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Úvod  

 

Jak napovídá název této práce, budeme se zabývat zobrazením tura domácího ve 

výtvarném umění v časovém období pokrývajícím přibližně sto let. Dobytek, včetně 

tura domácího, však provází člověka od samých počátků lidské civilizace a také je pro 

člověka od pradávna velmi důležitou, možná dokonce nedílnou součástí jeho života. 

Není proto divu, že se s jeho ztvárněním setkáváme už v nejstarších dochovaných 

artefaktech. 

Produkce výtvarných zobrazení může mít řadu různých důvodů, ale vždy je 

určitým druhem komunikace. Lidská komunikace probíhá skrze znaky, a proto můžeme 

říci, že i zobrazení dobytka vždy bylo a je jistým znakem. Znaky a jejich užíváním se 

zabývá sémiotika, a proto bude právě sémiotický přístup východiskem našeho zkoumání 

kulturního zobrazení zvířete, které se velmi hluboce zapsalo do historie člověka. 

Naším cílem je sledovat, jak se v období moderního malířství proměňoval 

způsob zobrazení tura domácího, jaké lze srovnáním nalézt vzájemné rozdíly a 

souvislosti. Zajímá nás tudíž také, jaké rysy znaku zůstaly zachovány a zda tedy 

můžeme uvažovat o společném jádru. 

V první části této práce nastíníme diskurz, ve kterém se budeme pohybovat, 

připomeneme teoretická východiska a stručně uvedeme několik významných přístupů 

k problematice znaku a znakových systémů. Ve druhé části vysvětlíme podrobněji 

důvody, které nás vedly k tomu, že jsme si vybrali právě skot a toto časové období. Ve 

třetí části provedeme vlastní analýzu nashromážděného materiálu. Na začátku jen krátce 

nahlédneme do minulosti a ukážeme si různé pohledy na skot, připomeneme si 

konkrétní umělce, kteří byli činní v námi zkoumaném období, případně směry, jejichž 

byli představiteli, a konečně srovnáme jednotlivé způsoby zobrazení skotu těmito 

umělci. Vybrané obrazy představují určitý průřez sledovaným časovým obdobím. 

V závěru zhodnotíme to, co jsme z předchozí komparace zjistili. Vzhledem k velikosti a 

množství obrazové přílohy je tato řazena na konci práce a k jednotlivým obrázkům 

odkazujeme v textu. 
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1. Sémiotický přístup  

 

Náš svět, ve kterém žijeme, je plný znaků. Komunikace mezi lidmi probíhá za pomoci 

znaků a také kultura je založena na znacích. Ale co je to znak? Znakem můžeme nazvat 

jakoukoliv skutečnost, která zastupuje nějakou jinou skutečnost. Znakem tak může být 

slovo, gesto, vůně, obraz atd. Znaky, které sdílejí a dekódují všichni v dané společnosti, 

jsou součástí její kultury. Z toho plyne, že znak může být znakem něčeho jen v určitém 

prostoru, období, kultuře. Právě tak ale mohou existovat znaky, které nesou nějaký 

význam jen pro někoho a někdo jiný je za znak vůbec považovat nemusí. Na hranici 

tohoto sdílení znaků se často pohybuje moderní umění.  

Znakem jako takovým, jeho vznikem, jeho vztahem k ostatním znakům a jejich 

uživatelům a jeho významem se zabývá sémiotika. Co všechno vlastně spadá do oblasti 

sémiotického zkoumání? Vzhledem k tomu, že se sémiotika věnuje zkoumání všech 

skutečností, které zastupují jiné skutečnosti, je její záběr poměrně široký – jak uvidíme 

v části věnované koncepci Umberta Eca, sémiotická zkoumání zahrnují téměř všechny 

oblasti lidského života. 

Podstatnou vlastností uměleckých děl je jejich znakový charakter. Znakové 

systémy výtvarných děl jsou neostré, a proto je jim příznačná mnohoznačnost (Černý, 

Holeš 2000, s. 267). Umělecké dílo můžeme brát jako znak nebo i jako kombinaci 

znaků různou měrou motivovaných (souvislost mezi označovaným a označujícím se zdá 

být jasná) či konvenčních (zde obě složky znaku spojuje spíše konvence), přičemž 

motivovanost a konvenčnost znaku mohou přecházet od jednoho k druhému. V rámci 

svých vlastních zkušeností vnímá každý člověk výtvarné umění poněkud odlišně. 

Komunikační schopnost umění však záleží na kontextu uměleckého díla, a to jak na 

historickém, tak na momentálním, i na mimouměleckých zkušenostech. K uměleckému 

dílu vždy přistupujeme s určitou představou, s nějakým námi osvojeným znakovým 

systémem, a pokud dané dílo s takovým znakovým systémem nepracuje, může v nás 

probudit určitou nejistotu. Toto je přístup moderních malířů, malířů, kteří hledali 

vlastní, nové způsoby vyjádření. Tvořili tak na základě vlastních zkušeností 

s dosavadními znakovými systémy vlastní systémy, které zčásti vycházely z oněch 

známých a společností běžně užívaných a částečně se jednalo o jejich inovaci, nový 

přínos, o jejich proměnu.  
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1.1 Sémiotika jako věda o znaku 

 

Za samotné zakladatele sémiotiky (respektive sémiologie) můžeme pokládat zejména 

amerického pragmatického filozofa a logika Charlese S. Peirce a švýcarského lingvistu 

Ferdinanda de Saussure, jejichž systémy probereme později. Různé způsoby promýšlení 

znakové problematiky stimuloval na přelomu 19. a 20. století svým výkladem 

symbolického jazyka snů vídeňský neurolog a psychiatr a autor psychoanalýzy 

Sigmund Freud. Skrze studium příčin neurózy došel k názoru, že sny, které se 

významně podílejí na duševním životě člověka, mají podobnou povahu a funkci jako 

mýty, bajky či pohádky (Černý, Holeš 2000, s. 24). Na přelomu 19. a 20. století se 

rozpracování teorie znaku z filozofického a logického hlediska věnovala řada myslitelů. 

Sémiotika samozřejmě měla od svého počátku na co navazovat, respektive 

k čemu se odvolávat. Důležité místo v historii zkoumání znaků zaujímá anglický filosof  

John Locke, který v 17. století rozlišil podle předmětu zkoumání tři druhy věd – fyziké, 

která zkoumá charakter věcí samých o sobě, praktiké, zabývající se takovou činností 

člověka, která míří k dosažení jistého cíle, a konečně sémiotiké, tedy vědu o znacích. 

Znaky podle něj existují ve vědomí a slouží k vyjadřování myšlenek, shromažďování 

poznatků a výměně informací atd. (Černý, Holeš 2000, s. 24). 

Ovšem otázky týkající se toho, jakým způsobem probíhá označování či 

přiřazování významu se ve filosofii objevují již v období starověku. Parmenidés se 

zabýval problémem rozlišení spolehlivosti přirozených znaků (sémata) a nespolehlivosti 

slova (onomata). Aristoteles byl, stejně jako Demokritos a Platon, přesvědčen, že 

význam slov není přirozený, ale že je dán konvencí, dohodou mezi lidmi. Také 

rozlišoval zvuky, věci a mentální představy, které v nás vyvolávají vyslovená slova. 

Podobně stoikové rozlišovali to, co je sdělováno (psychologickou představu), znak sám 

(to, co lze říci) a to, co je objekt vně vědomí (skutečnou věc). Na  počátku minulého 

století byl tento přístup nazván trojúhelníkem reference. Epikuros byl na rozdíl od 

Aristotela přesvědčen o tom, že řeč není výtvorem lidí, ale že vznikla přirozeně.  

 Středověká scholastická filosofie přinesla teorie modistů, tedy filosofů, kteří 

rozlišovali způsoby bytí, chápání a významu. Zejména přemýšlení nad způsoby 

významu pomohlo vyřešit některé sémantické otázky. Filosofové středověku se 

zabývali otázkou, zda jsou kategorie (obecné pojmy, ideje) věcmi, nebo slovy. Jeden ze 
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dvou základních směrů odpovědí na tuto otázku představoval realismus, který vycházel 

z Platonovy představy o idejích. Univerzálie považoval za opravdové, reálné, a tvrdil, 

že existují buď už před jednotlivými předměty, nebo alespoň nezávisle na nich. Mezi 

zastánce realismu patřili Anselm z Canterbury či Tomáš Akvinský. Druhým základním 

směrem odpovědí byl nominalismus, podle nějž jsou univerzálie shrnutím toho, co je na 

jednotlivinách společné, v pojem – jedná se tedy o výtvory našeho myšlení, opatřené 

jménem. Zastáncem nominalismu byl například Jan Roscellino či Vilém Occam. Ve 

středověku byla rozpracována teorie symbolů. Díky Abélardově konceptualismu také 

došlo poprvé ke spojení teorie poznání a sémiotiky, neboť podle něj univerzáliemi 

nejsou ani slova, ani věci, ale významy, které se projevují v řeči a pojmy, které vznikají 

v průběhu myšlení (Černý, Holeš 2000, s. 23). Období renesance přineslo nový pohled 

na místo člověka ve světě a také mnoho nových uměleckých útvarů (portrét, 

perspektiva) a metod, které se snaží o interpretaci tematických a symbolických 

znakových vztahů výtvarných uměleckých děl (Černý, Holeš 2000, s. 24).  

V první polovině 20. století publikoval své práce americký logik Charles W. 

Morris, který navázal na Peirceovy koncepce. Ten sémiotiku rozdělil na tři části, a to 

podle různých vztahů mezi znaky: sémantika se zabývá vztahem označování, tedy 

vztahem mezi označujícím a označovaným, syntaktika studuje vztahy mezi 

jednotlivými znaky a pragmatika zkoumá vztahy, které se vyskytují mezi znaky a jejich 

uživateli. Toto rozdělení platí v sémiotice dodnes. 

 Saussurovu teorii znaku později rozpracoval představitel skandinávského 

strukturalismu Louis Hjelmslev. Pokoušel se o vypracování jednotné teorie jazyka za 

pomoci systému kategorií a vztahů. Sémiotiku rozlišil na denotativní, jednoduchou, jež 

se zabývá vztahy mezi výrazem a obsahem, a na konotativní, složitou, která zkoumá 

znakové systémy z hlediska pravděpodobnostních vztahů. Na saussurovskou tradici také 

navazuje francouzský sémantik Roland Barthes, podle kterého je však sémiotika 

součástí určité nadlingvistiky, protože každé zkoumání i nejazykových substancí nás 

nakonec dovede k řeči, neboť každé označování něčeho něčím probíhá nakonec skrze 

jazyk.  

