechtici se při pořádání výtvarných sbírek, oper, baletů, koncertů
či divadelních představení nemohou nadále spoléhat jen na zištné umělce či dokonce komorníky a služebníky, kteří nemají o umění žádné ponětí. Pokud má vévoda štěstí na osvíceného šlechtice poučeného o principech umění a schopného posuzovat umělecká díla podle patřičných
pravidel, budou mu jeho radovánky (Lustbarkeiten) dělat nejen čest, ale
ani na nich neprodělá.64
Gottsched se zmínil i o dvou dalších přednostech. Za první označil obohacený požitek (Vergnügen) z recepce uměleckých děl. „Denn das ist der
natürliche Lohn aller Kenner,“ konstatuje, „daß sie nicht nur die Schönheiten der Kunstwerke mit aufgeklärtern Augen und Ohren zwiefach
empfinden; sondern auch ihre eigene Geschicklichkeit reichlich genie-
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ßen, die sie dazu fähig gemachet.“ S druhou předností se setkáme při
cestách do zahraničí. Při zhlédnutí tamějších mistrovských děl zažívají
poučení vnímatelé požitek, který je obyčejným lidem (Pöbel) nerozumějícím umění, odepřen.65
Za úvahovou pasáž zařadil Gottsched podrobný nástin obsahu Batteuxovy knihy.66 V něm se ještě jednou vrátil k tezi, že jeho kurs je určen zejména „Herren Zuhörern, die etwas mehr, als Brodtstudien treiben können“.
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Takových posluchačů, jak doufá, bude co nejvíc, neboť lipská univerzita
požívá obecné slávy jako útočiště, kde krásné vědy nadmíru kvetou.67
Ani Gottsched, jak dokládá neproblematické střídání termínů krásné vědy, krásná umění a umění, se terminologickým kolísáním netrápil. Hlavní
pozornost upřel na zvýšení přitažlivosti krásných věd v programu lipské
filozofické fakulty. Užitečnost svého kolegia obhajoval výlučně v rovině
jejich teorie sloužící odbornému posuzování děl krásných umění. Teorii
záměrně postavil do protikladu k praktické výuce malování, tance či psaní
básní. Právě na pozadí praktické výuky, která na lipské univerzitě, jak ukazují seznamy přednášek, pravidelně probíhala,68 objasňoval její smysluplnost jak v univerzitním kurikulu, tak praktickém životě. Zcela cíleně užitečnost teorie krásných věd neodůvodňoval jejím přínosem pro výkon
jednotlivých profesí vyučovaných na vyšších fakultách.
Způsob výuky krásných věd, o který se Gottsched zasazoval, předjímá pozdější vývoj směřující ke vzniku uměnověd jako oborů, jejichž cílem je
umělecká díla zkoumat, nikoli tvořit. Je proto třeba zdůraznit, že Gottschedovo úsilí nebylo vedeno snahou učinit výuku umění na filozofických fakultách modernější, nýbrž především záměrem udržet si vlastní
mocenské postavení v německém duchovním prostředí. To se plně projevilo ve způsobu, jakým v nabízeném kursu teorii krásných věd pojal. Chápal ji velmi úzce, splývala mu se znalostí jím prosazovaného pojetí umění
jako nápodoby krásné přírody a z něho vyplývajících pravidel, pomocí
kterých měla být hodnota uměleckých děl posuzována. Teorii nápodoby,
zastávanou již v jeho prubířském díle Versuch einer Critischen Dichtkunst vor
die Deutschen (1730),69 Gottsched, jehož postavení bylo v padesátých letech
otřeseno spory s curyšskými a posléze hallskými kritiky na čele s Meierem,
nyní podpořil závěry uznávaného Batteuxe. Francouzovými stanovisky
zaútočil proti soudobému umění odmítajícímu podřizovat obrazotvornost rozumu. Tím nepřímo kritizoval i konkurenční projekt teorie krás-

ných věd – Meierovu hallskou estetiku s jejím baumgartenovským principem hlásajícím, že největší krása tví ve smyslovém poznání. Právě o ni se
kritizovaní umělci často opírali.70 Zároveň Batteuxe využil k útoku proti
moderní přírodovědně orientované filozofii, která opustila celistvou antickou učenost. Výhradně student, který si osvojí Gottschedova batteuxovská teoretická pravidla, se mohl stát kýženým poučeným milovníkem
umění, před kterým se otevírají nastíněné možnosti praktického uplatnění. Gottschedovo prosazování teorie umění do programu lipské filozofie
představovalo pokus o opětovné upevnění jeho klasicistického uměleckého ideálu,71 nyní uskutečňovaný argumenty směřujícími nejprve k vnímatelům umění a teprve jejich prostřednictvím nepřímo k autorům.72
Pouhých pět let (1748 až 1753), během kterých vznikly Meierovy, Gellertovy a Gottschedovy úvahy o užitečnosti krásných věd, resp. teorie krásných věd, svědčí o naléhavosti tohoto tématu na přelomu čtyřicátých a padesátých let 18. století. Argumentace předložených úvah dává tušit
podněty, které k tomu vedly. Krásné vědy, ať už význam tohoto termínu
kolísal jakkoli, byly obory, které nebyly s to proniknout do programu vyšších univerzitních fakult (teologie, práv a medicíny),73 neodpovídaly
wolffiánskému pojetí vědy založenému na demonstraci vyvozované z neotřesitelných principů a zároveň odporovaly i nastupujícím přírodním
vědám rozvíjeným zejména v nově vznikajících učených akademiích. Ráz
univerzitního studia, který se pod tlakem osvícenských absolutistických
režimů stále více podřizoval praktickým státním potřebám, narůstající
matematizace a experimentálnost (přírodních) věd vedoucí k jejich rozštěpu s uměním, sílící využívání přírodních věd v manufakturní a zemědělské praxi musely prestiž krásných věd jako oborů nadále lpějících na
ideálu antického odkazu nutně zpochybnit. Tyto okolnosti vyústily ve
značně nestabilní postavení krásných věd uvniř univerzitního kurikula.
Meierovy, Gellertovy a Gottschedovy úvahy představují tři různé obhajoby krásných věd reagující na vzniklou situaci. Meierova důsledně odborná, do paragrafů členěná pojednání objasňovala programově vědeckým
způsobem kognitivní přínos krásných věd a teorie krásných věd pro vyšší
vědy na čele s matematikou na základě Wolffem a Baumgartenem podnícené hypotézy o harmonickém vztahu vyšších a nižších poznávacích sil.
Na rozdíl od hallského filozofa se pro lipské profesory stalo hlavním cílem obhajovat užitečnost krásných věd uvnitř univerzitního kurikula tíh-
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noucího stále více k prakticismu.74 Gellert se ve svém rétorickém vystoupení přednostně soustředil na obhajobu krásných věd pomocí odkazů na
jejich společensko-mravní přínos, jejich osobité schopnosti překonat
úzce profesní znalosti působením na srdce a vkus, dva orgány rozhodující o mravnosti lidského jednání. Gottsched se nezajímal ani o kognitivní,
ani společensko-etický přínos krásných věd. Jeho odborný výklad se zaměřil výhradně na zpopularizování výuky jejich teorie. Přístup lipských
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profesorů (v zásadě opomíjející kognitivní argumenty) se jeví jako dvě
různé reakce na Meierovy hallské úvahy. Gellert důsledně rozvedl, o čem
Meier pojednal jen letmo75 – otázku užitečnosti krásných věd pro mravnost, resp. mravouku. Gottsched zase představil zcela jiné pojetí teorie
krásných věd, vsazené nikoli do baumgartenovsky široce pojatého konceptu nižšího poznání, nýbrž vycházející z batteuxovské teorie nápodoby.
Rozmanitost nastíněných úvah o krásných vědách vyvolává otázku, jak s tímto dobově ožehavým tématem naložil Karl Heinrich Seibt (1735–1806),
povolaný na pražskou univerzitu v druhé etapě tereziánských univerzitních reforem připravovaných osobním lékařem a důvěrníkem císařovny
Gerardem van Swietenem (1700–1772).76 V úvodu přednášky Von dem Einflusse der schönen Wissenschaften auf die Ausbildung des Verstandes; und folglich
von der Nothwendigkeit, sie mit den höhern und andern Wissenschaften zu verbinden podal Seibt výčet jejich zásluh: Krásné vědy byly na rozdíl od jiných
věd, které člověka mravně kazí, slouží zištnosti a žádostem, stvořeny přímo z duše a intelektu (Verstand) k blahu (Glückseligkeit) lidí; krásné vědy nelze oddělit od blaha státu, nahrazují surovost a nelidskost ctností,
galantností, jemností a láskou; krásné vědy jsou první vědy, kterými se zaobírá intelekt (Verstand); oblast, kterou spravují, je nejširší ze všech věd,
neznají jiné meze než stvořitelem stanovené hranice přírody, kterou napodobují; jsou to jediné nezávislé vědy; slouží člověku v každém věku
a každé životní situaci.77 Ani tento obsáhlý výčet není podle Seibta úplný.
Podrobněji se lze o zásluhách krásných věd seznámit v dílech Rollina, Gellerta, Batteuxe a jeho německého překladatele a komentátora Johanna
Adolpha Schlegela (1721–1793)78.
Pražský profesor se v nástupní přednášce rozhodl pojednat o jediné zásluze – vlivu krásných věd na tříbení intelektu, resp. mohutnosti poznávat (Verstand)79 včetně nutnosti spojovat krásné vědy s vyššími a jinými
vědami. Nutnost takového spojení potvrzuje významná antická autorita –

