1











Estetický cit a symbolismus ve světle filosofie 
Henriho Bergsona


Práce z filosofie pro neoborové doktorandy
2006









Obor: románské literatury



Úvod
	Snad žádné období v historii neprodělalo v tak krátké době tolik hlubokých změn v tolika oblastech lidského konání a myšlení zároveň, jako konec 19. století. Ať už je vývoj tendencí v oblasti tvorby liského ducha během celého tohoto století sebebohatší, zdá se, že právě jeho konec přináší změny zásadního charakteru, které otevírají prostor zcela novému pohledu na svět a na chápání reality. Umění, jakožto nejcitlivější reflexní vrstva pro obecný stav mysli určité doby, manifestuje tyto změny pochopitelně velice markantně. 
	Bylo by pošetilé zásadně oddělovat (a pro zmíněné období to platí obzvláště) jednotlivé oblasti tvorby lidského ducha, pokoušet se klást hranice mezi filosofii a umění. Stejně tak neužitečné by bylo zkoumání, zda nové techniky uměleckého vyjádření přiměly filosofii k reflexi nad nimi, či byla-li to sama filosofie, kdo předložil soubor myšlenek adoptovaných posléze jednotlivými oblastmi umění a následně obecným vědomím.
	Tuto otázku, ač jistě položena být může, necháme však bez odpovědi. Předmětem našeho zájmu není zkoumání příčin a následků v jejich sukcesi, ale výhradně spoluexistence různých projevů téže ideje a hlednání souvislostí mezi nimi. Zdá se totiž, že od dob, kdy se umění odloučilo od čistě religiozního poslání, nebyla hranice mezi filosofií a uměním tak neostrá. Je pak jistě oprávněné pokládat si otázku o úloze estetického vjemu ve filosofii, stejně jako o roli, jež zaujímá filosofická reflexe ve vnímání umění.
Bergsonovo dílo Čas a svoboda bylo vydáno v roce 1887, tedy rok po uveřejnění Manifestu Symbolismu Jeanem Moréasem (18. září 1886). Je tedy pochopitelné, že společné ideje nalezneme jak v díle Bergsonově, tak v koncepci umění představené Moréasem a pojmenované „symbolismus“. Předmětem našeho zájmu v této práci je estetický vjem. Ve světle Bergsonovy filosofie a koncepce symbolistního umění, jejichž souvislostí se v závěru budeme zabývat, se pokusíme jej popsat a nastínit, není-li to cíl příliš ambiciozní, vysvětlení pojmu krása. 