 K rozmachu sémiotiky došlo v 60. letech 20. století v souvislosti 

s technologickým rozvojem hromadných sdělovacích prostředků a komunikace. V této 

době se objevily první systematické výklady sémiotické teorie. Podle názoru Umberta 
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Eca byl katalyzátorem „sémiotických reakcí“ lingvista ruského původu, strukturalista 

Roman Jakobson. Ten významně přispěl k rozvoji moderní sémiotiky svým podílem na 

utváření osmi základních předpokladů, na nichž se zakládají současná sémiotická 

zkoumání: (1) „znak existuje vždy, když existuje relace odkazování“, (2) „označování je 

jevem, který zahrnuje celou oblast kultury“, (3) „existuje mnoho typů znaků, a proto 

musí sémiotika pracovat s interdisciplinárním přístupem“, (4) „sémiotické systémy lze 

popsat z jednotícího hlediska, pokud jsou pokládány za systémy kódů, které umožňují 

vytváření zpráv“, (5) „je třeba popsat rozmanitost znaků v jejich způsobech vytváření, 

odezvy, vnímání a pamatování“, (6) „sémiotika musí studovat syntaktickou strukturu 

znakových prostředků různých systémů, musí však brát v úvahu skutečnost, že i když se 

jeví jako čistě syntaktické, připouštějí sémantické interpretace svých kombinatorických 

možností“, (7) „sémiotická teorie nestuduje pouze strukturu znakových prostředků, 

nýbrž i strukturu univerza přenášených obsahů“, (8) „sémiotika se musí, stejně tak, jak 

to činí současná lingvistika, posunout od teorie jednotlivých termínů a „frází“ k teorii 

ko-textu a kontextu, má tedy kromě syntaxe a sémantiky zahrnovat i pragmatiku“ 

(Černý, Holeš 2000, s. 32; Eco 2000, s. 17–32). Jakobson také zdůraznil tyto základní 

principy: (1) jakákoliv inovace v komunikačním systému funguje jen tehdy, pokud je 

přijata a integrována společenským konsensem, (2) každý sémiotický systém podléhá 

obecným sémiotickým zákonům a funguje jako kód; i kódy jsou ale spjaty se 

specifickými společenstvími stejným způsobem, jakým jazyk vytváří své subkódy, 

spjaté s určitými profesemi či aktivitami, (3) „studium kódu se zabývá synchronními 

zákony a jejich diachronickým utvářením a přetvářením“ (Eco 2000, s. 14). 

 Od svého ustanovení v 60. letech se sémiotický přístup rozšířil do mnoha 

oblastí. V 90. letech se z obecné sémiotiky začala vydělovat vizuální sémiotika, která 

přinesla nový pohled na vizuální a výtvarná témata, pohled, který nevychází z logiky a 

lingvistiky (Svoboda 2004, s. 46) Problematika znaku a významu se týká řady 

významných problémů v mnoha vědních odvětvích. Z tohoto důvodu jsou rozdíly v 

koncepcích, terminologii a metodách přístupu tak velké, že není možné shrnout 

dosažené vědecké výsledky s ohledem na všechny směry a přístupy (Tondl 1996, s. 22). 

V současnosti se znakem zabývá například Umberto Eco, jehož přístup připomeneme 

později. 
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1.2 Znak, označování a význam očima zakladatelů 

 

 

1.2.1 Ch. S. Peirce 

 

Filosof, logik a matematik Charles Sanders Peirce (1839–1914) vytvořil jeden ze dvou 

základních přístupů, které se zabývají konstrukcí významu a problematikou znaku 

vůbec, a položil tak základy moderní sémiotiky. Podle Peirce existuje logika nezávisle 

na uvažování i na skutečnosti a její základní principy jsou odvozeny z povahy a funkce 

znaků. Proto je logiku možno považovat za vědu o znacích.  

 

Znak 

Znak (representamen) je podle Peirce „něco, co pro někoho něco zastupuje z nějakého 

hlediska nebo v nějaké úloze“ (cit. dle Hawkes 1999, s. 106), takže, jak shrnuje 

Peirceho definici Hawkes, „znak tedy zastupuje něco (svůj objekt); zastupuje něco pro 

někoho (interpretans) a konečně zastupuje něco pro někoho z nějakého hlediska (toto 

hledisko se nazývá základ znaku)“ (Hawkes 1999, s. 106).  

 

interpretans 

(význam znaku; označované) 

 

 

 

representamen   objekt  

     (forma znaku; označující)  (předmět mimojazykové skutečnosti) 

 

Základ znaku můžeme také nazývat označujícím a význam znaku označovaným. Znak 

tedy reprezentuje v mysli jedince nějak pojednaný, uchopený objekt, a právě tento 

mechanismus reprezentace objektu v mysli jedince prostřednictvím znaku nazývá Peirce 

interpretans. Takovéto interpretans se ovšem může stát znakem, který je opět třeba 

pojmenovat, přičemž nový znak nese své nové interpretans a to je třeba opět 

pojmenovat – takto začíná proces nekonečné semióze.  
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Semióze 

Vzájemné působení znaku, jeho objektu a jeho interpretans popisuje Peirce jako semiózi 

(znakový proces), jenž je podle něj základním východiskem pro studium konstrukce 

významu. Podle Peirce se může stát znakem nějakého libovolného objektu jakýkoliv 

předmět, jev, událost či vlastnost předmětu, pokud existuje interpretans znaku (tedy 

pokud může být někým interpretován). Přitom nezáleží na tom, zda je tímto objektem 

materiální předmět, událost či vlastnost, chování, stav psychiky anebo produkt naší 

myšlenkové činnosti. 

 

Klasifikace znaků 

Při klasifikaci znaků, založené na různých vztazích mezi označovaným a označujícím, 

se řídil základními pravidly logiky. Rozdělil znaky do tří triád, na jejichž základě 

vybudoval deset tříd znaků. Těmito triadickými vztahy jsou: (1) triadické vztahy 

srovnávání, tedy logické možnosti založené na druhu znaku, (2) triadické vztahy 

provádění, tedy ty, které zahrnují konkrétní entity skutečného světa a (3) triadické 

vztahy myšlení, které jsou založeny na druhu předmětu. Nejznámější a v sémiotice 

nejvíc využívaná je druhá triáda, která charakterizuje vztah znaku k objektu. Z tohoto 

pohledu je možné rozdělit znaky do tří skupin – na ikóny, indexy a symboly.  

 V případě ikónu je vztah mezi označujícím a označovaným založen na jejich 

podobnosti – označující a označované tedy spolu sdílejí nějakou vlastnost*. Do skupiny 

těchto znaků patří například piktogramy, diagramy, obrazy nebo fotografie, chemické 

vzorce, mapy, z jazykových znaků pak především metafory a zvukomalebné výrazy. 

 Indexy představují znaky, které nesou vlastní faktickou nebo příčinnou 

souvislost označujícího s označovaným. Indexové znaky mají tedy kauzální vztah 

k objektu, který zastupují. Dým je indexem ohně, stopy jsou indexem předchozí 

přítomnosti toho, kdo je zanechal. 

                                                           
* Podle U. Eca je rozlišování ikonických znaků vůbec celkem problematické. Definujeme-li totiž 

podobnost jako „vlastnost sdílenou dvěma tvary, jež mají stejné úhly a strany, které jsou z hlediska 

proporce ekvivalentní“ (Eco 2004, s. 224), znamená to, že je tato podobnost založena na určitých 

pravidlech, která z různých parametrů vybírají jako rozhodující pouze některé. Vznik a uznání těchto 

pravidel je tedy věcí konvence, zatímco vztah mezi úhly a stranami je věcí motivace. Viz Ecovu kritiku 

ikonicity (Eco 2004, s. 218–246). 
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 U symbolu je vztah mezi formou znaku a zastupovaným pojetím objektu 

arbitrární a konvenční. Tyto znaky nemají s objektem žádnou podobnost. Znamená to, 

že je zapotřebí, aby u nich byl aktivně přítomen interpretant, který jim dodá označující 

spojení. Mezi tyto znaky patří jazyk jako zcela typický představitel arbitrárních znaků, 

dále různé chemické, matematické a logické symboly a také mnoho symbolů užívaných 

v malířství či náboženství.  

 Ve skutečném životě však takto „čisté“ znaky povětšinou nenalezneme. 

V naprosté většině případů tyto znaky vykazují dva, či dokonce všechny tři způsoby 

vztahu mezi označujícím a označovaným, přičemž jeden z těchto tří znaků je však vůči 

druhým dvěma dominantní (Hawkes 1999, s. 108).  

 

 

1.2.2 F. de Saussure 

 

Švýcarský lingvista Ferdinand de Saussure (1857–1913) svým dílem ovlivnil 

lingvistické a filosofické myšlení první poloviny 20. století a položil jím základy 

strukturalismu. Podle Saussura se svět neskládá z nezávisle existujících objektů, které je 

možno objektivně pozorovat a klasifikovat, a je tomu tak z toho důvodu, že hlavní roli 

hraje ve světě lidské vnímání. Svět je proto souborem vztahů, nikoli souborem objektů. 

Tento přístup je základem strukturálního pohledu na svět, který předpokládá, že 

skutečnou realitu nepředstavují objekty, ale vztahy mezi nimi. Saussure přispěl 

k rozvoji sémiotiky zejména svou teorií jazykového znaku. 

 

Langue a parole 

Saussure byl především lingvista, a proto celý jeho systém vychází ze zkoumání jazyka. 

Saussure rozlišoval dvě odlišné dimenze jazyka, a to dimenzi langue a dimenzi parole. 

Langue představuje abstraktní jazykový systém, který určuje povahu samotného 

řečového projevu, je tím, co si jedinec osvojuje, když se učí jazyk. Langue jazyka tedy 

představuje soubor pravidel, která mají podobu gramatiky. Saussure také říká, že se 

jedná o zásobnici, kterou svými promluvami naplňují členové stejného společenství. 

Parole zase představují všechny jednotlivé konkrétní řečové projevy, kdy jedinec vybírá 

a kombinuje jednotlivé prvky jazykového systému; tyto projevy označujeme jako 
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mluvu, řeč. Schopnost vytvářet jazyk – „systém zřetelných znaků odpovídajících 

zřetelným idejím“ (Saussure 1996, s. 47) –, je podle Saussura pro člověka přirozená. 

Celý jazykový systém vznikl na základě dohody mezi lidmi, je sociálním produktem 

nezávislým na jednotlivci, a při konkrétní promluvě, kterou umožňuje, předpokládají 

adresát i příjemce jeho existenci. Tato existence však není nijak viditelná, je možné ji 

popsat a určit pouze podle jejích přímých projevů, tedy právě pomocí promluvy, parole. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že promluva není možná bez jazyka (langue). Jak uvádí 

Hawkes, lze si celý systém jazyka představit jako ledovec, jehož spodní, velikou a 

neviditelnou část tvoří langue, zatímco parole je pouze jeho malou částí, která je vidět 

nad vodou (Hawkes 1999, s. 19). 

Rozlišení langue a parole dle Saussura znamená, že odlišujeme to, co je sociální 

(podstatné), od toho, co je individuální (vedlejší), a umožňuje řádné zkoumání těch 

prvků, které jsou rozhodující pro významovou funkci jazyka (Culler 1993, s. 30).  

 

Znak 

Na rozdíl od Peircova triadického přístupu pojímá Saussure jazykový znak jako 

dualistický. Rozlišuje dvě složky jazykového znaku: signifiant (akustický obraz) a 

signifé (pojem). Podle Saussura „jazykový znak nesjednocuje věc a jméno, ale pojem a 

akustický obraz“ (Saussure 1996, s. 96). Akustický obraz, který je smyslový, můžeme 

nazvat označujícím. Pojem, který je abstraktnější, lze nazvat označovaným. Označující 

a označované jsou dvěma základními a neoddělitelnými komponenty znaku. Akustický 

obraz nemusí být nutně reálným zvukem, je jím míněn psychický otisk tohoto zvuku 

v naší mysli. Označované je psychické povahy, jde o koncept (tedy význam), ke 

kterému se označující vztahuje. Označovaným slova vůl tedy není zvíře vůl, ale jeho 

psychický obraz (Barthes 1997, s. 119). Jazykový znak jakožto psychickou jednotku o 

dvou stránkách lze podle Saussura znázornit takto: 

 

označované 

označující 
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Základní vlastnosti znaku – arbitrárnost a lineárnost 

Jazykový znak je podle Saussura arbitrární. To znamená, že vztah mezi označujícím a 

označovaným je založen na konvenci, na dohodě mezi uživateli znaku. Mezi 

označujícím a označovaným tedy není žádné přirozené, vnitřní či nevyhnutelné spojení. 