Cicero. Pouze historický argument však Seibtovi nestačil. Hodlal nutnost
vzájemného spojení obou druhů věd dokázat „aus ihrer Natur und
Wesenheit“.80 Za východisko zvolil analogii věd a politického státu.
Obdobně jako lidé nežijí sami, neboť se vzájemně potřebují, musejí se
spojovat i vědy, neboť žádná z nich není dokonalá. Teologie se např. nemůže obejít bez znalosti jazyků, hermeneutiky, kritiky, archeologie, dějin
církve a kacířství; právo bez logiky, kritiky, dialektiky a řečnictví.81 Vždy,
když vytrhneme vědy ze souvislosti, vede to k břídilství a polovzdělanosti.
Tento závěr Seibt vztáhl i na spojení krásných věd s vyššími a jinými vědami. Krásným vědám v tomto ohledu přiřkl mimořádné postavení. Ukazoval, že mají přednost před ostatními, neboť jejich vliv zasahuje všechny vědy bez výjimky.82 Za předmět krásných věd označil – v návaznosti na
Batteuxe, aniž ho jmenoval83 – dobro a krásno, za předmět ostatních věd
pravdu. Které obory k takto vymezeným krásným vědám patří, neuvedl.84
Také účel krásných věd ve vztahu k intelektu (Verstand) a srdci objasnil
pomocí Francouzových argumentů, konkrétně jeho charakteristiky krásné přírody, jak má být představena v umění. Krásné vědy stanovují pravidla, prohlašuje Seibt, „wie wir dem Verstande durch Darstellung solcher
Gegenstände schmeicheln, die an sich selbst vollkommen sind, unsre
Begriffe eweitern und vollkommener machen; dies ist das Schöne: und
wie wir Herz in die angenehmsten Bewegungen setzen sollen, die es an
eben diesen Gegenständen Vortheile entdecken lassen, die uns werth
sind; die sich auf die Erhaltung und Vollkommenheit unsers Wesens
beziehen; und dies ist das Gute“.85
Všechny vědy uznávají, tvrdí Seibt (vycházeje opět z upravené Batteuxovy
teze nyní týkající se záměru napodobovat krásnou přírodu)86, že jsou závislé na krásných vědách „und lassen sich von denselben in der Kunst zu
gefallen, zu rühren und einzunehmen, unterrichten, indem sie von ihnen
Anmuth, Reitz und Vollkommenheit entlehnen, ohne welche man in
keiner Wissenschaft, weder gut unterrichten, noch leicht nützen wird“.87
Tvrzení, že se vědy stávají snáze užitečné teprve prostřednictvím krásných
věd, je zásadní, neboť pražský profesor označil právě užitečnost (Nutzen
schaffen) za účel každé vědy.88 Nastíněná schopnost krásných věd vychází
z povahy lidské duše. Ta přijímá pravdu nejžádostivěji, když se jí líbí.89
Proto se podle Seibta nemůže „eine Wissenschaft von der Verbindlichkeit
lossprechen, die Kunst zu gefallen und einzunehmen, von den schönen
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Wissenschaften zu erlernen“.90 Blahodárný vliv krásných věd jde ještě dál.
Krásné vědy tříbí schopnosti intelektu, resp. poznávací mohutnosti
(Verstand und seine Kräfte). Tuto tezi podpořil Seibt citací z Gellertovy
nástupní přednášky, podle níž krásné vědy obohacují paměť, oživují obrazotvornost a ostří intelekt (Verstand). Gellertova chvála není přehnaná,
tvrdí pražský profesor a vítězoslavně dodává: „und wenn kann man in
dem Lobe der schönen Wissenschaften ausschweifen!“
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Seibt se rozhodl vyvodit přínos krásných věd pro intelekt, obrazotvornost a paměť z jejich povahy (aus der Natur dieser Wissenschaften). Každé schopnosti věnoval osobitý výklad. Za hlavní princip krásných věd
označil, aniž se zmínil o Batteuxem, napodobování krásné přírody.91
Napodobovat znamená kopírovat (nachbilden). Pokud chce intelekt
(Verstand) věrně napodobovat, musí nejprve odhalit sebenepatrnější rysy
napodobovaného předmětu. V dílech krásných věd navíc nesmí napodobujícímu intelektu (nachahmender Verstand) uniknout ani nejbezvýznamnější rys jejich (uměleckého) vzoru. Schopnost lehce odhalovat
vlastnosti předmětů označil Seibt za důmysl (Scharfsinnigkeit). Ten se
v krásných vědách rozvíjí procvičováním pravidel napodobování a důkladným studiem mistrovských děl. Důmyslu je třeba ve všech vědách, nemáme-li v nich zůstat průměrní.92 Po teoretickém úvodu podal pražský
profesor příklady ilustrující nepostradatelnost této dovednosti (Fertigkeit)
v teologii, právech, medicíně, filozofii včetně jejích nejabstraktnějších
disciplín, dále přírodovědě, mravouce, historii a státnickém umění.93
Krásné vědy, především básnictví, oživují obrazotvornost.94 Přínos básnictví nelze podle Seibta zužovat jen na pobavení (Ergetzen), nýbrž má, jak
ukázali Batteux a Horatius, i podstatnou vlastnost všech věd – užitečnost
(nutzen).95 Pražský profesor v této souvislosti označil obrazotvornost
za poznávací mohutnost, resp. schopnost intelektu (Kraft des Verstandes), „die dargestellten Bilder und Gegenstände richtig und lebhaft zu
empfinden, und die empfundenen, sich wieder deutlich vorzustellen, um
durch deren Zusammensetzung etwas Neues und Ungemeines hervorzubringen“.96 Čím správněji a živěji duše pociťuje vybavované předměty,
tím se stává intelekt, poznávací mohutnost (Verstand) v procvičování této
schopnosti zručnější. Básnictví, jehož úkolem je malovat předměty krásné
přírody, aby zapůsobily na duši, oživuje obrazotvornost a tím ji zlepšuje.97
Oživená obrazotvornost (belebte Einbildungskraft) je důležitá nejen pro

krásné, ale i vyšší vědy. I v nich dosáhneme více, když jejich předměty budeme – gellertovsky řečeno98 – živě vnímat a pociťovat (lebhaft empfinden), nikoli jen znát (kennen). Obrazotvornost se Seibtovi jevila jako pohnutka k vášním, přičemž bez vášní a nadšení nemůže podle jeho soudu
vzniknout nic velkého, dokonalého a mimořádného. To neznamená, že
by sama rozpálená obrazotvornost byla zdrojem velkých věcí. Má-li toho
být schopna, musí se spojit s rozumem (Vernunft).99 Bez obrazotvornosti
by však učenost (Gelehrsamkeit) nikdy nebyla plodná a účinná.
Krásné vědy obohacují paměť. Seibt ji charakterizoval jako sklad, ze kterého obrazotvornost čerpá představy, obrazy a pocity. Ke třem účelům krásných věd převzatých od Gellerta přidal následně ještě čtvrtý, tradiční –
umění sdělovat myšlenky a pocity příjemně, zřetelně a určitě.100 Osvojit si
řečnickou dovednost je důležité, neboť bez patřičného výrazu nechají
i sebelepší myšlenky intelekt (Verstand) a srdce lhostejnými. Řečnických
dovedností je třeba v náboženství a právu, neobejdou se bez nich ani velké vynálezy věd, ba ani učitelé a státníci. Dobře mluvit potřebujeme v každé životní situaci, právě tato dovednost odlišuje učeného člověka od obyčejných lidí (Pöbel).101
Poté, co objasnil kognitivní a obecně společenskou užitečnost krásných
věd, se Seibt obrátil přímo ke studentům a vyzval je, aby svou učenost (Gelehrsamkeit) spojili s krásnými vědami a tento svazek zdokonalovali.102
V závěru vyvrátil námitku zpochybňující užitečnost krásných věd poukazem na fakt, že mnoho uznávaných myslitelů ve všech druzích učenosti
nikdy nestudovalo krásné vědy, což vylučuje, že „ohne sie niemand in den
höhern und andern Wissenschaften sich über das Mittelmäßige erheben
kann“. Seibt připustil, že znalosti krásných věd lze nabýt i nesystematicky
a neveřejně, např. četbou a rodinnou výchovou. Nepřímo ale naznačil, že
není lepšího způsobu naučení se krásným vědám než v univerzitním kolegiu pod dohledem znalého učitele.103
Již dřívější bádání upozornilo na podobnost Seibtovy nástupní přednášky
s pojednáními Gellerta a částečně i Gottscheda.104 Tuto podobnost je třeba konkretizovat a precizovat. Spolu se svými lipskými profesory vyznával
Seibt stejné autority, jak antické na čele s Horatiem a Ciceronem, tak soudobé, francouzské na čele s Rollinem a zejména Batteuxem. Vlastní program Seibtova kolegia krásných věd, rozlišující výuku psaní a kritického
posuzování básnických děl, naznačuje poučenost Batteuxovým, Gott-

