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Helena Lorenzová: Hra na krásný život. Estetika v českých zemích mezi lety 1760–1860.
Praha: KLP a Ústav dějin umění AV ČR, 2005, 272 s. + VIII s. obrazových příloh, obrazovou část vybrala Taťána Petrasová.
Knihu Heleny Lorenzové Hra na krásný život tvoří osm studií, dříve publikovaných
ve sbornících a odborných časopisech, v knižní verzi výrazně přepracovaných a vzájemně scelených. Lze je rozdělit do tří skupin. První zahrnuje studie o české estetice posledních čtyř desetiletí 18. století. Ve studii „Osvícenská estetika na pražské
univerzitě (Seibt a Meißner)“ podala Lorenzová zevrubné informace o počátcích
výuky estetiky na pražské univerzitě. Správně je spojila s idejemi osvícenství, které
začaly do rakouské monarchie výrazně pronikat v tereziánsko-josefinském období.
Čtenáře obšírně seznámila s životními osudy obou profesorů estetiky: Karla Heinricha Seibta a Augusta Gottlieba Meißnera. Jejich estetické působení nezúžila jen
na oblast umění, ale pojala jej v co možná největší šíři – výstižně estetiku obou profesorů představila jako obor zasahující veškeré oblasti lidského života včetně mezistavovské komunikace. V Meißnerově případě navíc zdůraznila zednářské kořeny
a jeho významný vliv na soudobou literární produkci včetně děl českého národního obrození. Ve studii „Časopis Apollo“ Lorenzová důkladně prozkoumala toto
v Praze vydávané periodikum. Obsahově rozmanitý časopis („byly zde,“ píše, „publikovány verše, povídky, anekdoty, kriminalistické příběhy, demografické přehledy,
osvětové články a filozofické a estetické úvahy“) vydával v devadesátých letech
18. století Meißner s cílem oživit pražský kulturní a společenský život po vzoru zaběhnutých lipských a berlínských časopisů. Apollo zároveň sloužilo prezentování
české kultury a historie za hranicemi království. Ke studii autorka připojila překlady dvou v Apollu zveřejněných statí, které pro své kvality neoprávněně upadly do
zapomnění: pojednání Johanna Quirina Jahna „City při návštěvě krásnodvorské zahrady“ a Paula Johanna Anselma Feuerbacha „O pojmu směšného“.
Druhou skupinu – z hlediska vývoje českého estetického myšlení, které je v knize
zachyceno, bychom mohli hovořit o významném intermezzu – představují studie
věnované Bernardu Bolzanovi. V první, „Bernard Bolzano a osvícenský josefinismus“, nastínila Lorenzová nelehké životní osudy pražského filozofa na pozadí dobových společensko-politických událostí. Velkou pozornost věnovala Bolzanovu
univerzitnímu působení, osobitě jeho exhortám. K jejich hlubšímu rozboru vybídla nástinem několika zajímavých témat (mj. Bolzanova zemského, nikoli jazykové-

ho patriotismu). Druhá studie „Význam díla Bernarda Bolzana v dějinách estetiky“
je nejrozsáhlejší text knihy. Studii bude muset brát v potaz každý badatel zaobírající se Bolzanovými estetickými názory. Autorka zde obšírně referovala o dvou hlavních Bolzanových estetických pojednáních: „O pojmu krásna“ a „O dělení krásných
umění“. Vřadila je do dobového kontextu a podrobně nastínila dosavadní literaturu. Studie vrcholí úvahou nad vztahem Bolzanovy estetiky k estetice 20. století. Lorenzová chápe Bolzana jako estetika, který v mnoha ohledech výrazně předběhl
svou dobu jak v metodologii (zejména v důrazu na pojmově-terminologickou čistotu), tak v jednotlivých tezích (např. v chápání barev jako autonomního a esteticky plnohodnotného prvku malířského vyobrazení). V závěru podala rozsáhlý výčet
témat, která by si v budoucnu zasloužila hlubší zkoumání.
Třetí skupina studií se věnuje českému biedermeieru příznačně opět nejen jako literárnímu či uměleckému směru, ale zejména osobitému způsobu života pěstovanému v českých zemích v době mezi Vídeňským kongresem a revolučním rokem
1848. Do této skupiny patří čtyři studie: „Dietetika duše. K praktické filozofii (estetice) osvícenství a biedermeieru“, „Kalobiotika aneb Hra na krásný život v praxi“,
„Český biedermeier a náhrobní poezie“ a „“Staré dobré časy“. Obraz doby předbřeznové v české memoárové literatuře“. Mimořádně objevné jsou studie o dietice
a kalobiotice. Lorenzová v nich obšírně představila zapomenuté návody, jak správně harmonicky žít v moderní době, která ztratila horizont „spravedlivé odplaty na
„onom světě““ a přednostně legitimizovala „pozemské štěstí“. Toto osvobození, jak
dokládá rozborem knih Christopha Wilhelma Hufelanda (Makrobiotik oder die
Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, 1796), Wilhelma Bronna (Kalobiotik: Kunst
schön zu leben, wissenschaftlich aufgefaßt, 1839) a Ernsta Feuchterslebena (Zur Diätetik
der Seele, 1838), vedlo nejen k materiálnímu blahobytu širokých vrstev, ale i k svízelům, co si s životem bez nároku na věčnost počít. Těmto pochybám měly odpomoci uvedené, ve své době neobyčejně populární návody. Další studie sledují, jak se
teoretické návrhy k patřičnému způsobu života naplňovaly v praxi. Na příkladu
Antonína Veitha, osvíceného majitele Liběchova, ukazuje Lorenzová, jak vypadalo
středisko krásného žití, ve kterém se snoubilo umění, politika a věda, Češi a Němci.