Dokladem toho je existence rozdílných jazyků.*  

To, že je vztah mezi označujícím a označovaným libovolný, neznamená, že jej 

mluvčí může svobodně měnit. Jak Saussure upozorňuje, vyjadřuje pojem „arbitrární“ 

pouze to, že je nemotivovaný a že tedy k označujícímu v realitě nemá žádnou 

přirozenou vazbu (Saussure 1996, s. 99).  

Jazykový znak je lineární. To znamená, že jednotlivé jazykové znaky za sebe 

můžeme při promluvě řadit pouze jeden za druhým (při psaní následnost časovou 

nahradí následnost prostorová). Znaky mnoha jiných znakových systémů než je systém 

jazykový však lineární nejsou.  

 

Hodnota jazykového znaku 

Hodnota jazykového znaku je odvoditelná ne ze znaku samotného, ale ze vzájemných 

vztahů mezi ním a ostatními znaky v systému znaků. V rámci systému jde vlastně o 

množinu toho, čím daný znak není.  

 

Syntagmatické a paradigmatické vztahy 

Saussure popsal na základě určitých vztahů mezi znaky dva základní způsoby, jak se 

znaky organizují. Jedná se o způsob syntagmatický a paradigmatický (asociativní). 

Paradigmatické vztahy dodávají znaku hodnotu vzhledem ke skupině znaků, které ve 

výpovědi aktuálně nejsou, ale mají jistou spojitost. Vztahy syntagmatické zase dodávají 

znaku hodnotu v tom smyslu, že stojí v protikladu ke znakům, které jej předcházejí 

nebo následují. Paradigma tedy vytváří jakousi zásobnici (pokladnici) znaků 

použitelných v jisté chvíli, zatímco syntagma vzniká kombinací (zřetězením) znaků ze 

zásobnice vybraných. 

                                                           
* Ne všechny znaky jsou však arbitrární. Mnoho znaků je motivovaných, ovšem ve skutečnosti jsou 

pozvolné přechody od motivovanosti ke konvenci běžným jevem a proto není jednoduché rozlišit 

jednotlivé typy znaků. V případě vizuálního umění je ale výskyt motivovaných znaků vysoký. 
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Roland Barthes popisuje syntagmatické a paradigmatické vztahy na tomto 

příkladě: v oblasti oblečení je syntagma vzájemným srovnáním různých částí oblečení, 

které má jedinec na sobě v aktuálním okamžiku, například boty, kalhoty a košile, 

zatímco paradigma představuje soubor těch součástí oděvu, které nelze nosit současně, 

například baret, čepec, a kapuca (Barthes 1997, s. 141). 

 

Synchronicita a diachronicita 

V důsledku arbitrární povahy znaku, který tudíž podléhá historickému vývoji, vyvstává 

podle Saussura také rozdíl mezi synchronním a diachronním studiem jazyka. 

Diachronní přístup je studium jazyka v čase, synchronní je studium různých jazkových 

jevů v jednom okamžiku. 

 Saussure považoval za důležité zkoumat systém jazyka ze synchronního 

hlediska, protože k analýze jazyka, který je strukturovaným celkem vzájemně spojených 

hodnot, je zapotřebí porozumět základnímu systému jeho vztahů v určitém období. 

Dosavadní jazykověda byla spíše diachronní, neboť se zabývala vývojovými 

zákonitostmi. Strukturalismus si všímá fungování jazyka v aktuálním okamžiku, kdy 

musí fungovat nějaká rozlišení, která jsou základem rozlišení významu. V určitém 

velkém oboru může dojít k variantám, ale nebudou důležité pro smysl vyjádření. Určitý 

typ odlišností nový význam ale přinese. 

 

 

1.3 Novodobější koncepce sémiotiky – Umberto Eco 

 

Italský sémiotik, literární kritik a spisovatel Umberto Eco (narozen 1932) vidí sémiotiku 

jako ekvivalent kulturní antropologie. Znak, který je podstatou lidské komunikace, 

chápe jako základ kultury vůbec. Obecná sémiotika podle něj zahrnuje jak teorii kódu, 

tak i teorii znakové produkce. Teorie znakové produkce se přitom zabývá mnoha jevy: 

patří sem běžné užívání jazyka, estetická komunikace či používání znaků k vyjádření 

vlastního názoru. Sémiotika se proto zajímá o všechny případy, kdy lidé (ale i zvířata) 

vytvářejí zvuky, gesta a přirozené či umělé objekty k tomu, aby odkázali na jiné jevy, 

které nejsou při určitých interakcích vnímány nebo dokonce neexistují anebo existují 

jen v nefyzické podobě (Havel 2000).  
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Všechny kulturní procesy představují procesy komunikace. Komunikativní 

proces definuje Eco jako cestu signálu od zdroje k cíli. Je-li zdrojem i adresátem stroj, 

potom jde o proces přenosu informace. Je-li ale adresátem člověk a signál u něj vzbudí 

interpretační reakci, jedná se o proces signifikace, což je umožněno existencí kódu. 

Existence kódu (a systému signifikace) je nutnou podmínkou komunikace mezi lidmi. 

Ačkoliv sémiotika komunikace a sémiotika signifikace vyžaduje odlišný metodologický 

přístup, jsou v kulturních procesech silně provázány. Z toho vyplývá, že do oblastí 

sémiotického zkoumání patří opravdu široká škála jevů: zoosémiotika (komunikace 

mezi zvířaty), čichové znaky, hmatová komunikace (komunikace mezi slepci, 

proxemické chování, kodifikovaná společenská chování), kódy chuti, paralingvistika, 

lékařská sémiotika (jednak jako studium vztahů mezi příznaky a nemocí a jednak jako 

studium způsobu, jakým pacient popisuje své příznaky), kinezika a proxemika 

(gestikulace je závislá na kulturních kódech), hudební kódy, formalizované jazyky 

(např. algebra nebo Morseova abeceda), psané jazyky, neznámé abecedy a tajné kódy, 

přirozené jazyky, vizuální komunikace (systémy s vysokým stupněm formalizace, 

grafické systémy, ikonické znaky), systémy objektů (například architektura), struktura 

zápletky, teorie textu, kulturní kódy (systémy chování a hodnot – etiketa, hierarchie, 

typologie kultur), estetické texty, masová komunikace a rétorika (Eco 2004, s. 19–22).   

 

Znak 

Znak je cokoliv, co může být na základě dříve stanovené společenské konvence 

chápáno jako něco, co zastupuje něco jiného (Eco 2004, s. 25). Eco modifikuje 

Morissovu definici znaku a říká, že znakem je něco proto, že může být případným 

interpretem interpretováno jako znak něčeho. Eco zdůrazňuje, že přísně vzato neexistují 

znaky, ale pouze znakové funkce. Znaková funkce vzniká ve chvíli, kdy dojde k 

vzájemnému vztahu dvou funktivů (obsahu a významu); pro zjednodušení však pojem 

znak i nadále používá. Referentem znaku je pouze kulturní jednotka, přičemž takovou 

kulturní jednotkou „je prostě cokoli, co je kulturně definováno a rozpoznáváno jako 

entita“ (Schneider, cit. dle Eco 2004, s. 81). Kulturní jednotka je definována a existuje 

ve vztahu k dalším, okolním, opozitním kulturním jednotkám.  

Eco rozlišuje mezi přirozenými a neintencionálními znaky. Přirozené znaky jsou 

takové fyzické jevy, které pocházejí z přírodních zdrojů a jsou na základě úsudku 
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spojeny s něčím jiným (kouř – oheň, stopa – zvíře). Neintencionální znaky představují  

lidská chování, která jsou odesilateli vysílána nezáměrně, ale přesto je někdo vnímá 

jako nějaký signál (gestikulace). Také vše, co běžně není sémiotické povahy, ale může 

ji skrze vztah s něčím jiným nabýt (stimuly, signály, fyzické informace), by mělo spadat 

do oblasti sémiotických zkoumání. 

 

 

Znaková produkce 

Při vytváření znaku (ať zvukového, vizuálního nebo jiného) dochází k produktivnímu 

úsilí: při vytvoření signálu, výběru ze souboru signálů, které jsou k dispozici, při jeho 

artikulaci i při izolaci výrazové jednotky pro utvoření výrazového řetězce. Protože 

existují různé druhy znaků, může být jejich tvorba různě obtížná (například je rozdíl 

mezi vyslovením slova pes a jeho nakreslením). Také při přijímání znakového 

prostředku jedinec vynakládá určité úsilí, tentokrát k tomu, aby znak interpretoval (Eco 

2004, s. 176).  

Množství různých systémů znaků lze rozdělit na znakové systémy jazykové a 

nejazykové. Ačkoliv se verbální znakový systém může zdát jako hlavní a nejideálnější, 

neznamená to, že by dokázal vyjádřit vše. I když je většina obsahů neverbálních 

znakových systémů převoditelná do jazykového znakového systému, jsou obsahy, u 

kterých to nijak snadné není, anebo je lze převést jen nepřesně. 

 

Rozdělení znaků podle způsobů jejich tvorby 

Znaky můžeme rozlišit podle toho, odkud pocházejí – zdroji znaků mohou být jak 

organické substance, tak anorganické objekty. Znaky lze dále rozlišovat podle toho, 

k čemu jsou určeny („sémiotická specifikace“ Eco 2004, s. 203): mohou být vytvořeny 

pouze pro to, aby signifikovaly, anebo se může jednat o objekty, které jsou určené 

k provádění dané funkce (Eco 2004, s. 203).  

Dalším způsobem, jak můžeme rozdělit znaky, je hledisko schopnosti replikace 

znakového prostředku. Každý určitý typ je realizován skrze určitý projev (konkrétní 

objekt). Eco nachází tři druhy vztahu mezi konkrétním výskytem výrazu a jeho 

modelem: některé projevy znaků mohou být podle jejich typu reprodukovány bez 

omezení (například slova), dále nacházíme znaky, jejichž projevy mají určitou kvalitu 
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materiální jedinečnosti, ačkoliv jsou vytvořeny podle typu (např. papírové peníze) a 

konečně existují znaky, jejichž projevem je jejich typ anebo jsou jejich typ a projev 

totožné (např. umění) (Eco 2004, s. 205). Na základě této schopnosti replikace rozlišuje 

Eco mezi duplikáty („absolutní duplikativní repliky“) a replikami („částečné repliky“).  

Duplikát je takový projev, který má všechny vlastnosti dalšího projevu, a proto 

může být přijímán jako člen stejné třídy objektů a ne jako jeho obraz nebo reprezentace. 

K duplikaci může dojít pouze při znalosti a dodržení výrobních podmínek a postupů a 

funkčních vlastností. Duplikovat lze celkem snadno například řemeslné výrobky nebo 

umělecké projevy v civilizacích, kde má znázorňování přísně standardizovaná pravidla 

(například v egyptském starověkém umění). Duplikovat však nemůžeme složité objekty, 

u nichž neznáme mechanická, funkční či výrobní pravidla (např. malované obrazy). 

V replikách se typ a projev liší. Projevy jednoho typu mohou mít různé rozdílné 

vlastnosti, musí ale zachovávat ty vlastnosti, které typ pevně stanoví (například pravidla 

tvoření fonémů) (Eco 2004, s. 209).  