Čas a svoboda
Bergsonova filosofická koncepce představená v díle Čas a svoboda stojí především na ostrém rozlišení na jedné straně vnitřních stavů ducha, považovaných za pole skutečného, slovy nepopsatelného prožívání, kde hlavní úlohu hraje fundamentální Já, a na druhé straně pouhých zjevných projevů tohoto prožívání, jež ale nemohou být považovány za nic více, než za odraz vnitřního světa individua. Tyto dvě oblasti nemohou být v žádném případě směšovány či zaměňovány. Bergson podrobně vysvětluje rozdílnost zákonitostí, jímž obě oblasti podléhají a upozorňuje na časté zaměňování charakteristik při jejich popisování uváděje argumenty vysvětlující chybnost užití takových charakteristik a nejasnosti z toho plynoucí.
	Z množství dichotomií, jež se takto vytvoří, první vyjadřuje rozdíl mezi pojmy kvalita a kvantita. Psychické stavy nemohou být kvantifikovány, neboť neexistují  v prostoru, kde by bylo lze klást je vedle sebe a manipulovat s nimi pomocí matematických operací. Podle Bergsona existují psychické stavy výhradně v čase, tedy v trvání, jež je kvantitativně nepopsatelné a chyba, které se dopouštíme při popisování tohoto, spočívá v promítnutí trvání do prostoru pomocí symbolů fungujících v prostoru, ne však již v čase. Trvání, tato vlastnost psychických stavů, se vyznačuje především heterogeneitou, neodlučitelností jednoho stavu od druhého, jejich neřetězitelností. Juxtapozice v prostoru je v trvání nahrazena prostoupením; všechny psychické stavy jako by existovaly současně, prostupovaly se a vzájemně ovlivňovaly, společně však tvoří jeden heterogenní celek, kde každý element je obsažen ve všech ostatních a je tak od nich neodlučitelný. Tím, že do celku přibude nový prvek, změní se vše a tato akce je nevratná. Psychický stav přijme určitou novou kvalitu ve svém trvání, pro které žádný z pojmů „přítomnost“, „minulost“, „budoucnost“ není relevantní. Jakákoli představa postupu kupředu, či ohlédnutí se zpět v reflexi, nutí mysl pro popis tohoto užít symbolů vlastních prostoru, kam se takto čas promítne.
	Rovněž pohyb je výhradně záležitostí reflexe. Prostor zbavený jakékoli představy časovosti představuje vždy pouze určitý neměnný stav. Pouze vnímání různých „obrazů“ v prostoru a jejich syntéza v reflexi mohou vytvořit dojem pohybu, ale to pouze díky schopnosti myšlenky tyto různé obrazy propojit. Na stav vědomí však může mít vliv již jen následná abstrakce od prostorového řetězení a promítnutí takového vjemu jakožto celku do čistého trvání, ve kterém se uskuteční kvalitativní nezvratná změna.
	Bergson tak vytváří dva různé pojmy trvání: tím prvním je čisté trvání, nerozprostraněné, oproštěné zcela od prostoru, sled „kvalitativních změn, které splývají, pronikají se, jsou bez přesných obrysů, bez jakékoli příbuznosti s číslem; (…) čirá heterogeneita.” [str. 63] Citáty viz. bibliografie, Bergson: Čas a svoboda. Druhým pojmem je symbolická představa trvání,  homogenní čas, tedy trvání tak, jak se projeví v reflexi. Čas přijme úlohu jakéhosi čtvrtého rozměru prostoru. „Tak nabývá trvání ilusivní formy homogenního prostředí a rysem jednoty mezi oběma těmito členy: prostorem a trváním jest současnost, která se může definovat jakožto skřížení času s prostorem.“ [str. 66]
	Také Já chápe Bergson ve dvojí formě. Jednak Já existující v čistém nerozprostraněném trvání, schopné abstrahovat od prostoru, tedy hluboké Já tvořené psychickými stavy; na druhé straně Já „sociální“, tedy to, jež akceptovalo jistou míru smíšení času s prostorem v zájmu nalezení určité objektivity, tedy něčeho popsatelného, komunikovatelného s ostatními lidmi skrze jazyk jenž mu umožňuje, pomocí symbolických zobrazení vnitřích stavů, tyto sdílet. 
	V poslední části rozvíjí Bergson pojem svobody, obhajuje jeho existenci a přináší argumentaci proti směrům, jež jej popírají: determinismu a asocianismu. Existence možnosti svobodného aktu vyplýva podle Bergsona zcela přirozeně z organizace stavů vědomí. Neměřitelná, a tudíž neporovnatelná kvalita stavů vědomí znamená nemožnost pokládat mezi ně jakékoli absolutní zákonitosti. Stav duše každého člověka prodělává tak jedinečný, neopakovatelný a neimitovatelný vývoj, že není možné odhadnout následnou fázi jinak, než že bychom znovu prožívali tentýž život. Odhadnout budoucí čin druhého člověka (a konec konců i sebe sama) by znamenalo de facto v představě zkrátit dobu mezi současností a budoucím bodem na nulu, čímž by byl vývoj ovšem ochuzen o všechny mezilehlé stavy, které by se ve vypuštěném čase vyskytly. „(…) čas nevyžaduje, aby byl zřen, ale aby byl žit.“ [str. 106] Tento problém odpadá při představě homogenního času, tedy takového, jak je chápán ve fyzice. „(…) budoucnost hmotného vesmíru, třebas je současná s budoucností vědomé bytosti, nemá s ní žádné analogie.“ [str. 107] Svobodou pak Bergson nazývá „vztah konkretního já k aktu, který koná“ [str. 119] a právě fakt svobody uvádí jako důvod, proč teto vztah nemůže být definován. Svobodný akt je tedy v tomto kontextu podoben nepředvídatelnosti jednání či psychického stavu člověka, do jehož prožívání zkrátka nelze nahlédnout.