str / 227

schedovým (a Gellertovým) pojetím teorie krásných věd jako kritiky založené na znalosti pravidel.
S Gellertem a Gottschedem spojovala pražského profesora také snaha výrazněji prosadit krásné vědy v univerzitním programu. Každý z nich se
o zvýšení jejich přitažlivosti v soupeření s obory připravujícími studenty
pro výkon povolání zasazoval jiným způsobem. Na rozdíl od Gottscheda
a Gellerta se Seibt soustředil na obhajobu jejich užitečnosti jednak pro
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vyšší a jiné vědy, jednak pro zdokonalování poznávacích mohutností. Tato kognitivní témata nebyla pro lipské profesory ústřední. Na tomto závěru nic nemění ani fakt, že Seibt za východisko zvolil Gellertovu tezi.
Neboť teprve on učinil z letmého poukazu na užitečnost krásných věd
pro intelekt, obrazotvornost a paměť soustavný výklad. Naproti tomu
zcela okrajově se v nástupní přednášce zaobíral hlavním Gellertovým tématem – vztahem krásných věd a mravnosti. Věnoval mu pozornost výlučně v úvodním přehledu zásluh krásných věd, který se tak stal protějškem Gellertova úvodu obdobně stručně shrnujícího přínos krásných věd
pro poznávací mohutnosti. Osamostatnění kolegia krásných věd stvrdil
jeho zřetelným oddělením od kolegia mravouky a dějin učenosti.105 Seibtovu nástupní přednášku proto nelze označit, jak učinil Weimar, za „eine
veränderte Neuaflage“ Gellertovy přednášky.106 Byl to její doplněk záměrně rozšiřující původní úvahu o společensko-etickém přínosu krásných věd
o nanejvýš důležité kognitivní hledisko, jehož prohloubení postrádala.
Zvolené kognitivní téma, které Seibta oddálilo od jeho lipských učitelů Gellerta a Gottscheda, ho přiblížilo Meierovi. Právě pro hallského ordinaria byla obhajoba užitečnosti krásných věd pro vyšší vědy a poznávací mohutnosti
ústředním tématem. Ačkoli Meierovy a Seibtovy výklady spojují některé společné názory (oba se např. hlásili k horatiovskému delectare et prodesse, poukazovali na ojedinělou schopnost krásných věd spojovat se s jinými vědami či
vyzdvihovali nutnost prezentovat závěry vyšších věd pomocí krásných), je
zjevné, že o tomto tématu pojednali rozličně. Rozdíly se týkají vyznávaných
autorit, formy i obsahu argumentace. Seibt byl trvale ve vleku svých lipských
pedagogů a jimi vyznávaných francouzských autorit na čele s Batteuxem.
Naproti tomu Meier výslovně odmítl Batteuxovu teorii nápodoby prosazovanou Gottschedem, proti které stavěl baumgartenovský ideál smyslové krásy.107 Meier se snažil v úvahách o krásných vědách (v tom se shodoval s Gottschedem) postupovat důsledně vědecky, zcela záměrně odmítal vykládat

o krásných vědách krásně. Proti Meierovým demonstrativním většinou do
paragrafů členěným výkladům stojí Seibtova navýsost rétorická přednáška
plná apostrofů, řečnických otázek a květnatých souvětí.
Meier při obhajování užitečnosti krásných věd a jejich teorie plně využíval
závěry propracované baumgartenovské noetiky, předpokládající harmonický vztah nižších a vyšších poznávacích sil, a rovněž nově vzniklé vědy
o široce pojímaném smyslovém poznání – estetiky. Pevné filozofické
ukotvení se promítlo i do Meierových na první pohled krasodušských stanovisek, např. výzvy adresované učencům, aby se stali krásnými duchy, pokud nechtějí setrvat u neživých abstrakt, či opačné výzvy adresované básníkům, aby nepohrdali vyššími vědami a čerpali z nich. I tyto výzvy byly
pevnou součástí Meierova systému založeného na přesvědčení o harmonii vyšších a nižších poznávacích sil. Naproti tomu Seibt obhajoval užitečnost krásných věd a jejich teorie, aniž se opřel o jakoukoli výraznou noetiku. Nejlépe o tom svědčí jeho zaobcházení s termínem Verstand. Pod
tento termín Seibt zahrnoval důmysl, obrazotvornost a paměť. Tato na
první pohled zarážející skutečnost vedla k povšechným závěrům, že Seibt
chápal Verstand šířeji než jen jako schopnost činit logické závěry108 či matematicko-analyticky myslet109. Žádný z badatelů dosud nepřihlédl ke
způsobu, jakým byly uvedené mohutnosti chápány v německé racionalistické tradici, v jejímž duchu byl Seibt v Lipsku vzdělán.
Wolff chápal Verstand (intellectus) jako „das Vermögen, das Mögliche
deutlich vorzustellen“, a důmysl (Scharfsinnigkeit, acumen) jako součást
této vyšší poznávací mohutnosti. Naproti tomu paměť a obrazotvornost
řadil k nižším poznávacím mohutnostem.110 Obdobně Gottsched odtrhl
paměť a obrazotvornost od důmyslu. Důmysl spojil s pozorností (Aufmerksamkeit) a důvtipem (Witz) jako mohutnostmi duše, které člověku
dovolují bez náhlých skoků dospět od jasných nezřetelných představ
smyslového vnímání ke zřetelným představám intelektu.111 Baumgarten
a Meier řadili všechny tři mohutnosti k nižšímu druhu poznání oddělenému od vyššího, zahrnujícího intelekt.112 Kromě úzkého pojetí termínu
Verstand se lze v německém racionalismu setkat i s pojetím širokým, ve
kterém tento termín označoval poznávací mohutnost vůbec. Toto široké
pojetí, zahrnující nejen intelekt, ale i obrazotvornost a smysly, bylo
v Baumgartenově Metafyzice navýsost okrajové,113 Wolff ho dokonce výslovně kritizoval, neboť ho shledával matoucím.114
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Je příznačné, že Seibt se těmito „jemnými“ filozofickými rozdíly nijak netrápil.115 Nejlépe o tom svědčí o tom fakt, že své pojetí pojmu Verstand,
kterým se postavil jak proti wolffiánské, tak proti baumgartenovské filozofické tradici,116 nijak nepřiblížil. Z jeho výkladu není ani vždy jasné,
jestli Verstand pojímal jako mohutnost intelektu, nebo poznání vůbec,
nebo obojí. Seibtův nejasný postup dobře ilustruje jeho pojetí důmyslu.
Pražský profesor ho představil jako ústřední schopnost intelektu (Verstr / 230

stand) tkvící v rozeznávání sebemenších detailů pozorovaných věcí.117
Toto Wolffovi zdánlivě blízké pojetí vysvětloval pomocí batteuxovských
úvah o nápodobě. Základ napodobování tvoří přesné pozorování,118 přičemž porovnávání předlohy s nápodobu procvičuje intelekt.119 Takto
vzniklou dovednost (Fertigkeit, nikoli již Kraft) označil Seibt termínem
Scharfsinnigkeit, aniž se jediným slovem zmínil o tradici německého racionalismu.120
Hallský a pražský profesor se rozcházeli i v názoru na vztah krásných a vyšších věd. Pro Meiera zůstaly krásné vědy přes všechno úsilí, které vynaložil
na obhájení jejich místa v prosazujícím se novém pojetí vědy, méně významné než vyšší vědy. Naproti tomu Seibt je představil – rozváděje Gellertovu stručnou poznámku v ucelenou poučku – jako nezbytnou podmínku jakéhokoli nadprůměrného výkonu v jakékoli vědě. Bez krásných
věd nelze dosáhnout v učenosti důkladnosti (Gründlichkeit) ani dokonalosti (Vollkommenheit). Žádná věda se nemůže ze svazku s krásnými vědami vyvázat, aniž by samu sebe nepoškodila, ba aniž by se nezpronevěřila
nejvlastnějšímu poslání vědy – být užitečná (nutzen). Neboť nezbytnou
podmínkou užitečnosti je i povinnost líbit se (gefallen).121
Seibtova nástupní přednáška poučeně navázala na obhajoby krásných věd
rozvíjené na vyspělých univerzitách protestantské části německé jazykové
oblasti. Lze ji označit za lipskou variantu hallských kognitivně zaměřených úvah o krásných vědách vzniklou v Praze. Seibtův požadavek (nikoli
již jen obhajoba), aby se vyšší a jiné vědy spojily s krásnými vědami na čele
s básnictvím a řečnictvím, vyšel z okrajových tezí Gellertovy nástupní řeči.
Její jednotlivé body Seibt rozvedl zejména pomocí Batteuxových argumentů. Ty nepřebíral přesně, nýbrž je vsazoval do jiných souvislostí
a upravoval podle svého tématu. Jeho postup, neopírající se o žádnou
propracovanou filozofickou metodologii a umocněný rétoričností výkladu,122 proměnil Meierovu snahu „pouze“ obhájit postavení krásných věd