Kódy jsou konvenčně stanovené systémy vztahových pravidel, podle nichž 

dochází ke generaci znakové funkce (Eco 2004, s. 218). Eco odmítá představu, že u 

znaků, které jsou do určité míry motivované a tak svázané s jejich objektem, neexistuje 

určitá míra korelační konvence. Podle něj se ikonické znaky zčásti řídí konvencí a 

zároveň jsou motivované (viz pozn. na s. 10 zde; více Eco 2004, s. 245). Odmítá 

ikonické znaky, protože ve skutečnosti se pod tímto označením ukrývá řada jevů, 

z nichž některé nelze nahlížet sémioticky a některé zase nejsou ikonické (Eco 2004, s. 

246). Eco proto přistupuje k rozdělení znaků podle způsobů jejich tvorby, přičemž 

přihlíží k těmto čtyřem parametrům: (1) k fyzickému úsilí potřebnému k vytvoření 

výrazu, (2) k poměru typ/projev [poměr snadný existuje, pokud je výrazový projev ve 

shodě s výrazovým typem a je předvídaný daným kódem; poměr nesnadný existuje, 

když je výrazový projev v naprosté shodě se svým obsahem, ať už proto, že 

odpovídající výrazový typ doposud neexistuje, nebo proto, že výrazový typ je identický 

s obsahovým typem (Eco, 2004, s. 210)], (3) k typu kontinua, které má být zformováno 

a (4) ke způsobu a složitosti artikulace (Eco 2004, s. 247).  

K rozpoznání dochází tehdy, jestliže jsou dané, přírodou nebo člověkem 

vytvořené objekty či události nazírány adresátem jako výrazy daného obsahu, a to buď s 
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pomocí již existující kódované korelace, anebo vzhledem k možné korelaci. Při poznání 

je objekt nebo událost chápán jako otisk, příznak, anebo stopa (vodítko).  

Při ostenzi, která představuje aktivní signifikaci, dochází k tomu, že jsou dané, 

přírodou nebo člověkem vytvořené objekty či události někým vyzvednuty a ukázány 

jako výrazy třídy, jejímiž jsou členy (Eco 2004, s. 255). Ukazování využívají lidé, kteří 

se potřebují domluvit, ale neovládají společný jazyk, ostenzi užívá také akt předvedení 

příkladu (celý objekt za svou třídu) a vzorku (část objektu za celý objekt), případně 

fiktivního vzorku (ten je však zároveň i replikou).  

Mezi znaky vytvořené replikací zahrnuje Eco pouze „replikovatelné objekty, 

intencionálně vytvořené za účelem značení“ (Eco 2004, s. 258). Mezi takové znaky 

patří již zmíněné fiktivní vzorky (například naznačená rána pěstí), stylizace (výrazy jsou 

rozpoznány díky své podobnosti s výrazovým typem, který ale není striktně závazný – 

například  karetní král), vektory (vektor sám není znakem, ale vytváří výraz ve 

spolupráci s rysy jiných systémů – například ukazující prst, intonace) a nepravé 

sémiotické operace: programové stimuly (tj. stimuly, které mají za cíl vyvolat jistý 

účinek, ale není jisté, že jej skutečně vyvolají – například chvějící se hlas by měl 

vyvolat soucit posluchače) a pseudokombinační jednotky (vyžadují adresátovu vlastní 

interpretaci – například abstraktní umění, atonální hudba). 

Při invenci vybírá tvůrce znaku, respektive znakové funkce nové materiální 

kontinuum a navrhuje jeho nové uspořádání, „aby v něm zformoval formální rozhodný 

prvek obsahového typu“ (Eco 2004, s. 277). Eco rozlišuje mírnou invenci, kde tvůrce 

adresátovi pomáhá pochopit to, co vytvořil, za pomoci různých vodítek a již známých 

kódů (tak je tomu například v umělecké tvorbě klasického umění) a radikální invenci, 

kde je kód tvořen radikálně, bez ohledu na adresáta (zde se jedná o případ moderního 

umění). 

Znaky, vytvořené replikou, ostenzí anebo rozpoznáním jsou součástí složitějších 

promluv. Každý také rozpozná výraz, který je způsobený rozpoznáním, výběrem anebo 

replikou, protože v nich už typ existuje jako kulturní produkt. Vytváření kódu a invence 

jsou estetickými aktivitami a znaky, které invence vytváří, mají neostré hranice a jejich 

významy jsou často mlhavé. Znaky vytvořené invencí můžeme rozlišit do tří stupňů. 

Kongruence anebo odlitky jsou to tehdy, když „bod ve fyzickém prostoru výrazu 

odpovídá každému bodu v prostoru reálného objektu“ (Eco 2004, s. 287) (například 
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posmrtná maska). Jde-li o projekci, potom „body v prostoru výrazového projevu 

odpovídají vybraným bodům v prostoru toposensitivních percepčních nebo 

sémantických modelů“ (Eco 2004, s. 287). V grafických znázorněních odpovídají 

prostorové body ve výrazu bodům non-toposenzitivního vztahu (Eco 2004, s. 288). 
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2. Vymezení tématu 

 

 

V naší práci jsme se rozhodli přidržet se pravidel, která uvádí Roland Barthes ve svém 

textu Základy sémiologie z roku 1964, v němž se snaží položit pro „sémiotiku“ jasná 

východiska. Jedná se o pravidla, která by se podle něj měla při sémiotickém výzkumu 

dodržovat: „…je třeba přijmout zcela otevřeně již od počátku … limitativní zásadu. 

Touto zásadou vycházející opět z lingvistiky je princip relevance; je rozhodnuto 

popisovat shromážděná fakta pouze z jednoho hlediska a podržet tudíž z heterogenní 

masy těchto fakt pouze rysy, které se týkají tohoto hlediska s vyloučením všech 

ostatních (tyto rysy jsou nazývány relevantní); … relevance zvolená sémiologickým 

výzkumem se týká pouze definice analyzovaných předmětů; … souhrn musí být 

badatelem definován ještě před výzkumem: to je korpus.“ Tento souhrn materiálu má 

být podle Barthese jednak dostatečně široký, „aby bylo možno rozumně očekávat, že 

jeho prvky budou saturovat celý systém podobností a rozdílů“, zároveň ale musí být 

homogenní, protože „na prvním místě jde o sourodost substance“. (Barthes 1997, s. 

175). 

 Proto si jasně vymezíme oblast našeho zkoumání, a to jak z hlediska časového, 

tak i tematického. Také si upřesníme námět námi zkoumaného zobrazování a jeho 

formu. 

 

 

2.1 K věcnému vymezení  

 

Pojem dobytek, který se objevil v původním názvu této práce, jsme museli vzhledem 

k jeho rozpětí poměrně hodně zúžit. Dobytkem je totiž nazývána celá skupina 

sudokopytníků chovaných pro hospodářské účely, například koza domácí, lama krotká, 

ovce domácí, prase domácí anebo tur domácí. My se však zaměřujeme pouze na tura 

domácího (neboli skot domácí), který je vedle prasete jedním z nejužitečnějších 

chovných zvířat. Tur domácí se vyvinul z pratura (lat. Bos primigenius), obrovského 

dutorohého přežvýkavce, který vyhynul v roce 1627. V podobě domestikovaného skotu 

jej dnes nalezneme po celém světě. Člověk tato zvířata nejprve lovil, přibližně před 
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osmi až deseti tisíci lety je začal domestikovat. Od té doby člověk pratura cíleně šlechtil 

tak, aby byl méně nebezpečný a snáze ovladatelný. Tur (respektive pratur) tak člověka 

provází téměř od jeho počátků.  Člověk se tak se skotem natolik sžil, že život bez něj 

byl pro něj nepředstavitelný. Skot se stal pro člověka nepostradatelným zdrojem masa a 

mléka, pomáhal při přepravě různých břemen, při polních pracích a dokonce byl (dříve 

než kůň) i dopravním prostředkem. Významnou úlohu skotu v životě člověka prozrazují 

již jeho nejranější vyobrazení, objevuje se v symbolice, mýtech a náboženstvích, o 

kterých se zmíníme později. 

 

 

2.2 K časovému vymezení  

 

Na toto časové rozpětí, které bývá spojováno s rozvíjením moderního umění, jsme se 

zaměřili, protože se zde v poměrně krátkém časovém období proměnil přístup 

k uměleckému vyjadřování, respektive k chápání vnímání světa obecně. V souvislosti s 

nástupem moderních objevů a změny společnosti došlo k proměně uměleckého 

vyjadřování. Následkem těchto proměn se změnilo (někdy sice pomalu a s obtížemi a 

někde dokonce nezměnilo) i nahlížení a chápání umělecké produkce ze strany publika. 

Nástup moderního malířství je příznakem krize v umění, či spíše krize společenské. 

Období nových převratných a revolučních vynálezů, které měly významný dopad na 

strukturu společnosti, je svázáno se souběžným uvědoměním si nebezpečnosti nových 

vynálezů. Proměna společnosti, pocity osamění a také pocit umělců, že je zapotřebí 

vyjadřovat se o okolním světě jinak, že soudobé prostředky k vyjádření jejich pocitů 

nestačí, to vše vedlo k tomu, že se v západním umění začaly objevovat nové umělecké 

směry. S rozvojem vědy a techniky nastoupila i doba objevitelských postupů v oblasti 

umění. Řečeno sémioticky, umělci hledali nové kódy, nové a vlastní, přesnější a 

přiléhavější (v případě výtvarného umění vizuální) znakové systémy, kterými by 

vyjádřili své nahlížení světa. 

Tyto změny se odehrávaly především v západním světě, a proto se i my 

zaměříme na jeho umění. Zároveň v souladu s radami R. Barthese si ze široké škály 

různých vizuálních forem uměleckých děl vybereme jen umění malířské a nebudeme se 

tedy zabývat například plastikami, ačkoliv i to by bylo velice zajímavé, a zaměříme se 
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tedy pouze na díla, na nichž je skot zobrazován ve dvourozměrném systému. Oblast 

umění, na kterou jsme se v naší práci zaměřili, je jen zlomkem toho, co bylo v průběhu 

dějin lidstva vytvořeno. Vyobrazení skotu nebo jeho vliv nalezneme i v oblasti plastiky 

– od pohřebních figurek, které měly zajišťovat svým majitelům dostatek na onom světě, 

soch bohů v podobě zvířat přes středověkou sochařskou tvorbu až po moderní umění 

(například Max Ernst), architekturu (Le Corbusier) nebo dnešní uměleckou produkci 

(CowParade, D. Hirst; viz obr. 1–3).  
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3.  Rozlišovací znaky skotu  

 

 

Vyhledáme-li termín „skot“ v Ottově slovníku naučném z roku 1906, dostane se nám 

takovéhoto popisu: „Hlava jest krátká a silná, čelo rovné končí se kostěným valem, na 

němž po každé straně jest násadec. Veliké pohyblivé boltce odstávají vodorovně. Jazyk 

pokryt jest malými, špičatými rohovitými rohy nazpět obrácenými. Chlup skoro všude 

stejně dlouhý hladce přiléhá, jen mezi rohy bývá u býků chundelatý.“ (Slovník 1906, s. 