Estetický cit
	Máme-li hovořit o souvislosti Bergsonovy filosofie s uměním své doby, je nezbytné v této souvislosti nejdříve teoreticky pohovořit o estetickém vjemu jako takovém. V souvislosti s časovostí a předvídatelností hovoří Bergson o estetickém vjemu, konkrétně pak o citu půvabu [str. 18-21]. Vysvětluje vznik tohoto vjemu při pohledu na křivku oproti pohledu na lomenou či přerušovanou čáru: „Dává-li půvab přednost křivkám před čarami lomenými, přichází to z toho, že křivá čára mění směr v každém okamžiku, ale každý nový směr byl naznačen ve směru předchozím. Percepce snadnosti v pohybu splývá tudíž v jedno s libostí v tom, že jaksi zastavuje postup času a chová budoucnost v přítomnosti.“ [str. 18] Mysl, která se skrze smyslový vjem (a čím více smyslů se podílí, tím lépe) přesvědčí o tom, že je schopna předvídat budoucí pohyb, nechá se ráda unést na vlnách sympatie s myslí umělcovou. Jinými slovy, umělec svým dílem působí skrze smysly na mysl jiného člověka a takto mu de facto sugeruje svůj vlastní stav duše. „(…) cit krásna není citem speciálním, nýbrž (…) každý cit námi zažitý nabude charakteru estetického, předpokládaje, že je vsugerován a nikoli zapříčiněn.“ [str. 20] 
	Bergson tak tedy klade rovnost mezi výraz krása a estetický cit a jejich vyvolání podmiňuje tím, že podněty k jejich vzniku budou vsugerovány mimo reflexi. Právě v sugesci cizího prožívání spatřuje Bergson důvod potěšení z estetického citu, to znamená v navození pocitu čehosi „definitivního a věčného, v [čemž] naše myšlení se absorbuje a naše vůle se ztrácí“[str. 20], tedy okamžiku kdy je možno zapomenout vědomí vlastní osobnosti a zcela se oddat zákonitostem symetrie.
Estetický zážitek náleží do hlubokých struktur vědomí postrádajících rozprostraněnost, nelze jej kvantifikovat. Jeho účinek se projeví větší či menší měrou prostoupení dalších elementů tvořících prožívání a, rozpadaje se posléze v elementární počitky, ovlivní, opět kvalitativně a nezvratitelně, celek mysli. Umělcův záměr se zdařil ve chvíli, kdy se mu podařilo překonat přehradu, „kterou kladl čas a prostor mezi jeho a naše vědomí“ [21], tedy kdy se zdařilo vyvolat obdobný prožitek u někoho jiného. Prostý popis by na takový úkol nemohl stačit, neboť reflexe by nerozprostraněné prožívání musela převést pomocí symbolů na prostorovou představu a touto cestou by nemohlo být vyvoláno více, než opět jen symbolická představa umělcova stavu mysli, ale nikoli tento hluboký stav sám.
Je-li výsledkem vnímání krásy pocit libosti, pozastavme se nyní v reflexi nad tím, z čeho tato libost vyplývá. 
Vyjděme z Bergsonovy ideje o tom, že křivka se nám zdá půvabnější nežli lomená čára díky odhadnutenosti jejího pokračování v každém bodě a pozastavení času, tedy zachycení budoucnosti v přítomnosti. Bergson sám hovoří, jak jsme zmínili, o čemsi definitivním a věčném, tedy o stavu nehybnosti. Ostatně v rovině, o které hovoříme - v trvání - je pohyb vyloučen. Ten se nachází právě ve fúzi času s prostorem, v reflexi, nikoli ale v prožívání (trvání) samotném. Jde tedy o zachycení, znehybnění, konzervaci Já ve stavu odloučeném od prostoru, kde trvá věčná přítomnost, jež nevyžaduje vydávání energie k pohybu – k životu v prostoru obsahujícím čtvrtý rozměr času. V takovém stavu, mimo prostor a jeho zákonitosti, odpadá všechna tíže spojená s představou prostoru a času – existuje jen Já ve svém trvání, bez tíže, bez starosti o příští minutu, tudíž lehce, jen v libosti.
Podobný pocit přináší chvíle, když plni nadějí a plánů hledíme na budoucnost, kterou ještě nejsme nuceni realizovat, když se můžeme těšit myšlenkou, že všechny možnosti jsou otevřené a záleží pouze na nás, co s nimi uděláme. Jinými slovy jsou to chvíle, kdy se cítíme naprosto svobodni. Ten příjemný pocit se rozlévá v celku naší mysli, prostupuje do všeho prožívání, ale takto absolutní se vyskytuje právě jen v mysli, v čistém trvání do kterého nezasahuje prostor, jinak řečeno vnější realita. Neboť skutečná svoboda existuje pouze v prožívání, mimo rozprostraněnost (jež je mimochodem z definice vždy omezena a tudíž úplnou svobodu nemůže poskytnout), přináší nekonečně monoho řešení, která se ovšem mohou uchovat jako absolutní ideje bez nutnosti volby mezi nimi. Právě volba, rozhodnutí a z toho plynoucí tíže odpovědnosti a také smutku ze ztráty ostatních řešení, to je to, co může v realitě, kde se čas s prostorem kříží, ideu svobody učinit hořkou. „Idea budoucnosti, naplněná nekonečností možností, je tudíž plodnější než budoucnost sama, a proto se nachází více půvabu v naději než v majetku, ve snu než v realitě.“ [17]