Také hřbitov v Albrechticích nad Vltavou, který díky faráři Cízovi nabyl podoby významného biedermeierovského výtvarného a literárního artefaktu (Cíza nechal na
hřbitově zbudovat osmdesát kapliček zdobených malbami Františka Mikuleho
a vlastními verši), lze chápat jako naplnění ideálů patřičného způsobu života, v tomto případě dotaženého až za jeho nejzazší mez. Poslední studie rekapituluje vzpomínky na „dobu předbřeznovou“ jako čas, kdy „činorodost a pracovitost byly vysoce
ceněny, stejně jako sláva, pokud byly dosaženy poctivým a čestným způsobem“.
Hlavní rys a zároveň přednost studií Heleny Lorenzové netkví v nové metodologii,
ačkoli i ta se proti tradičním dějinám estetiky jako dějinám idejí jeví ne zcela obvyklá, neboť se snažila estetické myšlení vřadit do co možná nejširších dobových souvislostí, tedy nejen filozofických a uměleckých. Největší přednost spočívá v její mimořádné schopnosti objevovat nová témata, oživovat zapomenuté postavy a díla.
Ty přitom nebyly, jak by se mohlo nesprávně usuzovat z faktu zapomnění, margi-
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nální. Právě naopak: příklad kalobiotiky příznačně ukazuje, že si bez nich danou
epochu nelze patřičně představit. Autorka postupně zjišťovala, že „utajených“ a nezpracovaných témat je víc, než se soudilo. Upadání do zapomnění v případě české
estetiky let 1760 až 1860 umocnil neblahý vliv dobových událostí. Prosazení nacionálně jazykového principu nad zemským vedlo k dlouhodobému opomíjení německy psané estetiky vzniklé v českých zemích. Právě na německou linii se Lorenzová přednostně soustředila. Její důležitost pro česky pěstovanou estetiku, ba český
národní život vůbec záměrně jen naznačovala. Právě trvalá snaha odkrývat to, co
hluboko zapadlo, dovoluje pochopit, proč občas sklouzla k nepřesným charakteristikám Kantových a Baumgartenových estetických názorů či ne zcela uspokojivému zohlednění současného bádání (estetická historiografie zabývající se německou estetikou 18. a 19. století přinesla v posledním dvacetiletí řadu prací důležitých
i pro české prostředí) včetně zkresleného citování.
Z knihy je patrné, že zkoumaná minulost nebyla pro Helenu Lorenzovou jen „mrtvý“
předmět zkoumání, z jejích výkladů prosakuje, že obnažování zasutých událostí často
prožívala téměř osobně. Odklon od osvícenství k biedermeieru byl i odklonem od doby nemilosrdných, záměrně vyhrocených a nesmiřitelných antagonismů k době, v níž
vládl harmonický řád a čest nebyla pouhé slovo, nýbrž sdílený imperativ jednání. Kritický rozum jí sice našeptával, že vzpomínky „na krásný život v době předbřeznové“
připomínají „spíše dětské snění, hru, divadlo než pravdivý obraz života“, avšak vnitřní
ustrojení ji zároveň vedlo k přesvědčení či alespoň naději, že tehdejší „pocit klidu, vyrovnanosti, harmonie i spokojenosti“ musel mít nějaký pevný základ. Vždyť „není
v moci vzpomínek,“ jak sama napsala, „přeměnit všechny staré časy v dobré…“
Kniha zarazí čtenáře i při letmém listování. Její uspořádání je ve srovnání s obvyklými
dějinami estetiky osobité a představuje jednu z možností, jak psát o dějinách estetiky
v době obecné krize velkých historiografických systémů. Ke čtenářům „promlouvá“
nejen slovem, autorčinými odbornými studiemi doplněnými překlady německy psaných estetických pojednání konce 18. století, ale i četnými, neobyčejně působivými vyobrazeními (65 černobílých, 8 barevných). Vyobrazení vybrala Taťána Petrasová převážně z dobových publikací a opatřila je zevrubným seznamem, záslužně zpravujícím
čtenáře o jejich výskytu. Představují plnohodnotný prvek knihy, kongeniálně doplňující vlastní výklady. Plasticky ilustrují myšlení a cítění rozebíraných epoch, dovolují je
jakoby přímo nahlédnout. Sama kniha, ve které se tímto způsobem zúročilo dlouholeté působení Heleny Lorenzové v Ústavu dějin umění AV ČR a zvláště spolupráce
s kolegyní Petrasovou, učinila z odborného textu i pozoruhodný vizuální artefakt.
Na knihu Heleny Lorenzové Hra na krásný život lze vztáhnout rčení: habent sua fata libelli. V době, kdy mně ji autorka laskavě darovala, jsem pomýšlel recenzovat ji
výrazně diskusně. Hodlal jsem nás a všechny zájemce o dějiny české estetiky vybídnout k dalšímu hledání nových, dosud neznámých pramenů a hlubšímu promýšlení rozebíraných témat. Náhlá smrt Heleny Lorenzové učinila z knihy tečku za našemi diskusemi, stala se završením jejího, nejen badatelského života.

