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Příspěvek se zaměří na pojetí vztahu mezi obvyklou podobou lidské zkušenosti a zkušeností 

zprostředkovanou uměním v úvahách Henriho Bergsona. Příspěvek nejprve vyzdvihne to, že 

řada Bergsonových vyjádření poukazuje na to, že funkcí uměleckého díla je nahrazovat naši 

obvyklou neschopnost vnímat jedinečný charakter věcných i duševních skutečností. Tato 

neschopnost vnímat skutečnost je důsledkem našeho instrumentálního zaměření se na předměty a 

praktický prospěch, ke kterému má takové soustředění vést. Umělecké dílo kompenzuje naši 

prakticky motivovanou nepozornost a zprostředkuje realitu, kterou jsme zahlédli, ale neviděli. Z 

tohoto hlediska tedy umělecké dílo vede k plnějšímu vnímání skutečnosti, ukazuje její obvykle 

nevnímanou podobu a zároveň je příkladem, kterým se máme v dalším vztahování se ke 

skutečnosti nechat vést. Příspěvek se bude dále zabývat Bergsonovým pojetím charakteru reality, 

kterou umění ukazuje. V této souvislosti upozorní na to, že rytmus je v Bergsonově pojetí 

nejenom prostředkem umělecké sugesce, ale i způsobem organizace toho, co tato sugesce 

sugeruje. Ve vztahu k popisu umělecké sugesce v Bergsonově pojetí však také vyvstává otázka, 

nakolik je tato sugesce tvůrčí, či nakolik se tvůrčí může stát. Tomuto problému se bude 

příspěvek následně podrobněji věnovat. Vyzdvihne, že mezi pohledem Bergsona na tuto otázku v 

jeho raných úvahách a názorem Bergsona v jeho pozdějších spisech dochází k velice 

významnému posunu, který ostatně odpovídá posunu v zaměření Bergsonových úvah obecně. 

Příspěvek zejména poukáže na to, že myšlenka inspirace umělecké tvorby kosmickým rytmem 

vede Bergsona k náhledu, že umění se nedá redukovat na prostředek podrobného reprízování 

skutečnosti, ale že je ve vztahu ke skutečnosti nezbytně inovativní. Závěrem se bude příspěvek 

zabývat různými podobami této inovativnosti a vyzdvihne to, že příklad, který umělecká sugesce 

nabízí, je především inspirací ve vztahu k dalšímu tvůrčímu uchopování skutečnosti. 
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