
Nezbytnost jedinečnosti: k Focillonovu pojetí pozice uměleckého díla v životě forem 
Miloš Ševčík 
 
Příspěvek se zaměří na pojetí jedinečnosti uměleckého díla v kontextu úvah francouzského 
historika a teoretika umění Henriho Focillona o „životě forem“. Příspěvek nejprve zdůrazní 
Focillonův poukaz na to, že umělecké dílo jako ustavení vztahů či poměrů je vždy jedinečné, 
třebaže v řadě případů tato jedinečnost zůstává nenápadná. Focillon poukazuje na to, že 
v některých obdobích je jedinečnost díla výsledkem hledání výrazné novosti. V jiných 
obdobích je však jedinečnost díla výsledkem „infinitezimálních“ posunů dosažených pomocí 
variací a jako taková na sebe bere skrytou podobu. Příspěvek se bude dále zabývat 
teoretickými předpoklady této myšlenky nezbytné jedinečnosti uměleckého díla. Focillon 
předpokládá, že tato jedinečnost je založena na sounáležitosti a zároveň na protikladu dvou 
tendencí, které se v životě forem uplatňují. Na jedné straně je to příslušnost k zavedenému 
řádu či kánonu, na straně druhé je to směřování k novosti. Vyvstání jedinečného díla jako 
proměna zavedeného „slovníku“ vztahů či poměrů, jako redefinice toho, co představuje 
dobový sloh či individuální styl autora, však v principu vyplývá ze složitosti zasahujících 
aspektů podílejících se na vzniku díla. Mezi tyto aspekty náleží vliv různorodých použitých 
materiálů, přenesení v prostoru, ke kterému dochází mezi různými geografickými a 
společenskými prostředími, a také přenesení v duchu, kterým je přenesení mezi různými 
uměleckými temperamenty či různými fázemi duševního vývoje jednoho umělce. Vzhledem 
k mnohosti těchto zasahujících aspektů se nakonec i jakékoli napodobování či dokonce 
kopírování uměleckého díla prokáže jako proměna. Příspěvek závěrem poukáže na to, že 
vzhledem k této nezbytné proměně se i sama skutečnost uměleckého pravidla či kánonu 
ukazuje specifickým způsobem. Zavedená pravidla působí na budoucnost, nikoli však jako to, 
co by ji předurčovalo, ale jako to, co se v ní může změnit. Teprve už uskutečněné proměny 
života forem umožňují určovat povahu použitého kánonu či slovníku. Pravidlo tedy 
zachycujeme přesně jedině v retrográdním pohledu, jako už něco neživého. 
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