Navození takového pocitu libosti se jistě může udít různými způsoby. Pokud bychom manipulovali s jednoduchými počitky souvisejícími se základními biologickými potřebami (nasycenost, spánek, teplo). I zde můžeme naleznout okamžik odloučení, stav jakého si transu či nirvány. Je to moment, kdy můžeme alespoň na okamžik „na všechno zapomenout“, soustředit se zcela jen na vlastní prožívání bez jakékoli myšlenky na budoucí okamžiky. Stav prožívání bez starosti z budoucna či námahy při překonávání jakékoli tíže je z hlediska homogenního času jakýmsi uváznutím ve zcela vyhovující přítomnosti.
Pro naši reflexi je však důležitější, jak se takový stav navodí skrze oblast duševního prožívání.
Přidržíme-li se myšlenky, že pocit libosti je navozen ulehčením, ať již ve smyslu fyzikálním, tak duševním, jistě bude pak hlavním zdrojem libosti hledat způsoby jak tento ideál uskutečnit - zachytit se ve svém fundamentálním prožívání a opatřit si pocit čistého trvání bez mučivé naléhavosti volit konkrétní budoucnost, tedy uchovat si všechny možnosti otevřené - maximální svobodu. Ve smyslu konkrétního trvání to opět znamená: nalézt spokojenost v přítomném okamžiku bez nutnosti dělat si starost o ten následující.
Od nesnadnosti volby nám však může pomoci lepší orientace v obecných principech a lepší znalost své vlastní mysli. Díky tomu se potom každé rozhodnutí usnadní natolik, jako by ani nebylo: známe-li své skutečné přání, jsme-li schopni vyššího nadhledu, tedy orientujeme-li se lépe, též volba jako by ani nebyla, neboť výběr možnosti je v okamžiku jasný. Neváháme. A čím složitější rozhodování máme před sebou, tím snáze se nám s ním bude nakládat je-li tento nadhled co nejvyšší. Budoucí okamžik, tedy ten, který by mohl svou bezprostřední blízkostí rušit přítomnost, nebude již znepokojující, ale odhadnutelný. 
Dalo by se tedy říci, že potěšení přichází ve chvíli, kdy se nám podařilo učinit krok k určitému zobecnění, tedy poznali jsme nějaký dílčí princip, který nám pak usnadňuje orientaci. Takovéto snížení odporu pochopitelně vyvolává libý pocit – budoucí možnosti se jeví šířeji otevřeny, bez námahy přístupny. Jako ocitneme-li se před matematickým problémem, ke kterému neznáme metodu řešení. Cítíme se zdrceni obtížností úkolu, jeho zdánlivou nepřekonatelností jakoby se nám uzavírala cesta k nějakému budoucímu postupu. Tím ale, že nalezneme metodu, najednou se vše ulehčí, my si oddechneme a s pocitem lehkosti přikročíme k pohledu na opět otevřenou budoucnost nabízející nové možnosti.
K takovému „beztížnému“ bytí se lze jistě dostat mnoha způsoby. Jedním z nich je například navození speciálních stavů vědomí (hypnózy), kdy jsme cizí pomocí uměle uvedeni do stavu odloučení čistého prožívání a časoprostoru. Jiným způsobem je rozumové poznání obecných principů díky němuž jsme pak schopni okamžitého vhledu a na jehož základě je pak orientace ve světě ulehčena. K tomu však, aby člověk dospěl ke schopnosti učinit takový vhled, je nutno mnoho času a energie. 
Takové okamžité přenesení se do vlastního prožívání je však možné také prostřednictvím estetického citu. Jedná se, sledujeme-li Bergsonovu myšlenku, o jakési intuitivní, tedy mimo reflexi položené sdílení myšlenky autora uměleckého díla. Určitý stav duše je nám vsugerován přinášeje cosi nového do našeho poznání světa a tím přispívá rovněž k ulehčení pohybu. Děje se tak ale zcela snadno, bez přemýšlení, cit přechází bezprostředně z prožívání do prožívání. Aniž bychom tedy byli nuceni podobný cit prožít zapříčiněně (výsledek-povznesení by byl tedy vykoupen nutností vydat mnoho energie na zdolání překážek), je nám předán již hotov a naši duši tak lehce opět posune kousek dále k beztížnému prožívání. Neboť to, že se snáze orientujeme v určité ideji přispívá k univerzálnímu pochopení světa a tudíž k lehčímu pohybu v něm, což pochopitelně přináší libý pocit. Idea určitého díla tedy tak nějak zapadá do našeho prožívání, jsme náhle schopni orientovat se v mysli umělcově a skrze ní možná také dále poodhalit labyrint své vlastní. Orientovat se sám v sobě znamená znát své sny, rozumět vlastnímu prožívání, což následně umožňuje pohybovat se zcela lehce, nedělat chybné kroky, které by navozovaly nelibé pocity. Svoboda se pak stane skutečnou, nezatíženou břemenem hořkosti z odmítnutých možností, odpovědnost přestane být nepříjemným „vedlejším účinkem“, ale bude již preponována v přáních.
