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Tvorba Georga Simmela patrí k základovým kameňom sociologickej teórie. 

Georg Simmel sa nevymedzoval len v rámci jednej témy, ale plynulo pre-

chádzal do iných oblastí sociológie a do ostatných vedeckých disciplín. Vrchol-

ným príkladom Simmelovho odklonenia sa od svojej ostatnej sociologickej 

tvorby je umelecko-filozofická esej Rembrandt. 

 Aj keď primárnymi adresátmi eseje sú predovšetkým kunsthistorici a 

filozofi, Rembrandt oplýva živým odkazom i pre sociológov. Pozorovatelia 

sociologickej praxe môžu nadobudnúť pocit, že jej predstavitelia trávia priveľa 

času nad dotazníkovými prieskumami alebo v skupinových rozhovoroch, 

a práve Simmelova esej pripomína, že sociológia môže byť relevantná aj pri 

umení a že interpretácia umeleckých diel zasa vie pomôcť sociológovi v jeho 

každodennej práci. 

 Simmelova esej o Rembrandtovi vyšla pôvodne v roku 1916, no vďaka 

prekladu Renáty Tížikovej Nemcovej v spolupráci s Miroslavom Tížikom, ktorý 

napísal doslov a zostavil bohatý poznámkový aparát, sa slovenský čitateľ môže 

oboznámiť s touto pozoruhodnou umelecko-filozofickou esejou. 

 Samotná esej má 192 strán rozdelených do 3 kapitol, ktoré sa delia na 

niekoľko podkapitol. V prvej kapitole Vyjadrenie duševna Simmel interpretuje 

Rembrandtov spôsob zachytenia života a pohybu. Podľa neho je v Rem-

brandtových postavách zachytený celý ich predošlý život a pôsobí tak ako 

kumulácia všetkého, čo zachytenému okamihu v živote predchádzalo. Z tohto 

dôvodu Rembrandt rád stvárňoval staršie postavy, v ktorých sa dalo zachytiť 

podstatne viac ich predchádzajúceho života. 

 Analogicky zachytáva pohyb postáv, v ktorom je rovnako zachytené všetko, 

čo pohybu predchádzalo. Simmelova fascinácia Rembrandtovým zachytením 

pohybu prechádza do interpretácie, že Rembrandt nielenže zobrazil všetko, čo 

pohybu predchádzalo, ale jeho obrazy naznačujú aj to, aký ďalší pohyb 

namaľované postavy urobia. 

 Rembrandt maľuje v postupnosti, navrstvovaní tak pohybu od počiatočnej 

svalovej kontrakcie, ako i celého životného a duševného vývoja zobrazovaných 

ľudí. 

 Druhá kapitola Individualizácia a všeobecnosť sa zameriava na Rembran-

dtove zobrazenie jedinečnosti namaľovaných ľudí. Simmel tu rozvíja myš-

lienku individuálneho charakteru každého zobrazeného človeka. Individualita 

Rembrandtových postáv spočíva v zachytení neopakovateľnosti ich života, kto-

rý predchádzal zachytenému okamihu. Podľa Simmela práve takto Rembrandt 

zobrazoval individualitu, a nie odlíšeniami ako vzhľad, ktoré v skutočnosti 
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podliehajú náhode. (s. 87) Za zmienku stojí Rembrandtovo zobrazenie smrti; tú 

nevníma ako kontradikciu predchádzajúceho života, ale ako jeho plynutie. 

(s. 90) 

 Myšlienky tohto charakteru vzbudzujú otázku, či Simmel nedotlačil subjek-

tívnu interpretáciu Rembrandtových malieb za hranicu uveriteľnosti. Simmel 

však dokazuje bohaté poznatky z oblasti umenia a filozofie, čo potvrdzuje 

napríklad v podrobnom porovnávaní Rembrandtovej tvorby s tvorbou iných 

významných maliarov a umeleckými štýlmi a obdobiami. Jeho interpretácia je 

systematická, čo jej pridáva na dôveryhodnosti. Azda najväčším potvrdením, či 

sú Simmelove úvahy zmysluplné, spočíva v pozornom pohľade na Rembrand-

tove diela (slovenské vydanie eseje disponuje bohatou obrazovou prílohou s 32 

maľbami), keď čitateľ začne rozumieť úvahám od zachytenia celej životnej 

cesty cez individualitu až po zaznamenanie nevyhnutne prichádzajúcej smrti 

(tú Rembrandt najlepšie zachytil vo svojich autoportrétoch). 