před výhradami vyšších věd v jejich záměrnou oslavu. Seibtovy krásné vědy, jejichž předmětem bylo krásno a dobro, usilovaly o předčení vyšších
věd. Měly se stát vrcholnými obory, na kterých budou všechny „nekrásné“
vědy závislé.123
Studie vznikla s podporou GA ČR, projekt č. 408/07/0448. Je součástí výzkumného záměru MŠMT 0021620824 uskutečňovaného na FF UK v Praze.
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1 Ulrich Ricken, Le Champ Lexical „Science – Littérature“ en Frandcais et en
Allemand, Dix-huitième siècle 10, 1978, s. 33–43.
2 Werner Strube, Die Geschichte des Begriffs „Schöne Wissenschaften“, Archiv
für Begriffsgeschichte 33, 1990, s. 136–216. Týž, heslo Wissenschaften, schöne in
Joachim Ritter, Karlfried Gründer, Gotfried Gabriel (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 12, Basel, Schwabe, 2005, s. 954–8.
3 Klaus Weimar, Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des
19. Jahrhunderts, München, Fink, 1989, s. 56–106, 123, 131, 193–8, 201.
4 Strube, Die Geschichte, s. 136–7.
5 Základní biografické údaje o Seibtovi lze nalézt v biografických slovnících.
[Ignaz de Luca,] Das gelehrte Oesterreich I/2, Wien, Trattner, 1778, s. 137–9. [Johann
Rautenstrauch,] Oesterreichische Biedermannskronik, Erster Theil, Freiheitsburg,
Redlich, 1784, s. 182–3. Georg Christoph Hamberger, Johann Georg Meusel,
Das gelehrte Teutschland oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller,
5. Auflage, Lemgo 1798, Nachdruck Hildesheim, Olms, 1965, s. 437–8, Nachträge Bd. 10/s. 659, 15/s. 443–4, 16/s. 378, 20/s. 413–4. Gottlieb Friedrich Otto,
Lexikon der seit dem funfzehenden Jahrhunderte verstorbenen und jeztlebenden Oberlausizischen Schriftsteller und Künstler, Dritter Band, Görlitz, Burghart, 1803,
s. 270–2. Friedrich Carl Gottlob Hirsching, Johann Heinrich Martin Ernesti,
Historisch-litterarisches Handbuch berühmter und denkwürdiger Personen, welche in
dem achtzehnten Jahrhundert gelebt haben, Zwölfter Band, Leipzig, Schwickert,
1809, s. 133–6. Oesterreichische National-Encyklopädie, oder alphabetische Darlegung
der wissenswürdigsten Eigenthümlichkeiten des österreichischen Kaiserthumes, Fünfter
Band, Wien, Beck, 1836, s. 4–5. Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon
des Kaiserthums Oesterreich, 32. Teil, Wien, Hof- und Staatsdruckerei, 1876,

s. 326–9. Ivana Čornejová, Anna Fechtnerová, Životopisný slovník pražské univerzity, filozofická a teologická fakulta 1654–1773, Praha, Univerzita Karlova, 1986
s. 411–3. Hubert Herkommer, Carl Ludwig Lang (Hg.), Deutsches LiteraturLexikon, 17. Band, Bern, Saur, 1997, Sp. 339–40, autorka hesla Ingrid Bigler nesprávně udává, že se Seibt podílel na vydávání časopisu Prager gelehrte Nachrichten, tento údaj je přebírán dalšími současnými německými autory, srov. např.
údaje o Seibtovi ve Wielandově korespondenci.
Samostatné Seibtovy biografie Anonym (podle Eduarda Wintera, Der Josefinisstr / 232

mus. Die Geschichte des österreichischen Reformkatolizismus 1740–1848, Berlin, Rütten, 1962, s. 71, se jedná o Seibtovu autobiografii; podle Arnošta Krause, Pražské časopisy 1770–1774 a české probuzení, Praha, Česká akademie, 1909, s. 28,
pozn. 2, byl autorem plukovník Kopetz – Heinrich Ritter von Kopetz?, ani jednu verzi nemohu potvrdit), Karl Heinrich Seibt, Beilage zur Bohemia 1875,
Nr. 326–9, 332. R. Wolf, Karel Jindřich Seibt, (1735–1806), Pokroková revue 6,
1909–10, s. 676–87. Franz Lorenz, Karl Heinrich Seibt, in Erich Gierach
(Hrsg.), Sudetendeutsche Lebensbilder, Reichenberg, Stiepel, 1934, s. 243–55. Ferdinand Seibt, Karl Heinrich Seibt (1735–1806), in Germanistica Pragensia 16,
Praha, Karolinum, 2002, s. 83–96.
6 O Meierovi nejnověji Günter Schenk, Leben und Werk des Halleschen Aufklärers
Georg Friedrich Meier, Halle/Saale, Hallescher Verlag, 1994.
7 Citováno dle Georg Friedrich Meier, Frühe Schriften zur ästhetischen Erziehung
der Deutschen, Teil 1 Das Streben nach den philosophischen Grundsätzen einer
neuen deutschen Dichtung, hrsg. von Hans-Joachim Kertscher, Günter
Schenk, Halle, Hallescher Verlag, 1999, s. 62–70.
8 Srovnej Christian Wolff, Psychologia empirica, Francoforti, Lipsiae, Libraria Rengeriana, 1738 (Sectio II De Facultatis cognoscendi parte inferiori, Sectio III De
tribus intellectus operationibus in specie). Alexander Gottlieb Baumgarten,
Metaphysik, Halle, Hemmerde, 1766 (III,2 Von dem untern Erkenntnisvermögen, III,12 Von dem Verstande ad.). Týž, Metaphysica, editio V., Halae, Hemmerde, 1763 (III, § 519–623).
9 Srovnej zejména knihu Psychologia empirica Christiana Wolffa z roku 1728, ve
které věnoval nižším poznávacím mohutnostem čtyři samostatné kapitoly:
De sensu, De imaginatione, De facultate fingendi, De memoria. Z Baumgartenových úvah srovnej mj. výčet vrozených estetických dispozic zahrnující
smysly, fantazii, intuici, paměť, schopnost spojovat rozložené libovolně v celek, vkus, předvídavost a schopnost vyjadřovat se. Alexander Gottlieb Baumgarten, Theoretische Ästhetik. Die grundlegenden Abschnitte aus der „Aesthetica“
(1750/58), hrsg. von Hans Rudolf Schweizer, Hamburg, Meiner, 1983, § 30–37,
s. 19–23.
10 O Meierově pojetí obrazotvornosti Gabriele Dürbeck, Georg Friedrich Meiers
Konzept der Einbildungskraft, in Transactions of the Ninth International Congress
on the Enlightenment II, Oxford, Voltaire Foundation, 1996, s. 814–6.