873) Z dalšího popisu se už nic o vzhledu skotu nedozvíme, slovník se zabývá jeho 

využitím. Naproti tomu Masarykův slovník naučný z roku 1932 o vzhledu skotu říká o 

něco více; kromě typických znaků hlavy (je velká, těžká, „… rohy mají průřez okrouhlý 

n. jsou se stran mírně zploštělé. Zřítelnice jsou v očích uloženy napříč. Nozdry jsou vel. 

a otevřené, oddělené žláznatým, lysým a v horní pysk přecházejícím, světle n. tmavě 

zbarveným mulcem.“) pokračuje i v popisu těla zvířete: „Krk poměrně krátký a 

svalnatý, kůže na spod. části tvoří lalok. Trup je silný, u někt. v kohoutku značně 

zvýšený; po obou stranách kříže jsou znatelny hladové jámy. Vemeno má normálně 4 

žlázy se 4 struky. Na končetinách jsou dokonale vyvinuty 2 prsty (3., 4.), nesoucí na 

konci šir. paznehty; 2. a 5. prst zakrňují v pahýlkovité paspárky. Tělo je pokryto 

přiléhavou srstí, růz. zbarvenou.“ (Slovník 1932, s. 666). Vyobrazení ve slovníku (viz 

obr. 24), která tento popis doprovázejí, přestavují - podle Eca (Eco 2004, s. 120) - 

„rozlišovací rysy“. Zaznamenávají „distinktivní“ charakteristiky, které by měly 

dostačovat při odlišení tohoto zvířete od všech druhově jiných, tedy jak popisované 

zvíře vlastně „vypadá“. Tabulka ukazující přehled různých plemen skotu má za cíl 

jediné – předvést čtenáři rozdíly mezi jednotlivými plemeny; proto jsou všechna zvířata 

vyobrazena stejným způsobem, tedy z boku a na pozadí, které neodvádí pozornost a 

neztěžuje sledování zvířete. Vyobrazená zvířata zde (s ohledem na Ecovu koncepci – 

viz Eco 2004, s. 255) představují příklady své třídy.  

Podobný je i popis morfologických vlastností skotu doplněný obrázky (viz obr. 

25) podle učebnice pro střední zemědělské školy, který nám nastíní pohled na skot ne 

z hlediska uměleckého, ale z hlediska hospodářského a chovatelského. „Srst a její 

zbarvení jsou charakteristickými znaky druhu a plemene. … Hlava má být úměrná tělu 

zvířete, ušlechtilá, jemnější, s jemnou kůží, pod níž se rýsují hrany a výběžky kostí. … 
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Postavení uší je typicky druhovým a plemenným znakem. … Rohy mohou být lyrovité, 

příčné, trkavé, věnčité (obloukovité). Bezrohost může být i plemenným znakem … Krk 

má být přiměřeně osvalený,…u skotu má spodní okraj vytvářet lalok, u býků 

v dospělosti se vytváří tzv. zátýlek. … Býci mají krk kratší, silnější. Tělesný rámec 

(formát) zvířete je poměr mezi výškou kohoutku a délkou těla. Může být…tvaru krátce 

obdélníkového (1:1,2), např. u skotu. … Hřbet tvoří hrudní obratle s přiléhajícími svaly 

a vazy. … Velmi široký, rovný a svalnatý, tzv. tabulovitý hřbet, je výrazným znakem 

žírných plemen skotu… Raná a masná plemena skotu a ovcí mají bedra kratší a široká, 

velmi dobře zmasilá. … Záď (pánev) tvoří kost křížová a kosti pánevní s mohutnou 

svalovinou a vazy. … Hrudník má být prostorný, což závisí na délce, hloubce, šířce 

hrudníku a širokém postoji předních končetin. Prsa (hruď) mají být široká, svalnatá, 

spojená s širokým hrudníkem a se širokým postavením končetin. … Obecně 

požadujeme u krav vemeno velké, prostorné, žláznaté … Požadujeme hrudní končetiny 

pevné, s výraznými klouby, korektním postojem a úhlením kopyt, paznehtů a špárků 

k podložce… U pánevních končetin mají být stehno a bérce co nejsvalnatější…“ 

(Rozman 1995, s. 111–119).  

Na tomto popisu a zejména na přiložených nákresech můžeme vidět, že 

hospodářské hledisko se nezajímá o jiné znaky než jsou znaky kvality viděného zvířete. 

Zvíře se tak, stejně jako v případě popisu slovníkového, dostává do funkce znaku jen ve 

smyslu Ecovy ostenze (Eco 2004, s. 255), je hodnoceno jako zástupce druhu či 

plemene. Zvíře v takovémto popisu zcela ztrácí svoje sociální či estetické vlastnosti a je 

chápáno jen ve smyslu vlastností užitkových. Zvíře samo zde pak není žádným znakem, 

naopak jednotlivé části jeho těla jsou chápány jako znaky jeho kvality, zdravotního 

stavu či příslušnosti k plemeni. 
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4. Pohled do historie a jiných kultur 

  

Člověk zobrazoval zvířata realisticky již ve starší době kamenné. Kresby zvířat, které 

dodnes můžeme vidět v jeskyních jako je Lescaux ve Francii nebo ve španělské jeskyni 

Altamira však nebyly zřejmě určeny k tomu, aby se na ně člověk běžně díval, tak jak je 

tomu u uměleckých děl dnes. Pravděpodobně se jednalo o rituální zobrazení, které mělo 

pomoci lovcům získat nad zvířaty moc a snáze je pak ulovit. Svědčí o tom umístění 

těchto kreseb v temných a těžko přístupných částech jeskyní anebo způsob, jakým se 

zvířata navzájem překrývají (viz obr. 4)*. Významným přísunem masa byl pro člověka 

v této době již zmíněný pratur, proto mezi vyobrazeními různých druhů zvířat (koně, 

jeleni, mamuti, sobi, medvědi, ptáci) nalezneme i jeho (viz obr. 5).  

 Tur tedy hrál v životě člověka důležitou roli již dávno před tím, než jej člověk 

domestikoval. Býk se stal symbolem bojovnosti, mužské síly a plodnosti. V mohutnosti 

býka byla nalézána síla božstva a proto byl býk s božstvy a počátkem světa spojován 

v mnoha kulturách, podobně jako kráva, která zase byla chápána jako magna mater, 

rodička a živitelka všeho. U mnoha národů souvisel býk jako symbol plodnosti s bouří, 

vodou a deštěm, zároveň ale také se Sluncem či Měsícem. Uctívání býka nebo krávy 

nalezneme například ve starém Egyptě, kde byl v podobě býka se slunečním diskem 

mezi rohy uctíván bůh plodnosti Apis a v podobě krávy bohyně Hathor, stvořitelka 

světa (viz obr. 6), anebo v krétsko-mykénské kultuře, kde byly mimo jiné pořádány 

sportovní slavnosti za účasti býků (viz obr. 8). V řecké mytologii jsou například bůh řek 

Achelóos a bůh moře Poseidón zobrazováni v podobě býka, v mytologii íránské zase 

býk představuje vesmírnou plodnost a má se zato, že po jeho smrti vyrostou z jeho těla 

první rostliny a zvířata. V řeckých mýtech se objevuje pověst o Minótaurovi či o 

Európě. V hinduismu i v Egyptě je kráva symbolem naděje na lepší život a ztělesňuje 

posvátnou živitelku všeho. V keltské symbolice symbolizuje kráva znovuzrození a sílu 

a je pokládána za mateřskou bohyni. Zde všude můžeme nalézt zobrazování skotu, 

nejen však v rovině mytologické či náboženské, ale i v rovině každodenního života (viz 

obr. 7). Symboliku svázanou se skotem můžeme objevit také v křesťanství, a proto ani 

v křesťanském umění není nouze o jeho zobrazení. Vyobrazení býka nalezneme na 
                                                           
* Mohlo by však také jít i o překrývání objektů na jednom místě z hlediska časové posloupnosti, tak, jako 

je tomu v životě. 
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obrazech spojených s evangelistou Lukášem (který je mimo jiné patronem malířů), 

jehož atributem je okřídlený býk (viz obr. 9). S vyobrazením vola se pro změnu setkáme 

na obrazech, které zachycují Ježíšův příchod na svět, kde v pozadí stojí vůl po boku 

osla. Vůl se zde objevuje jako alegorie židovství a osel jako alegorie pohanství. Ve 

Starém zákoně (Exodus) můžeme objevit připomínku pradávného spojení boha a skotu 

– Izraelité se zde klaněli bohu v podobě zlatého telete. Dodnes se s potomkem 

symboliky býka můžeme setkat v podobě býčích zápasů, kde konečná smrt býka 

představovala oběť bohu. Od počátku 20. století je v evropských zemích kráva také 

symbolem čokolády Milka, od sedmdesátých let je to dokonce kráva fialová, protože se 

její výrobce rozhodl narušit znakový systém v duchu „Neznámé změň na známé a 

známé změň na neznámé.“*  

 

 

                                                           
* zdroj: http://www.milkarelax.com/milka/page?siteid=milka-prd&locale=czcs1&PagecRef=1# (květen 

2007) 
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5. Zobrazení skotu v letech 1870–1970 

 

 

5.1 Moderní malíři a jejich obrazy 

 

Na rozdíl od verbálních jazykových systémů, které mají tendenci co nejvíce se 

stabilizovat, jsou znakové systémy umění charakteristické neustálou proměnou a 

inovací svých znaků. Celá oblast moderního umění je souborem různých uměleckých 

směrů, které na sebe různě navazovaly či existovaly vedle sebe. Moderní umění 

zproblematizovalo význam umělecké osobnosti, protože významné postavy moderního 

umění často svou tvorbou vstupovaly do více různých směrů a v průběhu vývoje je 

střídaly. Rovina stylu umělce ale přesto zůstala důležitá pro výslednou významovou 

strukturu díla (Chvatík 2001, s. 139). I v rámci inovace znakového systému (a tedy 

případné proměny vyobrazení znaku skotu) moderním malířem můžeme na znaky 

nahlížet skrze koncepci U. Eca. Znak budeme tedy zkoumat z hlediska způsobu jeho 

produkce a zároveň se zaměříme na to, jaké rysy znaku zůstávají jakožto vodítka či 

nápovědy pro diváky obrazu (a tedy čtenáře inovovaného znakového systému) shodné. 

Předpokládáme ale, že vzhledem k tomu, že vždy existuje jistá konvence zobrazovacího 

systému určité epochy či kultury (filosof A. Danto tak chápe jakousi společnou teorii 

umění, na kterou se při své tvorbě umělec spoléhá a ke které odkazuje), bude se znak 

reprezentující pojem skotu jevit jako stále podobný a  relativně stabilní. 

 

 

5.2 Jean-Francois Millet 

 

Jean-Francois Millet (1814–1875), francouzský malíř a grafik, pocházel ze sedlácké 

rodiny a v mládí sám jako sedlák pracoval. Ve 23 letech se začal učit malovat u E. 

Delacroixe, což však na jeho dílo nemělo téměř žádný vliv. V roce 1849 se s celou svou 

rodinou přestěhoval z Paříže do Barbizonu u Fontainebleau, kde uslyšel „cri de la terre“, 

hlas země. Tento hlas se snažil vyjádřit ve svých obrazech. Jeho malířské dílo bylo ve 

své době terčem ostré kritiky a začalo být oceňováno až od šedesátých letech 

devatenáctého století a zejména po jeho smrti.   
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 Díky Milletovi se v moderním malířství poprvé objevilo zobrazení  obyvatel 

venkova bez sentimentu či posměchu. Realisticky a bez idealizování ukazoval všední 

život venkova, práci a krajinu. Millet byl přesvědčen, že vše, co je pravdivé, účelné a 

charakteristické, obsahuje krásu. Millet je jedním ze zakladatelů barbizonské školy a 

bývá řazen mezi otce moderního malířství. Jeho tvorba ovlivnila impresionisty a silně 

také zapůsobila na Vincenta van Gogha (Encyklopedie 1975, s. 227).  

Barbizonská škola byla ovlivněna díly starých Holanďanů a anglických 

krajinářů, v jejich pracích se prolíná romantická láska k přírodě s pronikavým zájmem o 

skutečnost. Malíři barbizonské školy v rámci snahy o absolutní věrnost přírodě a 

zachycení její atmosféry často celou malbu prováděli přímo v krajině. Svým 

realistickým vztahem ke krajině, plenérismem a zájmem o proměny světla v čase 

ovlivnili impresionisty.  