 V záverečnej kapitole Náboženské umenie Simmel adresuje rad inšpiratív-

nych myšlienok o Rembrandtovom zobrazovaní náboženstva a viery. Rem-

brandt podľa Simmela zobrazuje zbožného človeka, postavu, ktorá je ľudská 

a bez nejakej transcendentnej reality. (s. 138) Religiozita v tvorbe Rembrandta 

je v rozpore s tvorbou iných maliarov, avšak je v súlade s jeho dôrazom na 

zobrazovanie individuality. Tá sa manifestuje aj v zobrazení zbožnosti, ktorá je 

vnútornou a neoddeliteľnou súčasťou zobrazovaných ľudí (s. 140), a teda je ich 

spôsobom života. V tejto kapitole vrcholí leitmotív Simmelovej eseje, a to 

myšlienka čo najväčšej individuality, ktorú pripisuje Rembrandtovi ako hlavný 

cieľ pri maľovaní každého človeka. 

 Esej Rembrandt sa vymyká aj zo štandardov literatúry o umení, nakoľko 

Simmel sa venuje výhradne Rembrandtovej tvorbe a jeho život úplne opomína. 

 Simmel sa v eseji vyhraňuje ako kritik umenia, no svoj sociologický pôvod 

nezaprie, a tak sa miestami v texte objavujú sociologické myšlienky a kon-

cepty. Azda najviac je to vidieť v kontexte sociológie jednoty, na ktorú rov-

nako ako na interpretáciu Rembrandtovej tvorby nazerá cez prizmu individua-

lizmu. Podľa Simmela si Rembrandt nepomáha nejakým všeobecným koncep-

tom, ale jednotu vyjadruje individualitou zobrazovaných osôb. (s. 148) V zob-

razovaní náboženských obrazov zachádza ešte ďalej a náboženskú jednotu 

v jeho obrazoch tvoria jednotlivci svojím prúdením života, a to tak, že sa bez 

odporu miešajú so životným prúdením iných. (s. 150) 

 Simmel vo svojej eseji využíva kultivovaný filozofický, a tak teda náročný 

jazykový aparát. V kontexte náročného filozofického jazykového aparátu si 

špeciálnu pozornosť zaslúži kvalitné spracovanie slovenského prekladu. 

Slovenský preklad zachováva Simmelove kvetnaté vetné konštrukcie bez straty 

ich významu a myšlienkovej hodnoty. Text netrpí neduhmi iných prekladov, 

ako je narúšanie plynulosti textu či významovo nezrozumiteľné vety. 
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 Pridaná hodnota slovenského prekladu spočíva v bohatom poznámkovom 

aparáte, ktorý zostavil Miroslav Tížik. Z poznámok vyplývajú autorove 

poznatky z oblasti umenia a filozofie a pomáhajú uviesť viacero nejasných 

Simmelových myšlienok a odkazov do zrozumiteľného kontextu. 

 Slovenský preklad uzatvára doslov Miroslava Tížika Estetika Simmelovej 

sociológie, ktorý vysvetľuje Simmelov dlhotrvajúci a pre neho charakteristický 

vzťah k umeniu a estetike. Zrozumiteľnosti eseje by však prospelo, ak by 

doslov bol umiestnený na začiatok vydania a plnil tak funkciu predslovu. 

Predslov takéhoto typu by knihu uviedol do zrozumiteľnejšieho kontextu 

a čitateľovi pomohol zorientovať sa vo svete Simmelovej estetiky a umenia. 

 Umelecko-filozofická esej Rembrandt je literárny zjav, ktorý sa v súčasnej 

sociologickej tvorbe často nevidí. Je to náročná filozofická úvaha o indivi-

dualistickej povahe Rembrandtovej tvorby, z ktorej miestami presakujú socio-

logické koncepty. Aj keď je kniha primárne určená pre filozofov a kun-

sthistorikov, vie toho veľa priniesť aj sociológom, lebo po vyše storočí od 

pôvodného vydania ukazuje, čomu všetkému sa sociológia môže venovať. 

Simmel akoby odkazoval, aby sociológovia nezabúdali chodiť do galérií a viac 

sa zamýšľali nad portrétmi a obrazmi, lebo odhalenie toho, čo tvorí obraz, je 

veľmi podobné odhaľovaniu a interpretácii sociálnych javov. 
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