11 Termín Begriff nepřekládám jednoduše jako pojem, nýbrž jako pojmovou představu, neboť Meier nepojímal Begriff kantovsky jako prázdnou, důsledně apiktoriální funkci intelektu, která získává význam teprve skrze smyslové vnímání.
V tomto ohledu navazoval na Wolffa, který připouštěl situace, kdy získáváme
„einen Begriff von einer Sache“ výlučně smysly (Deutsche Logik, § 5–8; 1713). Zároveň si Wolff uvědomoval, že takový akt obvykle vyžaduje účast intelektu (Verstand). Proto v pozdější Deutsche Metaphysik (§ 273; 1720) tvrdil, že Begriffe by
měly být nazývány pouze „Vorstellungen der Geschlechter und Arten der Dinge“.
12 Citováno podle Georg Friedrich Meier, Anfangsgründe aller schönen Wissenschaften, andere Auflage, Teil 1, Halle, Hemmerde, 1754, Nachdruck Hildesheim,
New York, Olms 1976. Uváděné partie (s výjimkou Vorrede zu der andern
Auflage) se shodují s prvním vydáním.
13 Meier, Anfangsgründe, s. 21.
14 Ibid., s. 22.
15 Ibid., s. 25. Učence, kteří nejsou zároveň krásnými duchy, charakterizoval
Meier jako kostru bez masa či strom bez listí a květů. Krásné duchy zase vyzýval k otevření se hlubokým pravdám vyšších věd. Tato argumentace vycházela
z pojetí člověka jako složené bytosti (zusammengesetztes Wesen) obdařené
nižšími a vyššími poznávacími mohutnostmi, které si vzájemně neodporují,
nýbrž vyžadují harmonické rozvíjení. Ibid., s. 102, 517–20.
16 Ibid., s. 26.
17 Ibid., s. 27.
18 Strube, Die Geschichte, s. 158.
19 O účelu Meierovy a Baumgartenovy estetiky v dobovém duchovním kontextu
Günter Schenk, Wesen und Funktion der Ästhetik als Universitätsdisziplin aus
der Sicht ihrer Begründer A. G. Baumgarten und G. F. Meier, in Erich Donnert
(Hg.), Europa in der frühen Neuzeit. Festschrift für Günter Mühlpfordt, Band 2
Frühmoderne, Weimar, Böhlau, 1997, s. 109–24.
20 Srovnej další synonyma: Theorie der schönen Erkenntnis überhaupt, die
ersten Gründe oder Anfangsgründe der schönen Wissenschaften, die Grundwissenschaft der schönen Erkenntnis, die Metyphysick der Rede- und Dichtkunst či die Logick der untern Erkenntniskräfte. Meier, Anfangsgründe, s. 5.
21 Meier rozlišoval umělou a přirozenou estetiku, tj. vrozené vlohy k nižšímu poznání rozvíjené výlučně používáním a vědu, která zkoumá pravidla tohoto poznání a zdokonaluje ho. V tomto případě hovořil o výhodách umělé estetiky.
22 Meier, Anfangsgründe, s. 20–30.
23 Meier, Anfangsgründe, Vorrede, bez paginace.
24 Nejzřetelněji Georg Friedrich Meier, Betrachtungen über den ersten Grundsatz aller schönen Künste und Wissenschaften (§ 23; 1757), in týž, Frühe Schriften zu ästhetischen Erziehung der Deutschen, Teil 3 Philosophische Ästhetik – Literaturtheorie – Neue deutsche Literatur, hrsg. von Hans-Joachim Kertscher,
Günter Schenk, Halle, Hallescher Verlag, 2002, s. 193–5.
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25 Strube, Die Geschichte, s. 158–61.
26 O krasodušství Gunter Scholtz, heslo Schöner Geist, Schöngeist, in Joachim
Ritter, Karlfried Gründer (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 8,
Basel, Schwabe, 1992, s. 1386–7.
27 Meier, Anfangsgründe, s. 68–9, 533, 540–2, 574.
28 Meier, Betrachtungen, § 20, s. 190.
29 Citováno dle Meier, Frühe Schriften 1, s. 141–50.
30 Meier, Anfangsgründe, s. 97–100.
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31 Meier, Frühe Schriften 1, s. 141.
32 Ibid., s. 141–2.
33 Ibid., s. 142.
34 Množství úvah, ve kterých se Meier zabýval krásnými vědami, by bylo možné
rozšiřovat, nepřinášejí však ke sledovanému tématu nic zásadně nového. To
platí i pro shrnující estetiku poslední ruky Betrachtungen über den ersten Grundsatz aller schönen Künste und Wissenschaften (1757).
35 Meier neusiloval o přesný výčet krásných věd, původně je chápal velmi široce.
Snažil se je představit jako soubor disciplín odpovídajících antickému konceptu músiké. Ve skutečnosti antické pojetí rozšířil, neboť k nim zařadil i malířství
a rétoriku, které múzy nezaštiťovaly. Pozdější vyřazení historie doplněné úvahami o bezpředmětnosti krásných věd svědčí o zužování směřujícím k výlučně
estetickým oborům. Ani to však neplatilo plně, neboť ke krásným vědám trvale přičleňoval rétoriku. Lze říci, že Meier neměl přesnou a ustálenou představu o tom, které konkrétní obory pod pojem krásné vědy zařadit. Tuto otázku
v zásadě opomíjel a vymezoval je především negativně. O antickém pojetí múzických činností Paul Oskar Kristeller, The Modern System of the Arts, in týž,
Renaissance Thought and the Arts, Princeton, NJ, Princeton UP, 1965 (pův. JHI
1951, 1952), s. 163–227, konkrétně s. 173–4.
36 Srovnej zejména prolegomena k Baumgartenově estetice. Baumgarten, Theoretische Ästhetik, s. 2–9.
37 Meier, Anfangsgründe, s. 20. Srovnej Christian Wolff, Vernünfftige Gedancken von
Gott, der Welt und der Seele des Menschen, und allen Dingen überhaupt, dem Liebhaber der Wahrheit mitgetheilet, Halle, Renger, 1751, § 285, s. 156.
38 Meier, Anfangsgründe, s. 101–2.
39 Ibid., s. 34: „Die deutliche Erkentnis ist freylich besser als die sinnliche, aber
nur wo sie stat finden kan und darf.“
40 Reprezentativní edici (Christian Fürchtegott Gellert, Gesammelte Schriften,
Band 5 Poetologische und Moralische Abhandlungen, Autobiographisches,
hrsg. von Werner Jung, John F. Reynolds, Bernd Witte, Berlin, New York, de
Gruyter, 1994, s. 175–94) jsem neměl k dispozici, citováno dle C. F. Gellerts
sämmtliche Schriften, 3. Theil, Leipzig, Weidmann, 1840, s. 403–17, konkrétně
s. 405.
41 Ibid., s. 405–6.