Na obraze Selka napájející krávu (viz obr. 10) z let 1873–74 je zobrazena žena, 

která na provaze drží krávu. Zvíře stojí předníma nohama ve vodě a pije. Dvojice se 

nalézá v krajině bez stromů a jiných výraznějších krajinných prvků, z komína domku na 

horizontu vychází kouř, který je dobře vidět proti světlé podvečerní obloze. Obraz díky 

podvečernímu osvětlení postrádá jasné kontury jednotlivých vyobrazených prvků, zvíře 

proto mírně splývá s pozadím. Tvar těla, typické vystouplé sedací a pánevní kosti, silný 

krk, široká hlava se štíhlým nosem, nasazení rohů a ocasu, kloubnaté nohy a zbarvení 

srsti zvířete, to vše jsou snadno rozpoznatelné rysy skotu. Znaková povaha odpovídá 

tradici upevňované od renesance, kdy objekt je nahlížen co nestatičtěji z jednoho 

fixovaného bodu. Ztráta prostorové informace je pak kompenzována přesně vybraným 

úhlem pohledu, který musí obsahovat maximum rozlišovacích znaků – již zmíněná 

silueta, vypozorované proporční vztahy. Invenci zobrazení vůči ustavené tradici 

zobrazování zde proto můžeme hodnotit jako mírnou. 

 

 

5.3 Henri Rousseau 

 

Francouzský naivní malíř Henri Rousseau (1844–1910) se narodil do rodiny klempíře. 

V mládí krátce působil v armádě. V roce 1868 se přestěhoval do Paříže, kde v letech 

1871 až 1893 pracoval u pařížského celního úřadu. Rousseau začal malovat až ve 
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čtyřiceti letech, a to bez jakékoliv předchozího akademického vzdělání. Ačkoliv si kvůli 

tomu dlouho připadal méněcenný, v době své vrcholné tvorby o sobě prohlašoval, že je 

(spolu s Picassem) největším malířem své doby (Spalová 1971, s. 196). Jeho obrazy, se 

kterými se účastnil výstav (např. Salón odmítnutých, Salón nezávislých), vyvolávaly v 

publiku smích. Zatímco veřejnost jeho malířské dílo odmítala, našli v něm intelektuálští 

umělci avantgardního proudu na přelomu století prostotu a jednoduchost, o kterou sami 

tolik usilovali. Mezi jeho obdivovatele patřili A. Jarry, G. Apollinaire, C. Pissarro, P. 

Gaugin, P. Picasso, ale také například A. Renoir. V roce 1910 zemřel Rousseau na 

otravu krve.   

V Rousseauově tvorbě můžeme rozlišit čtyři základní okruhy námětů. 

Nejčastějším námětem je krajina, pak portrét, květinové zátiší a v pozdějších letech 

(1904–1910) zejména exotické krajiny. S láskou pozoroval a maloval přírodu, 

především vegetaci, která pro něj v obraze během jeho malířského vývoje získávala 

stále důležitější postavení. Rousseau řešil kompozici svých obrazů intuitivně, případně 

napodoboval své vzory z Louvru, jednotlivé části jeho obrazů nejsou podřízeny 

žádnému jednotícímu hledisku. Jeho cílem bylo přenést na plochu obrazu věci v jejich 

typickém vzezření a uvést přitom v soulad předměty, které vidí, s tím, co o nich ví. 

V důsledku snahy o co největší přesnost se zabýval nejpodrobnějšími detaily.  

Celé naivní umění charakterizuje snaha o pečlivé provedení a detailní 

napodobení „akademické“ tradice zobrazování skutečnosti, což někdy působí jako její 

parodování. Naivními malíři bývali samouci, kteří věřili ve smysl své práce a 

nedokonale napodobovali způsoby i techniky starých mistrů.  

Obraz Krajina s kravami (viz obr. 11) z roku 1986 spadá do raného období 

Rousseauovy malířské tvorby. Obraz zachycuje pohled na prostou venkovskou krajinu, 

ve které stojí krávy. V pozadí vystupuje z roviny mírný kopec, pod kterým se nachází 

vesnice. V pravé části obrazu se objevuje topol, tolik typický pro Rousseauovy krajiny. 

V levé části stojí venkovanka, držící vřeteno. Dominantou obrazu je v popředí stojící 

býk. Celá venkovská idyla je předvedena v příjemném letním dni.  

 Jedná se o jednoduchou, horizontálně orientovanou kompozici, kde je prostor 

členěn pásy zeleně a stromů. Můžeme zde vidět problémy, které umělec měl se stavbou 

prostoru. Jeho hloubku se Rousseau pokouší navodit rozdílnou velikostí stojících zvířat. 

Postava venkovanky se však svou velikostí vzájemnému proporčnímu vztahu vymyká a 
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celkové vnímání prostoru tak narušuje. Kromě krav a domku s červenou střechou vlevo 

v pozadí jsou všechny jednotlivosti obrazu namalovány zepředu. Krávy jsou viděny 

z boku a pouze jejich hlavy vidíme částečně natočené k nám. Vzhledem k tomu, 

v jakém jsou úhlu, je pravděpodobné, že je Rousseau zřejmě odněkud okopíroval, 

případně nějaký způsob napodobil. Ačkoliv je zjevně jasný den, nevrhají zvířata ani 

postava na obraze žádný stín. Tvar těla býka, vysoké nasazení ocasu a široký silný krk 

s lalokem, rohy, vodorovné uši a barevnost srsti odpovídají pozorování statické 

skutečnosti pohledem fixovaným na jednom místě. Kráva stojící vzadu vypadá poněkud 

sraženě a naopak má příliš dlouhý krk. Umístění zvířat na louku a zachování jejich 

typických rysů je pro porozumění smyslu zobrazeného znaku postačující. Postava 

pasačky nicméně neodpovídá tradičním poměrů lineární perspektivy. Barevnost zvířat 

nedbá na výsledky konkrétního pozorování (jak tomu je o něco dříve a ve stejné době u 

impresionistů) a vychází z tzv. lokální barvy – našeho vnitřního přesvědčení o průměrné 

barevnosti povrchu.  

 

 

5.4 Vincent van Gogh 

 

Malíř Vincent van Gogh (1851–1890) pocházel z rodiny protestantského faráře. Po 

krátké a neúspěšné kariéře obchodníka s uměním krátce studoval teologii a pak se 

pokoušel uspět jako kazatel. Kolem roku 1880 se definitivně rozhodl stát se umělcem. 

Po celou dobu byl závislý na finanční podpoře svého mladšího bratra Thea. V roce 1882 

se začal učit malbě (do té doby pouze kreslil) u svého bratrance Mauveho, nedlouho 

potom se s ním ale rozešel, protože byl představitelem akademického přístupu k umění. 

V této době maloval van Gogh krajiny a postavy podle modelu a zabýval se problémy 

barvy. V letech 1883 až 1885 vznikly malby, které se vyznačují tmavou, zemitou 

tonalitou. O něco později se seznámil s japonskými dřevořezbami a také poznal Moneta, 

Renoira či Pissarra, a díky těmto kontaktům přehodnotil svůj přístup k barvám a začal 

používat jasnější barvy. Na počátku roku 1888 opustil van Gogh Paříž a odstěhoval se 

na jih, do Arles. Zde ke konci roku propukla jeho nervová choroba, v této době vzniklo 

velké množství obrazů. Van Gogh zemřel v létě roku 1890 na následky postřelení, které 

si sám záměrně způsobil.  
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 Van Gogh se svými obrazy pokoušel čelit nepochopitelnosti světa, obrazy měly 

okolnímu světu dodat jistý řád. Svůj přístup formuluje tak, že ve svých obrazech chápe 

tři základní prvky malování – barvu, linii a styl, jako nové nositele významu. Barva, 

„dech života“, propůjčuje věcem život, linie, která je principem pohybu, je „dynamikou 

života“ a nakonec kompozice představuje místo pro city, pro osobní názor (Walther 

2002, s. 88). 

 Van Gogh je řazen mezi postimpresionisty, jejichž díla se snaží překonat 

impresionismus v jeho tendenci odhmotnit viděnou skutečnost. Hledají novou platnost 

malířského vyjádření, které má více promluvit o malířově vztahu ke skutečnosti. 

Goghovy obrazy se vyznačují zneklidňujícím dojmem a zdají se být pohledem do 

malířova vnitřního světa. Základním prvkem obrazů je barevná skvrna, tvarové 

deformace a barevné nadsázky proti dosavadnímu úzu závisejí na umělcově obraznosti. 

Obraz Krávy (viz obr. 12) namaloval van Gogh během svého pobytu v Arles 

v roce 1890, jen krátce před svou smrtí. Je vytvořen podle obrazu J. Jordaense (viz obr. 

13) a podle suché jehly, kterou podle téhož obrazu vytvořil van Goghův přítel a lékař P. 

Gachet (viz obr. 14). Na obraze se nachází skupina pěti krav. Stádo se pase na zelené 

louce. Kromě hnědých krav, zelené louky, žlutého nebe a ptáka letícího v pravém 

horním rohu na obraze není žádný další prvek. Dvě krávy, které stojí v popředí, jsou 

k nám natočeny mírně bokem, hlavy mají odvrácené na stranu. Protože jsou příliš 

blízko, vystupují ve výšce břicha z obrazu a my proto nevidíme jejich nohy. Skupina tří 

krav, které stojí vzadu, je k nám natočena také bokem, tentokrát spíše zády k nám. 

Kráva stojící vpravo vzadu dokonce sklání hlavu tak, že ji svým tělem zakrývá vedle se 

pasoucí kráva. Ačkoliv žádné ze zvířat nevidíme celé, z jednotlivých zvířat a pohledů na 

ně můžeme získat celkem dobrou představu o tom, o jaké zvíře jde a také můžeme vidět 

téměř všechny znaky, které považujeme za typické pro skot.  

  Víme tedy, že námětem tohoto obrazu jsou krávy. Tyto krávy se pasou na 

louce, proto můžeme odvodit, že se nacházejí v nějaké krajině, ta však není pro autora 

nijak důležitá. Vzhledem k tomu, že obraz, který van Goghovi sloužil jako předloha, je 

nazván Studie krav, zdá se námětové omezení přirozené. Van Gogh však obrazu vtiskl 

svůj osobitý rukopis, převedl jej do svého znakového systému – obrazu chybí jemná 

linka a stínování originálu, zobrazená zvířata v jeho podání ztratila svou jemnost teplé a 

hladké srsti, zároveň se ale v prudkých tazích štětcem a v silných nánosech barvy 
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neztratila jejich živost a přesvědčivost. Zvířata mají správný (obdélníkový) tělesný 

formát. Nohy zvířat, jsou-li vidět, mají správnou délku, hlavy jsou v poměru k tělům 

také ve vhodné velikosti. Ani barevnost zvířat neodporuje tomu, abychom je 

identifikovali jako příslušníky skotu. Zřejmě nejvýrazněji uplatněným rysem skotu jsou 

silně vystouplé hrboly kyčelních a sedacích kostí zvířat a jejich výrazné kohoutky. Silně 

zanedbané můžeme naopak shledat tvarování nohou zvířat. Van Gogh v porovnání 

s originálem a jeho kopií ještě zesílil nepravděpodobný vzhled hlavy a rohů zvířete, 

které se nachází vzadu vlevo. Natolik typický znak vystouplých pánevních kostí, který 

autor ve svém zobrazení ponechal, je zárukou toho, že ani jiné nedokonalosti nenechají 

diváka na pochybách, o jaká zvířata se zde vlastně jedná. 