Vjemem krásy, nebo estetického citu tedy nazveme právě toto povznesení. Libost může pochopitelně navozovat i jednoduchý vjem, zcela snadno uchopitelný a nevyvolávající žádný posun směrem k uspořádání vnitřího světa. Orientace v chápání takového vjemu vyvolává libost právě svou snadností, nezasáhne však hluboké vrstvy prožívání. Takové jsou například předměty běžně kolem nás dostupné a denním potkáváním již poznané, ve kterých však stále nalézáme zalíbení. Na druhé straně však některé, řeklo by se okoukané věci či jevy, jež nás denně obklopují, stále nás dovedou fascinovat. Slunce, barvy, květy – jednoduché věci, které však svým vysokým stupněm univerzality stále nás znovu a znovu nově oslovují, a jako takové se nově zapojují do nejhlubších struktur prožívání; oplývají tedy jakousi transcendentální krásou.
Je tedy jisté, že křivka se bude „líbit“ více než lomená čára, harmonie více než disonance, jemnost více než hrubost. Snad by bylo přesnější říci „snáze“ než „více“. Jistě si totiž uvědomíme řadu situací, kdy hluboký estetický cit vzbudily i nepravidelnosti, trhané čáry a nelibozvučné akordy. Vhlédnout intuitivně do takových struktur je jistě obtížnější, někdy možná zcela nemožné. Křivku, kde v každém bodě můžeme předvídat ten následující, v hudbě, kde podle námi dosud poznaných harmonických struktur můžeme předvídat další akord, v těchto případech je porozumění jistě snazší. Pozvednutí našeho vědomí k jaksi univerzálněji chápajícímu se tak děje snáze, ale možná jen o malý krok. Pokud bude vjem příliš snadný a nebude přinášet nic nového, nic, co by nám umožnilo pozvednout úroveň porozumění, nejspíš nás takový vjem nezaujme, bude nás nudit, krátce, žádný libý pocit nevyvolá. 
Stejně tak se to ale může stát, pokud umělcův projev není pochopen. Slyší-li dítě hudební kus plný disonantních struktur, velmi pravděpodobně se mu nebude líbit; uvidí-li obraz abstraktního umění, zřejmě jej nikterak nezaujme; nevyvolají u něj estetický cit, ale indiferentnost, případně nelibost. To je způsobeno tím, že vjem byl příliš komplikovaný, než aby se tak říkajíc navázal na aktuální stav duše a přiměřeným způsobem posunul univerzální poznání o kousek dál. Mysl dítěte ale běžně na takový vjem ještě není připravena, ve vjemu se neorientuje, navazování se tedy nemůže uskutečnit, o posunu ani nemluvě. 
Podobně tomu bude u nekultivovaného člověka, eventuelně u příslušníka jiné kultury, jehož stav mysli byl od dětství utvářen určitým způsobem a jeho chápání je tak nastaveno odlišným směrem. Zde pak přichází v úvahu schopnost nadhledu, otevřenosti vůči jiným způsobům vyjádření, schopnosti vyšší míry abstrakce a uvědomění si tedy možnosti různých projevů téhož vyjádření.
Složitější vjem znamená prostoupení většího množství jednotlivých složek mysli, neboli ovlivnění větší části našeho prožívání. Tím se stane intenzivnějším. Vyžádá si více pozornosti, ale univerzální porozumění posune přímo úměrně výše. K tomu ale, aby byl možný takovýto přenos stavu ducha umělce na člověka, jenž umělecké dílo vnímá, je třeba vyhnout se reflexi. Ta, jak víme, převádí čas na prostor a svobodu tak zatěžuje nutností rozhodování. Ke skutečně hlubokému vnímání umělcova stavu mysli je třeba, aby se fundamentální Já oddělilo od prostoru, aby se tak stalo zcela svobodným a duše tak dostala neomezenou volnost k prožívání. Jakmile totiž prostor (tedy reflexe v tomto případě) vstoupí mezi umělce a vnímatele díla, svoboda se vytratí a dojem již nemůže být vsugerován, ale maximálně navozen. Lehkost tedy musí pronikat mimo přemýšlení, obraceje se k hlubokám strukturám Já - svobodný akt při vnímání umění se děje ve stavu blízkém hypnóze, kdy dochází k celkovému oddělení fundamentálního Já od prostoru. 
Vnímání komplikovaného uměleckého díla však může být natolik obtížné, že jej na první pohled skutečně nedokážeme ocenit. Reflexe se pak stane nevyhnutelnou fází vnímání. Je nám třeba pohledu na umělecké dílo, zamyšlení nad ním a uvědomění si afinit s naším vlastním uspořádáním mysli. Je jisté, že hluboká reflexe neumožní plné rozvinutí blaženého pocitu krásna, ovšem poslouží přípravě duševního rozpoložení, které toto vnímání skrze komunikaci přímých stavů Já již umožní. Tak se běžně vyjadřujeme o určitém druhu umění, že mu „začínáme přicházet na chuť“.
Hodnota estetického vjemu je pak přímo úměrná množství základních psychických stavů, které byly tímto prostoupeny, jinými slovy: jak hlubokce to či ono dílo zasáhlo naši osobnost. Vyšší kultivovanost percepce umění pak pochopitelně umožňuje širší rozsah možností pro získání takového intuitivního, nereflektovaného, nerozprostraněného vjemu krásy.