42 Ibid., s. 406–7.
43 Ibid., s. 407–9.
44 Ibid., s. 410. Gellert hovořil nikoli o společenském, ale státním životě.
45 Ibid., s. 411.
46 Ibid., s. 412.
47 Srovnej Weimar, Geschichte, s. 87. Zde odkazy na pasáže z Batteuxových a Rollinových děl o vlivu umění na mravy. Na skutečnost, že se Gellert nechal inspirovat k přesvědčení o schopnosti krásných věd působit na srdce, potažmo
mravnost lidí knihou Charlese Rollina Traité des études de la manière d’enseigner et
d’étudier les belles-lettres par rapport à l’esprit et au coeur (1726), upozornil již
Wotke. Karl Wotke, Einleitung, in týž, Karl Heinrich Seibt: der erste Universitätsprofessor der deutschen Sprache in Prag, ein Schüler Gellerts und Gottscheds. Ein Beitrag zur Geschichte des Deutschunterrichts in Österreich, Wien, Leipzig, Fromme,
1907, s. 7–17, konkrétně s. 7–10. Rollin vyzdvihl tři úkoly krásných věd: zlepšovat intelekt, mravy a činit z mladých lidí křesťany.
48 Ibid., s. 414–5.
49 Ibid., s. 413.
50 Ibid., s. 414.
51 Strube, Die Geschichte, s. 182–3.
52 Gellert si zvláště cenil románů Samuela Richardsona.
53 V přednášce Von den Fehlern der Studierenden bey der Erlernung der Wissenschaften, insonderheit auf Academien (1756), která jako jediná z relevantních textů ještě předcházela Seibtově nástupní řeči, hlásal Gellert, že učení se
jazykům (antickým i mateřštině), dále filozofii, řečnictví a poezii je přínosné
nejen pro veřejný život, ale i pro vyšší vědy, kterými mínil obory vyšších fakult
– teologii, práva a medicínu. V této souvislosti brojil proti zúžování studia výlučně na předměty potřebné pro výkon povolání, tzv. Brotwissenschaften, zejména odsuzoval stále sílící přehlížení antického odkazu dovedně spojujícího
filozofii s řečnictvím. Obory a témata, kterých se Gellert v této přednášce
dotkl, spadají do sledované problematiky, nezahrnul jsem ji ale do hlavního
výkladu, neboť v ní důsledně opomíjel termín krásné vědy. S tímto termínem
naproti tomu pracoval v přednášce Von den Ursachen des Vorzugs der Alten
vor den Neuern in den schönen Wissenschaften, besonders in der Poesie und
Beredsamkeit. V ní obhajoval přínos krásných věd pro stát jako nástroj upevňující moudrost a ctnost prostřednictvím vkusu. Vzhledem k tomu, že tuto
přednášku pronesl až v roce 1767, tzn. po rozebíraném Seibtově pražském vystoupení, nezahrnul jsem ji rovněž do hlavního výkladu. Totéž platí pro pojednání Lehren eines Vaters für seinen Sohn, den er auf die Akademie schicket
(poprvé otištěno 1769, ač pravděpodobně vzniklo dříve), ve kterém Gellert obhajoval studium krásných věd, neboť tříbí vkus a soudnost a činí učence mravnějšími a řádnějšími.
54 Weimar, Geschichte, s. 88.
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55 Srovnej Gottschedovy předmluvy k časopisu Neuer Büchersaal der schönen Wissenschaften und der freyen Künste (1745–50) a slovníku Handlexicon oder Kurzgefaßtes
Wörterbuch der schönen Wissenschaften und freyen Künste. Zum Gebrauche der Liebhaber derselben (Leipzig: Fritsch, Breitkopf, 1760). Gottsched v nich pojímal
krásné vědy a svobodná umění, jak ukázal Strube, humanisticko-filologickým
a estetickým způsobem. Nezahrnoval do nich jen básnictví, řečnictví a dějepis,
ale i hudbu, malířství, umění jazyka (Sprachkunst) a znalost antického odkazu. Ve slovníku pod přímým vlivem Batteuxovy teorie umění jako nápodoby
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krásné přírody vypustil dějiny a gramatiku a naopak přidal architekturu, umělecké zahradnictví, řezbářství, ikonografii a rovněž medailony hlavních představitelů jednotlivých oborů. Časopis a slovník spojoval společný záměr. Gottsched
obojí určil široké veřejnosti, tj. nejen vzdělaným absolventům univerzit, ale
i tzv. Unstudirten, slovník dokonce i ženám. Lipský ordinarius byl přesvědčen,
že žije v době, kdy si každý nemusí osvojit praktické umělecké dovednosti, ale
kdy by měl každý rozumět krásným vědám a svobodným uměním. Bez takové
znalosti si podle Gottscheda nelze představit dobře vychovaného a způsobného muže, aniž bychom ho nevinili z „ostudné neznalosti a hrubiánství“ (Neuer
Büchersaal der schönen Wissenschaften und der freyen Künste, 1. Band, 1. Stück, 1745,
s. 7.). Právě tímto účelem – Strube ho vhodně nazývá ideálem galantního chování tkvícího v univerzální vzdělanosti (Artigkeits-Ideal) – vysvětloval smysl
a užitečnost obou projektů. Strube představuje tento ideál zdvořilosti jako
nutný doplněk ke studiu na vyšších fakultách, o to však Gottschedovi ani ve
slovníku, ani v časopisu nešlo, jejich prvotní určení bylo mnohem širší, jak dokládají poznámky o nestudovaných čtenářích a ženách. Spojovat tyto dva projekty s pozvánkou na kurs o Batteuxově přednášce (viz níže) přímočaře nelze,
neboť obojí se cíleně obracelo k jinému publiku. Strube, Die Geschichte,
s. 156–7.
56 Citováno podle Johann Christoph Gottsched, Ausgewählte Werke, Band 10
Kleinere Schriften, Teil 2, hrsg. von P. M. Mitchell, Berlin, New York, de Gruyter, 1980, s. 395–405.
57 Ibid., s. 395.
58 Ibid., s. 395–6.
59 Ibid., s. 397.
60 Rollina neuznával jen Gellert, ale i gottschediáni. Johann Joachim Schwabe,
významný stoupenec Gottscheda, přeložil klíčové Rollinovo dílo Traité des
études de la manière d’enseigner et d’étudier les belles-lettres par rapport à l’esprit et au
coeur pod titulem Anweisung, wie man die freyen Künste lehren und lernen soll
(1. vyd. 1737/38, dále 1750, 1760 a 1770). Srovnej též recenze Schwabeho překladu v Neuer Büchersaal der schönen Wissenschaften und freyen Künste 1750,
s. 381–2.
61 Gottsched, Ausgewählte Werke 10, s. 398–9.
62 Ibid., s. 399.

63 Ibid., s. 400.
64 Ibid., s. 400–1.
65 Ibid., s. 401.
66 Ibid., s. 401–4.
67 Ibid., s. 404.
68 Viz seznamy přednášek lipské univerzity nabízející výuku tance, kreslení, malování a architektury buď přímo na univerzitě, nebo na sesterské akademii. Tyto předměty byly do výuky zavedeny po vzoru rytířských akademií.
69 Z bezbřehé literatury o Gottschedově napodobivém pojetí poezie srovnej
Susi Bing, Die Naturnachahmungstheorie bei Gottsched und den Schweizern und ihre
Beziehung zu der Dichtungstheorie der Zeit, Würzburg, Triltsch, 1934. Hans Blumenberg, Clemens Heselhaus, Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss, Nachahmung
und Illusion, München, Eidos, 1964. Jan Bruck, Der aristotelische Mimesisbegriff
und die Nachahmungstheorie Gottscheds und der Schweizer, Erlangen-Nürnberg,
Friedrich-Alexander Universität, 1972. Ulrich Hohner, Zur Problematik der Naturnachahmung in der Ästhetik des 18. Jahrhunderts, Erlangen, Palm, 1976. Uwe
Möller, Rhetorische Überlieferung und Dichtungstheorie im frühen 18. Jahrhundert.
Studien zu Gottsched, Breitinger und G. Fr. Meier, München, Fink, 1983.
70 Nejnověji o sporu Meiera jako obhajovatele Klopstocka a anakreontské nerýmované poezie s Gottschedem záslužná třídílná edice: Georg Friedrich Meier,
Frühe Schriften zur ästhetischen Erziehung der Deutschen I–III, mit Textkommentar,
Zeittafeln und einem Nachwort hrsg. von Hans-Joachim Kertscher, Günter
Schenk, Halle, Hallescher Verlag, 1999, 2000, 2002. Srovnej též Ernst Bergmann, Die Begründung der deutschen Ästhetik durch Alexander Gottlieb Baumgarten
und Georg Friedrich Meier, Leipzig, Röder, 1911. O Gottschedově trvale odmítavém postoji k hallské estetice včetně poezie, která se o ni opírala, výmluvně
svědčí pozdní heslo Aesthetisch (Gottsched, Handlexicon, Sp. 49–50).
71 Tvrzení, že Gottschedův batteuxovský kurs byl obecně chápán jako pokus
o upevnění pozic jím prosazované teorie umění, zřetelně potvrzuje knižní výbor z Batteuxe, kterým lipský profesor doplnil nabízený kurs (Auszug aus des
Herrn Batteux Schönen Künsten: aus dem einzigen Grundsatze der Nachahmung hergeleitet zum Gebrauche seiner Vorlesungen mit verschiedenen Zusätzen und Anmerkungen erläutert, 1754). Srovnej též Nicolaiovu kritiku tohoto výboru Friedrich
Nicolai, Briefe über den itzigen Zustand der schönen Wissenschaften in
Deutschland (1755), in týž, Gesammelte Werke, Band 1,1, Hildesheim, Olms,
1997, 2., 3. Brief, s. 8–32. Ze sekundární literatury srovnej Ernst Bergmann,
Die Begründung, s. 214–6.
72 Pozvánka na batteuxovské kolegium dokládá, že i Gottsched přešel nejpozději na počátku padesátých let od reflektování textu jako autorského výtvoru
určeného k napodobování k chápání textu jako čtenářského objektu. Na lipského ordinaria tudíž nelze jednoduše nahlížet, jak činí Weimar, jako na zosobnění autorské perspektivy. Zároveň pozvánka potvrzuje (ještě lépe než od-
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kazy na Gellerta, neboť tomu v nástupní přednášce nešlo o kritické posuzování literárních děl podle žánrových pravidel, nýbrž o zdůvodnění, jak literatura
působí na mravy čtenáře) správnost Weimarova závěru, že to byly právě
Batteuxovy podněty, které k tomuto obratu – přinejmenším na lipské univerzitě – vedly. O Gellertových kolegiích věnovaných Batteuxovi, o kterých informuje Weimar, nemáme na rozdíl od nástupní přednášky bližší informace.
Weimar, Geschichte, s. 86, 102 (Gottsched), 85–6 (Batteux).
73 Srovnej výstižnou Strubeho charakteristiku, že krásné vědy lze v obecné rovině
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zřetelně vymezit výlučně negativně jako disciplíny nezařaditelné k vyšším fakultním vědám, teologii, právům a medicíně. Strube, Die Geschichte, s. 138–9.
Určitou výjimku v tomto ohledu představuje řečnictví, které bylo součástí výuky na právnické fakultě.
74 Filozofická fakulta plnila na lipské univerzitě propedeutickou funkci, připravovala studenty ke studiu na teologii, medicíně a právech. Délka studia na filozofické fakultě nebyla přesně stanovena, předpokládalo se, že její absolvování
bude trvat tři roky. Studenti se však snažili, jak ukazují stížnosti profesorů filozofické fakulty, tuto dobu zkrátit, mnozí se připravovali výlučně na témata vyžadovaná u zkoušek, jejichž složením bylo podmíněn vstup na vyšší fakulty.
Heinz Kathe, Die Wittenberger Philosophische Fakultät 1502–1817, Köln, Wien,
Böhlau, 2002, s. 283, 368, 428.
75 I Meier věnoval vztahu estetiky a mravnosti pozornost (viz výše např. šestý bod
ve výčtu výhod estetiky), na rozdíl od Gellerta však pro něj toto téma nebylo
v období před vznikem Seibtovy nástupní přednášky ústřední.
76 O tereziánských a josefinských reformách na pražské univerzitě Ivana Čornejová (red.), Dějiny Univerzity Karlovy II, 1622–1802, Praha, Karolinum, 1996.
Josef Petráň, Nástin dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze /do roku 1948/,
Praha, Univerzita Karlova, 1983. Zde podrobné odkazy na další literaturu.
77 Carl Heinrich Seibt, Von dem Einflusse der schönen Wissenschaften auf die Ausbildung des Verstandes; und folglich von der Nothwendigkeit, sie mit den höhern und
andern Wissenschaften zu verbinden, Prag, Clauser, 1764, s. 5–6.
78 Ibid., s. 6. O překladech Batteuxových uměleckoteoretických prací do němčiny, které pořídili Johann Adolph Schlegel a Karl Wilhelm Ramler, viz Eva
J. Engel, Einführung, in Moses Mendelssohn, Gesammelte Schriften, Band 4 Rezensionsartikel in Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen
Künste (1756–1759), Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann, 1977, s. XC–XCIV.
Ze souhrnných prací o recepci Batteuxova teorie umění v Německu: Manfred
Schenker, Charles Batteux und seine Nachahmungstheorie in Deutschland, Leipzig,
Spamer, 1908. Frederic C. Tubach, Die Naturnachahmungstheorie: Batteux
und die Berliner Rationalisten, Germanisch-romanische Monatsschrift 13, 1963,
s. 262–80. Christoph Siegrist, Batteux-Rezeption und Nachahmungslehre
in Deutschland, in Gätz Großklaus (Hg.), Geistesgeschichtliche Perspektiven,
Rückblick – Augenblick – Ausblick, Bonn, Bouvier, 1969, s. 171–90. Irmela von