 

 

5.5 Vassily Kandinsky 

 

Umělec Vassily Kandisky (1866–1944) pocházel z Ruska. Po studiu práv a národopisu 

se rozhodl stát se malířem. V roce 1896 proto odjel do Mnichova, kde založil 

uměleckou skupinu Phalanx a byl považován za inspirátora expresionistického hnutí. 

V roce 1906 se poprvé účastnil výstavy na pařížském Podzimním Salonu. V roce 1910 

začal psát text „O duchovnosti v umění“, a v tomto roce také vytvořil svůj první 

abstraktní akvarel. Roku 1911 založil s Franzem Marcem skupinu Der Blaue Reiter. Na 

počátku první světové války se vrátil zpět do Ruska, kvůli vážným sporům 

s konstruktivisty se ale roku 1921 rozhodl Rusko definitivně opustit a vrátil se do 

Německa. Zde se do roku 1932 účastnil výuky na výmarském Bauhausu. V roce 1933, 

kdy byl Bauhaus nacisty uzavřen a tvorba jeho představitelů byla označena za „zvrhlé 

umění“, odstěhoval se Kandinsky do Francie, kde také roku 1944 zemřel.   

 Jeho malířský vývoj, který postupoval od mnichovského realismu, 

impresionismu, secese a expresionismu k expresivní abstrakci, byl reflektovaným a 

plynulým procesem. Vyjadřování výtvarnými formami, neimitujícími předmětnou 

skutečnost, ke kterému dospěl, ovšem není v dějinách umění žádnou novinkou. Podle 

vlastních slov Kandinsky zjistil zcela náhodou (když v šeru spatřil jeden ze svých 

figurativních obrazů opřený u zdi vzhůru nohama), že obraz může v divákovi vyvolat 

silný zážitek jen samotnou silou své malířské hodnoty a dokonce získal pocit, že 
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předmětná malba jeho obrazům škodí. Cítil potřebu abstrahovat tvary, což se řídilo jeho 

niternou potřebou a intuicí. Pro Kandinského je příznačná svobodná práce s barvou, 

která je podle něj „prostředkem přímého působení na duši“ (Encyklopedie 1975, s. 170). 

Během svého působení na Bauhausu se pokoušel o malbu podle matematického řádu, 

vždy se ale kvůli barvě vracel ke své intuici. Jeho kompozice barev se zdá být typicky 

ruská. Za nejabstraktnější a nejvyšší umění považoval Kandinsky hudbu.  

 Abstraktní umění, za jehož zakladatele je V. Kandinsky pokládán, je uměním 

nezobrazujícím. Umělci se své pocity, přání či zkušenosti vyjadřují za pomoci 

barevných skvrn, geometrických obrazců a linií. Abstraktní díla vyžadují větší aktivitu 

diváka při jejich dekódování. 

Na obraze Kráva (viz obr. 15) z roku 1910, přestože se ještě jedná o figurativní 

dílo, je už patrný Kandinského sklon a směřování k abstrakci. Barvy se zdají být 

důležitější než samotné tvary. V popředí vidíme postavu ženy, která dojí krávu. Za touto 

dvojicí se na kopci i pod ním nachází vesnice a na obzoru se do dáli táhne zelený 

hřeben. Kráva je bílá se žlutými skvrnami a stojí ve žlutém poli. Za její hlavou můžeme 

tušit ještě několik stojících zvířat v pozadí.  

 Tělo krávy částečně zakrývá sedící žena, přesto ale vidíme, že kráva má správný, 

obdélníkový tvar těla, do kterého můžeme kondenzovat svoji zkušenost s proporcemi 

zvířete z bočního pohledu. Dalšími typickými rysy, které na ní můžeme s jistotou 

rozeznat a které nás navádějí k poznání, že se skutečně jedná o krávu, jsou veliký lalok 

pod bradou, typické nasazení a tvar ocasu, tvary skvrn na srsti (ačkoliv barevně příliš 

neodpovídají), velikostní poměr vůči sedící postavě, postoj zvířete a také samotný 

proces jeho dojení. Nepříliš přesvědčivá je hlava, postavení rohů a nepřítomnost uší. 

Rysů, které odkazují ke správnému zařazení zvířete, je na obraze dostatek, nepřítomnost 

kontur ale vyžaduje (ve shodě s Ecovými slovy o tom, že nejen vytváření znaku, ale i 

jeho dekódování – a zde i jeho hledání – vyžaduje určitou námahu) dostatečnou 

pozornost při hledání jeho obsahu, čemuž zároveň napomáhá samotný název. 

Kandinsky tak v tomto případě k podpoře svého znakového systému využívá znak 

všeobecně známého verbálního systému (název obrazu) a v tomto případě se jedná o 

pomocné vodítko, kterého by nebylo zcela nutně zapotřebí, nicméně je hodně 

nápomocné. 
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5.6 Franc Marc 

 

Německý expresionistický malíř Franz Marc (1880–1916) nejprve studoval teologii a 

filologii, nakonec se však rozhodl pro malířství a od roku 1900 navštěvoval akademii 

v Mnichově. Hodně cestoval, navštívil Itálii, Paříž, Bretaň, Řecko. V roce 1909 poprvé 

vystavoval a také se seznámil s V. Kandinským, se kterým založil v roce 1911 skupinu 

Der Blaue Reiter. Byl odveden hned po vypuknutí první světové války a roku 1916 padl 

v bitvě u Verdunu. 

 Hlavním tématem Marcových prací jsou ptáci, koně, kočky, psi, býci, srny, 

šelmy či opice, protože zvířata považoval za velice blízká silám přírody. V rostlinách a 

zvířatech cítil dřímající duši světa. Barvy viděl jako hlavní nositele výrazu a zajímal se 

o jejich symbolický význam – žlutou považoval za ženský princip, modrou viděl jako 

mužský princip a červenou chápal jako hmotu, jako těžkou barvu, jež musí být 

předchozími dvěma barvami přemáhána (Míčko 1969, s. 43). V Marcových obrazech 

můžeme objevit vliv kubismu, fauvismu a futurismu. 

 Německý expresionismus, jehož je Marc představitelem, se vyznačoval vážností 

tvorby spojenou s touhou po poznání a zájmem o lidský osud. Umělci kladli důraz na 

význam společenského vědomí, obraceli se k mysticismu a zkoumali možnosti 

abstraktního vyjádření. 

Marcův obraz Žlutá kráva z roku 1911 (viz obr. 16) je vyobrazením krávy 

v jakési barevně fantastické krajině. Středem obrazu je kráva ve skoku, za ní můžeme 

vidět na obzoru se tyčící modré hory. V levé části obrazu zahlédneme několik pasoucích 

se hnědočervených zvířat. Nebe na obzoru přechází z oranžové do fialové barvy. Na 

rozdíl od většiny námi vybraných obrazů je zvíře na tomto obraze znázorněno 

v pohybu. Kráva je vyobrazena ve skoku, což je zřejmě spolu s jejím výrazným teplým 

žlutým zbarvením symbolem pocitu veselosti. Zvíře je v takové fázi skoku, kdy se 

předníma nohama téměř dotýká země a zadní nohy má ve stejné výšce jako hlavu. 

Ačkoliv v této poloze vypadá tělo zvířete trochu jinak než při běžném postoji, který 

zvíře zaujímá například na pastvě, charakterisktické rysy skotu na něm snadno 

rozpoznáme. Můžeme vidět, že tvar těla zvířete je obdélníkový, výrazně vystouplé 

sedací a pánevní kosti a kohoutek, který se vzhledem k jinému postoji posunul dozadu. 

Dále poznáme široký krk, zřetelně viditelné dvouprsté zakončení nohou, rohy, plochý 
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nos a vemeno. Nezvyklé je zakončení ocasu, poměrně silné přední končetiny a zejména 

žlutá barva srsti s modrými skvrnami. 

Obraz Býk (viz obr. 17), který vznikl o dva roky později než obraz Žlutá kráva, 

se od prvního obrazu zjevně odlišuje. Tělo býka je zde jen naznačeno a více než tvaru je 

dávána přednost barvě. Jednotný tvar zvířete je dislokován svislými pásy. Stejně jako je 

v netradiční poloze zobrazena žlutá kráva, je i býk na tomto obraze v poloze, která při 

zobrazení skotu není v námi vybraných obrazech jinak zastoupena. Zjednodušený tvar 

těla, jeho poloha vleže a modrá barva nejsou příliš konkrétními vodítky k pochopení 

znaku. Vlivem zaujetí abstrakcí je býk jakoby složen z několika barevných skvrn, 

přední část těla s hlavou poznáme lépe než jeho zadní část těla, na které není žádné 

vodítko k tomu, abychom poznali, o jaké zvíře se jedná. Ani pozadí a popředí obrazu 

nám příliš nenapoví. Jediným vodítkem tak pro nás zůstává hlava s charakteristickým 

tvarem nosu a uložení oka. Jak podle celkové robustnosti, tak podle modré barvy (při 

znalosti Marcovy symboliky barev) můžeme odvodit, že se nejedná o samici skotu, ale 

o samce. Při srovnání obou obrazů tohoto malíře je patrné, že stoupající zájem o 

malířské kvality, aktuálně vázané na objev abstraktní malby a kubismus, nechávají 

daleko více vystoupit kulturním zřetelům před požadavky aktivního, pragmatického 

ověřování vztahů předmětu v prostoru, případně jeho lokální, ideální barevnosti. 

Doprovázející slovní název obrazu opět plní definitivní identifikační funkci. 

 

 

5.7 Pablo Picasso 

 

„Obraz žije svůj vlastní život jako živá bytost a podléhá stejným změnám, jako 

podléháme ve svém životě i my. To je zcela přirozené, neboť obraz ožívá pouze 

v člověku, jenž jej pozoruje.“ P. Picasso* 

 

Pablo Picasso (1881–1973), malíř španělského původu, byl otcem, výtvarníkem, od 

dětství podporován v umělecké činnosti. V roce 1897 (v šestnácti letech) byl přijat jako 

výjimečně nadaný žák na královskou akademii v Madridu; protože jej však akademická 

výuka neuspokojovala, odešel po dvou letech do Barcelony. Zde studoval díla 

                                                           
* Lamač 1989, s. 122 
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Velásquézova, Goyova, El Grecova, ale také Gauguinova či van Goghova. V roce 1904 

se kvůli politickým poměrům ve Španělsku rozhodl definitivně odejít do Paříže. 

Seznámil se zde s G. Apollinairem, J. Grisem, M. Jacobem, G. Steinovou atd. Od roku 

1907, kdy namaloval Slečny z Avignonu, byl považován za průkopníka kubismu 

(společně s G. Braquem). Během první světové války zůstal v Paříži a dále se věnoval 

malířské tvorbě, v níž se částečně začal přiklánět k realismu. V roce 1931 proběhla po 

světě řada Picassových výstav. V roce 1937 vytvořil Guernicu, obrovský obraz 

odrážející malířovo politické stanovisko k tehdejší politické situaci. Během nacistické 

okupace Francie zůstal Picasso v Paříži a odmítl spolupráci s Němci i kolaboranty. 

Roku 1944 vstoupil do komunistické strany, odmítl návrat do Španělska, dokud tam 

bude trvat Frankova diktatura a odstěhoval se na jih Francie. Angažovanost jeho umění 

po válce zesílila. Až do své smrti v roce 1973 se stejně vytrvale jako v předchozích 

letech věnoval tvorbě, která zahrnovala malbu, kresbu, rytinu i plastiku či keramiku.  