Bergson a symbolismus
Tím, že je umělecký vjem chápán jako součást vlastního prožívání, je pochopitelně každý zcela originální, vždy kvalitativně, a tudíž neporovnatelně odlišný. Nabízí se tak nekonečně mnoho vždy zcela nových prožitků. Omezilo-li by se umění na zprostředkování reality z prostoru, nutně by jednoho dne muselo narazit na konec svých možností, neboť prostor je ve sám o sobě omezen. 
A je to právě tento okamžik, který nastává v umění v poslední čtvrtině devatenáctého století. Realismus a posléze naturalismus v přesvědčení o správnosti a smysluplnosti svého postupu, snažily se přiblížit především objektivní realitu. Tento postup dovedly až k dokonalosti, ovšem omezenost prostředků v takovém prostoru přivedla naturalismus nevyhnutelně do slepé uličky, k momentu vyčerpání odkud již nebylo jiného úniku, než pokračování na jiné úrovni. Naturalismus si začal všímat reality až do naprosto nejzazších detailů a měřil tímto způsobem úspěšnost svého záměru. Jenže právě v touze ukázat realitu ve své celistvosti narazil sám na okamžik, kdy je již jeho zobrazení realitě zcela nepodobné. Je přesyceno tolika detaily, ukazuje situace málo pravděpodobné, užívá vyjadřovacích prostředků tak vypjatých, že výsledkem není nic než zjevná umělost. 
V té chvíli Bergsonova filosofie, stejně jako umění, přinášejí povznesení nad hmatatelnou realitu, respektive odvrácení se od smyslové reality k realitě vnitřní, ve které by se vjemy spoutané v prostoru mohly opět domoci své svobody. Určité období bezcílné potěchy z vyžilosti ve formě dekadentního umění na jedné straně a na druhé straně směru položeného na opačný pól materialistické filosofii naturalismu – l’art-pour-l’artismu – jež považuje umění za cíl sám o sobě, je vystřídáno obdobím, ve kterém se rozvinuly mimo jiné myšlenky obsažené v Bergsonově filosofii, tedy umění nejprve symbolistní, a dále směřující k abstrakci.
Symbolismus neužívá techniky zobrazení reality tak, jako předchozí směry. Jeho cílem je právě přímo, bezprostředně, pomocí užitých symbolů vztahujících se k hlubokým strukturám osobnosti, navodit určitý stav prožívání. Proto se vždy jedná o zobrazení tak říkajíc ze sna, neboť to je místo par excellence, kde se Já osvobozuje od představy prostoru a koncentruje se do trvání. Všechny stavy se tak manifestují současně, proto se při zpětné reflexi snu nejsme schopni v jeho významu orientovat, protože není možné jej vztáhnout k běžné představě života v prostoru. Symbolistní umění se tedy obrací k Ideji samotné, tak, jak existuje v prožívání, nikoli k její manifestaci v prostoru. 
Symbolismus oslovuje hlubší struktury vědomí skrze estetický vjem. Užití symbolu je nezbytné proto, že pod skořápkou vzhledu v sobě nese mnoho dalších skrytých významů, které si jsme schopni interpretovat pouze ve vztahu k vlastním duševním stavům. Také proto, jsme-li schopni jej vnímat, inspiruje nás symbolistní dílo mnohem intenzivněji a trvaleji než prosté zobrazení reality. Navození bezprostředního vjemu krásy z takového díla však není snadné, vyžaduje široce kultivované, citlivé vnímání, které je pak schopné navázat na autorovy myšlenky v symbolech obsažené a uspořádat je a interpretovat jakožto vjem krásy do vlastního prožívání.
	Hovořit o konkrétním projevu Bergsonovy filosofie v umění, zejména pak v literatuře, je na tomto místě vzhledem k rozsahu vyloučeno. Je jisté, že Tato filosofie poznamenala vývoj umění celého dvacátého století, zejména pak tvorbu např. Marcela Prousta či Jamese Joyce, zde však bylo cílem zaměřit se pouze na období vzniku pojednávaného díla a na intelektuální nastavení v téže době, které dalo vzniknout mnohým zcela novým projevům lidského ducha, ve filosofii stejně jako v umění.