der Lühe, Natur und Nachahmung, Untersuchungen zur Batteux-Rezeption in
Deutschland, Bonn, Bouvier, 1979.
79 Termín Verstand znamenal v němčině 18. století jak mohutnost poznávat vůbec
(tedy včetně smyslů a obrazotvornosti), tak mohutnost poznávat výhradně rozumově, tj. dospívat ke zřetelným obecným představám. Ze Seibtovy přednášky není jasné, ve kterém významu termín používal. Podrobněji viz níže. Srovnej
Johann Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen
Mundart, 3. Theil, Wien, Bauer, 1811, Sp. 1146: „In weiterer Bedeutung ist der
Verstand das Vermögen zu erkennen, so daß es auch die Sinne und Einbildungskraft mit unter sich begreift, und den Thieren gleichfalls zukommt. In engerer
und gewöhnlicherer Bedeutung ist es das Vermögen, deutliche Begriffe zu haben, in welchem Falle der Verstand nur den vernüftigen Geschöpfen allein zukommt“. V této souvislosti je žádoucí připomenout nedávnou debatu o způsobu překládání německých termínů „Verstand“ a „Vernunft“ do češtiny. Jan
Kuneš, Jiří Pechar a jeho kritika tradičního překladu Kantova termínu „Verstand“, Filosofický časopis 51, 2003, s. 119–29. Jiří Pechar, Ke kritickým poznámkám Jana Kuneše, ibid., s. 471–5. Jan Kuneš, Ještě k úvahám Jiřího Pechara nad
překladem Kantova termínu „Verstand“, ibid., s. 665–74. Petr Glombíček, Poznámka k překladatelské diskusi Jana Kuneše s Jiřím Pecharem, ibid., s. 875–80.
80 Seibt, Von dem Einflusse, s. 8.
81 Ibid., s. 9.
82 Ibid., s. 10.
83 V Schlegelově německém překladu: „Das Wahre ist der Gegenstand der
Wissenschaften. Der Gegenstand der Künste ist das Gute und das Schöne.“
[Charles] Batteux, Einschränkung der schönen Künste auf einen einzigen Grundsatz,
Leipzig, Weidmann, 1751, 2,1, s. 50. Wotke (Einleitung, s. 11) nesprávně tvrdí,
že podle Batteuxe krásno a dobro nejsou předmětem krásných věd a že Seibt
tuto tezi převzal až ze Schlegelových komentářů ([Johann Adolph Schlegel],
Anhang, in Batteux, Einschränkung, s. 290–2).
84 Které konkrétní obory Seibt ke krásným vědám řadil, částečně ozřejmuje až nástin obsahu jednotlivých kolegií, který ve formě přílohy připojil k přednášce.
Z nástinu vyplývá, že Seibtovy krásné vědy zahrnovaly výklady o obecné teorii
umění, vkusu, básnictví, řečnictví, vybraných aspektech historie a blíže neurčených svobodných uměních (myslel jimi pravděpodobně neslovesné druhy
umění, zejména výtvarné). Seibt přitom rozlišoval mezi výukou praktických
(řečnických a básnických) dovedností a kritickým posuzováním děl založeným
na znalosti pravidel. Seibt, Von dem Einflusse, s. 31–4. Rozlišování autorské a čtenářské perspektivy je ještě patrnější v nástinu kolegia dějin učenosti, ibid., s. 35–6.
85 Ibid, s. 11. V Schlegelově německém překladu: „Daraus [tj. z jednoty a rozmanitosti] hat man denn den Schluß zu machen, daß die schöne Natur, so wie sie
in den Künsten vorgestellt werden muß, alle Eigenschaften des Schönen und
des Guten in sich schliesse. Sie muß unserm Verstande schmeicheln, indem sie
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uns Gegenstände darbeut, die an sich selbst vollkommen sind, und die unsre
Begriffe erweitern und vollkommner machen. Das ist das Schöne. Sie muß
unserm Herzen schmeicheln, indem sie uns in eben diesen Gegenständen
Umstände zeigt, die uns rühren, die uns lieb sind, die sich auf die Erhaltung
der Vollkommenheit unsers Wesens beziehen, die uns auf eine angenehme
Art unser Daseyn fühlen lassen. Und dies ist das Gute […].“ Batteux, Einschränkung 2,4, s. 77–8.
86 V Schlegelově německém překladu: „sie [tj. eine Nachahmung der schönen
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Natur] die Absicht habe, zu gefallen, zu bewegen, zu rühren, mit einem Worte daß das Vergnügen ihr Endzweck sey“. Batteux, Einschränkung 2,4, s. 71.
87 Seibt, Von dem Einflusse, s. 11.
88 Ibid., s. 10.
89 Ibid., s. 11.
90 Ibid., s. 12.
91 Ibid.
92 Ibid., s. 13.
93 Ibid., s. 13–5.
94 Ibid., s. 15.
95 Ibid., s. 16.
96 Ibid., s. 17.
97 Ibid.
98 Srovnej Gellertovy výzvy, aby posluchači četli díla srdcem, cítili (empfinden)
je. Gellert, Sämmtliche Schriften, Theil 3, s. 411–13.
99 Seibt, Von dem Einflusse, s. 18.
100 Ibid., s. 19.
101 Ibid., s. 20–3.
102 Ibid., s. 22.
103 Další přednosti krásných věd kromě tříbení intelektu a z něho vyvěrající nutnosti spojit vyšší vědy s krásnými hodlal Seibt uvést ve vlastních přednáškách.
Ibid., s. 24.
104 Všechny dosavadní studie zúžily výklad výlučně na letmé komparace Seibtovy
přednášky s autory, které pražský profesor sám citoval, případně kteří byli jeho
učiteli. Rozdíl mezi jednotlivými přístupy spočívá jen v akcentech, které jednotlivým autorům přiřadily. Seibt je v nich představen jako následník svých
lipských učitelů Gellerta a Gottscheda a dále pařížského profesora rétoriky,
jansenisty Rollina, v užších charakteristikách umění jako nápodoby je dokládána naváznost na Batteuxe a Johanna Adolpha Schlegela. Novou okolností,
na kterou v obecné rovině upozornil Ferdinand Seibt, byl složitý vztah krasných věd k vyšším fakultám, teologii, medicíně a právům. Wotke, Einleitung,
s. 7–17. Petr Vít, Estetické myšlení o hudbě (České země 1760–1860), Praha, Academia, 1987, s. 8–12. Eva Foglarová, Od krásných věd ke krásovědě (příspěvek
k počátkům české estetiky), in Vlastimil Zuska (ed.), Estetika na křižovatce hu-