Résumé

Ve své práci jsem vyšla z Bergsonova díla Čas a svoboda, neboť svým vznikem
přímo spadá do období, které studuji - věnuji se symbolistnímu románu
(1884-1901). Snažím se tedy nejdříve stručně objasnit podstatné body tohoto
Bergsonova díla a dále aplikuji tuto filosofii na pojem „krásy“ - Bergson
hovoří na několika stranách o estetickém citu a jeho vnímání - navazuji tedy na tuto
jeho myšlenku a dále ji rozvíjím. V poslední části následuje reflexe o
vztahu Bergsonovy filosofie a symbolismu, zejména skrze kvalitativně odlišný způsob působení umění na člověka oproti předchozím tendencím.
Bibliografie:

BERGSON, Henri: Čas a svoboda. O bezprostředních datech vědomí. Praha: FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 1994
BERGSON, Henri: Myšlení a pohyb. Praha: Mladá fronta, 2003
Bergson, «Que sais-je?», N°2596, Paris: PUF, Mai 1993, 2e édition.
HORYNA, Břetislav a kolektiv: Filosofický slovník, Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998
JULLIAN, René: Le Mouvement des arts du romantisme au symbolisme. Paris: Albin Michel, 1979


Webové stránky:

http://www.ieeff.org/manifestesymbolisme.htm
MORÉAS, Jean: Manifeste du Symbolisme, Paris: Le Figaro, 18 septembre 1886

http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/PAF/bergson-panero.htm
PANÉRO, Alain: Matière et esprit chez Bergson. Intervention lors du stage du 4 février 2005 à Amiens