manitních disciplín, Praha, Karolinum, 1997, s. 161–92, konkrétně s. 161–5. Helena Lorenzová, Osvícenská estetika na pražské univerzitě (Seibt a Meissner),
Estetika 34, 1997, č. 3, s. 27–40. Seibt, Karl Heinrich Seibt, s. 84–6.
105 To neznamená, že se Seibt mravností nezaobíral, věnoval jí, jak ukazuje nástin,
dokonce osobité kolegium. Proto byl také později jmenován profesorem krásných věd a morálky. Pouze mravní přínos krásných věd v nástupní přednášce
soustavně nerozvedl.
106 Weimar, Geschichte, s. 92, pozn. 155.
107 Meier, Betrachtungen, § 16–20, in týž, Frühe Schriften 3, s. 34–43. Podrobněji
Friedrich Vollhardt, Die Grundregel des Geschmacks – Zur Theorie der Naturnachahmung bei Charles Batteux und Georg Friedrich Meier, in Theodor
Verweyen (Hg.), Dichtungstheorien der deutschen Frühaufklärung, Tübingen,
Niemeyer, 1995, s. 26–36.
108 Lorenz, Seibt, s. 243: „An diesen Begriffsbestimmungen der Verstandeskräfte
sehen wir, daß hier nicht nur logische Schlüsse, sondern auch die Fähigkeit
der Abstraktion, Intuition, Assozitaion, Analyse und Synthese gemeint sind.“
109 Petr Vít vyslovil názor, že Seibt ve shodě s Batteuxem „rozumu přisuzoval spíše schopnost představivosti, tzn. fantazijní složku, než v duchu racionalismu
funkci matematicko-analytickou“, proto „považoval fantazii za sílu rozumu“.
Toto tvrzení je neudržitelné, neboť Batteux stavěl obrazotvornost (imagination)
proti rozumu (esprit). Vít ve svém tvrzení zaměnil rozum s duchem (fr. génie,
něm. v Ramlerově překladu Geist) jako dispozicí zastřešující rozum i obrazotvornost. Vít, Estetické myšlení, s. 10.
110 Wolff, Vernünfftige Gedancken von Gott, § 277, s. 153–4, § 850–1, s. 527–8 (Scharfsinnigkeit jako die erste Art der Vollkommenheit des Vertandes). Týž, Psychologia, 1738, § 332–42, s. 241–9 (acumen), § 91–137, s. 53–90 (De imaginatione),
§ 173–233, s. 121–166 (De memoria).
111 Johann Christoph Gottsched, Erste Gründe der gesammten Weltweisheit, Theoretischer Theil, 5. Auflage, Leipzig, Breitkopf, 1748, IV, 3–4, s. 472–88.
112 Baumgarten, Metaphysik (4. Abschnitt Von der Einbildungskraft, 5. Abschnitt
Von dem scharfsinngen Witze, 6. Abschnitt Von dem Gedächtnisse). Totéž
v latinské verzi Metaphysica, editio IV, Halae, Hemmerde, 1757.
113 Srovnej § 519 v Baumgartenově knize Metaphysica, ve kterém se zmiňuje o „intellectum latius dictum“.
114 Wolff, Vernünfftige Gedancken von Gott, § 284, s. 155–6.
115 V této souvislosti je zajímavé uvést charakteristiku Seibta, kterou si do deníku
zaznamenal jeho posluchač na pražské filozofické fakultě Bernad Bolzano:
„etwas stolz, er spielt den Gelehrten; – er leistet einen nachdenkenden
Zuhörer nicht Genüge, er evagirt gar sehr oft und unterhält mit Erzählungen,
geht aber alles nur obenhin durch“. Gerhard Zwerschke (Hg.), Biographie
Bolzanos von Georg Zeithammer, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann, 1997,
s. 43–4.
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116 Seibtovo chápání termínu Verstand připomíná Baconovo široké pojetí intelektu, se kterým se lze setkat jak v The Advancement of Learning (Book 2; 1605),
tak De Dignitate & Augmentis Scientiarum (2,1; 1623). Bacon hovořil o třech intelektuálních mohutnostech (three parts of man’s understanding / tres facultates intellectus), ke kterým řadil paměť (memory / memoria), obrazotvornost
(Imagination / phantasia) a rozum (reason / ratio). Intelektu odpovídala lidská učenost jako celek (human learning / doctrina humana), ta se následně dělila po vzoru jednotlivých mohutností na tři části: historii vztahující se k pastr / 242

měti, poezii k obrazotvornosti a filozofii (rozuměj obecně vědu) k rozumu.
117 Wotke se nechal zcela strhnout Seibtovou nedůsledností a neproblematicky
ztotožnil důmysl, duch a rozum, čímž vznikl neproniknutelný pojmový amalgam. Wotke, Einleitung, s. 9.
118 V Schlegelově německém překladu Batteux, Einschränkung 1,2, s. 11; 1,4, 30.
119 V Schlegelově německém překladu Batteux, Einschränkung 1,2, s. 15.
120 Seibt zde příznačně necitoval nejen Wolffa, ale ani Batteuxe.
121 Meier se nespokojil jen s obhajováním sepětí krásných a vyšších věd, nýbrž snažil se tento pozoruhodný jev blíže objasnit. Podle jeho soudu nabývají krásné
vědy schopnosti spojovat se s předměty jiných věd a činit je obecně srozumitelnější, neboť jim na rozdíl od nich chybí vlastní předmět. Tuto tezi, předjímající pozdější strukturalistické úvahy o prázdné estetické funkci, vystřídala
v Seibtově přednášce mělká, z rétorické poetiky vycházející teorie, podle níž
má lidská duše přirozený sklon k zalíbení (gefallen), kterému je třeba vyhovět.
Tento účel naplňují v oblasti učenosti právě napodobivé krásné vědy, jejichž
záměrem je, jak hlásal již Batteux, zalíbit se (gefallen). V Schlegelově německém překladu: Batteux, Einschränkung 1,1, s. 6.
122 V porovnání s Meierem se Seibtova přednáška jeví jako výtvor krásného, nikoli
filozoficky spekulativního ducha.
123 Seibtovo pojetí krásných věd jako vrcholných vědeckých oborů vyvolává otázku, co ho k tomuto vyhrocenému stanovisku vedlo. Jednou z důležitých okolnotí mohla být novost krásných věd na pražské, jezuity ovládané filozofické fakultě. Tuto novost zdůrazňoval sám Seibt již v žádosti o profesuru adresované
Marii Terezii a vyzdvihla ji i recenze jeho nástupní přednášky (Neue Litteratur,
St. 15, 1771, s. 225–30). Seibt navíc v Praze jako jeden z prvních přednášel nikoli latinsky, nýbrž německy. Snaha prosadit se v prostředí pro krásné vědy panenském nutně vybízela k vyhroceným tvrzením. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout, že to byla právě historiografie zaobírající se dějinami české vědy,
která upozornila na vyhrocenost Seibtova pojetí krásných věd, aniž se ji pokoušela vsadit do širšího dobového kontextu. Srovnej Jiří Beran, Vznik Soukromé společnosti nauk v Čechách, Věstník ČSAV 77, 1968, s. 563–81, 653–71,
konkrétně s. 659. Týž, Ze zápasů mezi borniány a seibtiány, Literární archiv 5,
1970, s. 26–49, konkrétně s. 35–7. Josef Haubelt, České osvícenství, 2. vyd, Praha,
Rodiče, 2004, s. 319–29.
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Die Studie vergleicht die Auffassung der schönen Wissenschaften, die der Prager
Professor Karl Heinrich Seibt in seiner Antrittsvorlesung Von dem Einflusse der
schönen Wissenschaften auf die Ausbildung des Verstandes; und folglich von der Nothwendigkeit, sie mit den höhern und andern Wissenschaften zu verbinden (1763) präsentierte, mit
ähnlichen Überlegungen von Georg Friedrich Meier, Christian Fürchtegott Gellert und Johann Gottfried Gottsched. Der Vergleich zeigt, daß Seibt an die früheren, an den entwickelteren protestantischen Universitäten vorgetragenen Verteidigungen der schönen Wissenschaften anknüpfte. Seibts Forderung, daß sich die
sog. höheren Wissenschaften mit den schönen Wissenschaften verbinden müssten,
beruhte auf Thesen, die Gellert am Anfang seiner Antrittsvorlesung geäußert, aber
nicht systematisch entwickelt hatte. Die Hervorhebung der kognitiven Momente
verband Seibts Standpunkt mit Meiers Auffassung. Von Meier und Gottsched unterschied er sich aber in der Ausdrucksweise insofern, als er das Thema – im Gegensatz zu den beiden Professoren – nicht wissenschaftlich-systematisch, sondern
rein rhetorisch behandelte.
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