V Picassově tvorbě můžeme rozlišit několik období: expresívně laděné 

realistické modré období (1901–1904), které charakterizuje časté používání modré 

barvy a zaměření se na tematiku sociálně slabých jedinců; obrazy z této doby jsou plné 

melancholie a soucitu s chudými. Růžové období (1905–1906) se vyznačuje oblibou 

růžové barvy a tematikou cirkusu a harlekýnů. Ani zde se však z obrazů nevytratilo 

sociální cítění. Období let 1907 až 1915 je obdobím kubismu, založeného na radikální 

geometriazaci tvarů a přenesení jejich trojrozměrné podstaty na dvojrozměrné plátno. 

Během druhé světové války vytvářel barevně nevýrazná díla, od čehož ale po skončení 

války upustil. Průběžně se věnoval plastice.  

Kubismus, za jehož zakladatele je Pablo Picasso pokládán, hledá nové formové 

zákonitosti, je definitivním překonáním tradiční perspektivy, která panovala evropské 

tvorbě od renesance. Na dvojrozměrné ploše se ovšam také snaží zachytit všechny tři 

rozměry skutečnosti, kterou popisuje základními geometrickými tvary. Kubisté tak 

razantně připomněli, že způsob zobrazení je vždy něco jiného, než skutečný tvar 

předmětu.  

Obraz Guernica (viz obr. 18) vytvořil Picasso roku 1937 ve velmi krátké době, 

v reakci na vybombardování bezbranného baskického městečka Guerniky, jako protest 

proti lidské krutosti a vražedným útokům, které se objevily během občanské války ve 

Španělsku.  
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 Opticky je obraz rozvrhnut jako triptych. V centrálním poli se nachází několik 

postav a ržající zraněný kůň, v pravé části klečí žena vzpínající ruce k nebi a v levé části 

stojí žena s mrtvým dítětem v náručí, za níž je býk. Všechny prvky obrazu jsou 

kubisticky deformovány proti běžnému působu zobrazování a tato forma spolu 

s kontrasty světla a stínu a s temnou monochromatičností přispívá k pocitu zoufalství a 

hrůzy, které navozuje už samotný námět obrazu. Všechny postavy s jejich 

anatomickými deformacemi a výrazy obličeje jsou ztělesněním utrpení lidí, kteří se stali 

oběťmi války. Podle Picassových slov zde býk představuje symbol zla. Jeho 

nezúčastněný pohled a klidný postoj naznačují, že všechno to utrpení kolem něj se jej 

nijak nedotýká a on snad jen nabírá síly na další útok. 

 Býk k nám stojí bokem, hlavu otáčí podél těla zpět a dívá se z obrazu ven. 

Kubistické rozložení způsobilo, že ačkoliv je k nám jeho hlava natočena z profilu, 

vidíme obě jeho oči. Býkův vlající ocas vypadá spíš tak, jako by patřil koni. Rohy býka, 

které nepodlehly kubistické deformaci, jsou (včetně jejich nasazení na hlavě a typického 

obloukovitého zahnutí) nejvýraznějším odkazem na to, že se jedná o býka. Kdybychom 

je zakryli, nemuseli bychom být schopni podle ostatních rysů zvíře jako býka 

identifikovat. Ke správnému zařazení nám ještě napomáhá fakt, že přestože je býkovo 

tělo rozděleno dvěma barvami, nejedná se o zbarvení, které by bylo se skotem 

neslučitelné. Dalším podpůrným rysem je jeho velikost v poměru k ostatním prvkům 

obrazu. Zbytek těla býka není příliš dobře vidět a ztrácí se v pozadí. Invence je zde 

poměrně výrazná, avšak rohy zde jakožto užití části za celek (ostenzivní produkce 

znaku, viz Eco 2004, s. 255) fungují jako dostatečné vodítko. 

 Příkladem zjednodušení a absolutního abstrahování vizuálního znaku je 

Picassova litografie Býk (viz obr. 19) z roku 1946. Ze zvířete zde nakonec zůstává 

zjednodušený, přesto ale typický tvar býčího těla s širokým hrudníkem, vystouplá 

sedací kost, výrazný pohlavní orgán jako upomínka na býčí plodnost, obloukovité, 

dovnitř zahnuté rohy a štíhlé nohy. 
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5.8 Marc Chagall 

 

Malíř Pařížské školy Marc Chagall (1887–1985) pocházel z židovské rodiny ve 

Vitebsku. V roce 1907 začal studovat na malířské škole v Petrohradu, o tři roky později 

navštívil Paříž, kde se zúčastnil Salónu Nezávislých. Seznámil se s M. Jacobem, R. 

Delaunayem a G. Apollinairem. Při tomto pobytu v Paříži se na čas nechal ovlivnit 

kubismem, což se na čas projevilo geometrizací tvarů a zproblematizováním prostoru. 

Před začátkem první světové války měl svou první samostatnou výstavu v Berlíně, na 

které sklidil úspěch. V roce 1914 se vrátil do Ruska, po VŘSR byl Chagall jmenován 

komisařem umění pro vitebskou oblast, po několika letech se ale vrátil do Paříže. 

V roce 1941 emigroval z obavy před nacisty do USA a po skončení války se definitivně 

usadil ve Francii, kde tvořil až do své smrti v roce 1985. 

 Chagallovo imaginativní umění čerpá ze vzpomínek a dětských představ. V jeho 

pohádkových obrazech neplatí fyzikální zákony, prolínají se v nich reálné krajiny 

s krajinami snovými, v nich se objevují milenci, houslisté, andělé s křídly, žijí v nich 

krávy, kohouti či osli. Na jeho obrazech nalezneme také náměty jako je narození, smrt, 

svatba, osamění nebo vášnivá láska. Kromě malby se Chagall věnoval také vitráži (okna 

katedrál v Remeši či Curychu), maloval strop pařížské Opery, ilustroval Gogolovy 

Mrtvé duše, LaFontainovy Bajky a dokonce i Bibli.  

 Marc Chagall bývá řazen mezi umělce Pařížské školy, která se vyznačuje 

nezávislostí na avantgardních hnutích, věrností figurativnímu umění a tím, že si všichni 

její představitelé zachovali svůj vlastní, zcela osobitý styl. 

Snově pojatý obraz M. Chagalla Kráva se slunečníkem (viz obr. 20) vznikl 

v roce 1946 a jako by z něj vyzařovala radost ze skončení války. Ústředním motivem 

obrazu je kráva běžící nad střechami vesnických domů, která nad sebou levou přední 

nohou drží malý slunečník na dlouhé holi. Na zádech zvířete leží velká kytice bílých 

květů. Ačkoliv je kráva zobrazena v běhu, z vemene jí saje malé hnědé zvíře, 

pravděpodobně telátko, které stojí na střechách domů pod nimi. Vlevo nahoře přechází 

huňatý ocas krávy v obraz objímajícího se páru – nevěsty a ženicha. Nad krávou na 

tmavě hnědém pozadí nebe září červené slunce se žlutým lemem kolem sebe a v pravém 

dolním rohu pozoruje všechno dění na obraze žlutý kohout s červeným hřebínkem. 
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Všechny prvky, které se na obraze nacházejí, jsou pro Chagallovo umělecké dílo zcela 

typické a to samé můžeme říci o i použitých barvách obrazu. 

 Toto zobrazení krávy je ze všech námi vybraných obrazů pro diváka nejhůře 

vyložitelné, pokud nemá k dispozici název obrazu. Obdélníkový tvar těla zvířete je sice 

vzhledem k našemu očekávání správný, tím však vazba na tělo skotu téměř končí. 

Tvarem těla, tvarem hlavy a jejím nasazením na krk a tělo by připomínalo, nebýt rohů 

na hlavě, spíše osla. Nohy zvířete nemají, až na správné (byť na zadních nohách 

přehnané) dvouprsté zakončení, příliš podobnosti s nohami skotu. Ocas, který se v rohu 

obrazu proměňuje v nevěstin závoj, upomíná spíše na ocas koňský, a celá zadní část 

zvířete je na to, aby patřila krávě, příliš kulatá, chybí zde alespoň naznačení 

vystupujících sedacích kostí. Ani rohy zvířete nemají tvar typický pro rohy skotu, 

vypadají jako kozí. Zdá se, že celé zvíře tak podlehlo pohádkovému stylu zobrazení, že 

svou formou nemá se zvířetem-krávou nic společného. Ani jeho zbarvení, kdy jeho 

hlavu pokrývá modrá barva přecházející v bělostnou barvu těla, ani prostředí, v němž se 

nachází, nenapomáhá tomu, abychom mohli znak správně dekódovat. Setkáváme se zde 

s takovým stylem vyobrazení, které nepovažuje za nutné zachovat určitá vodítka 

k tomu, aby divák správně dekódoval jeho odkaz a porozuměl mu. Znak, který běžně 

chápeme jako zástupce pojmu kráva, je zde neostrý a zdá se, jako by jeho úkolem ani 

nebylo zastupování určitého zvířete, ale spíše radostného pocitu volnosti. Nic z toho ale 

neubírá obrazu jeho výtvarné kvality.  

 

 

5.9 Joan Miró 

 

Španělský malíř, sochař, grafik a scénický výtvarník Joan Miró (1893–1983) pocházel 

z rodiny zlatníka. V mládí navštěvoval barcelonskou akademii a soukromou uměleckou 

školu F. Galího. Mezi jeho první obrazy patřily krajiny a zátiší. V roce 1917 se seznámil 

s M. Jakobem a s F. Picabiou. Roku 1918 proběhla první výstava Miróových obrazů, 

které byly ovlivněny van Goghem a fauvisty. O rok později se Miró při návštěvě Paříže 

seznámil s P. Picassem. Miró se také přátelil s Hemingwayem, Prévertem nebo H. 

Millerem. V roce 1924 se podepsal pod První manifest surrealismu, rok na to se účastnil 

první surrealistické výstavy. V této době také vznikaly Miróovy první koláže, které 
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v roce 1930 vystavoval spolu s P. Picassem, G. Braquem, M. Ernestem a M. 

Duchampem. Roku 1929 se Miró oženil. Za druhé světové války musel opustit Paříž, 

odešel do Palma de Mallorca. Po skončení války žil Miró střídavě v Barceloně a Paříži, 

po roce 1955 se věnoval ve své umělecké práci především keramice a grafice. Za dvě 

keramické stěny pro UNESCO v roce 1959 získal Guggenheimovu cenu.  

 Typickým znakem Miróovy tvorby je jeho spolehnutí se na instinkt a smysl pro 

barvu. Raná část Miróovy tvorby je poznamenána vlivem fauvismu, kubismu a van 

Goghova expresionismu, víc než kubismus mu ale byl bližší francouzský fauvismus. 

Přátelství s básníky dadaistického a surrealistického zaměření mělo vliv na uvolnění 

Miróovy imaginace, díla z tohoto období jsou prodchnuta pohybem na hranici snu a 

bdění. V období mezi lety 1924 až 1929 se Miró dopracoval ke svému osobitému stylu, 

v němž se nejvýrazněji projevují barevné organické a abstraktní tvary, ze kterých 

vyvinul vlastní rejstřík znakového vyjadřování. Tento styl i v další tvorbě Miró stále 

rozvíjel, až dospěl k naprostému zjednodušení tvaru, v jeho díle můžeme objevit 

náklonnost k umění přírodních národů a dětskému výtvarnému projevu, byl také 

inspirován paleolitickými kresbami, Altamirou, románskými freskami, lidovým uměním 

a orientální kaligrafií. V moderním malířství je Miró viděn jako zprostředkující postava 

mezi P. Picassem a S. Dalim, se kterými jej spojuje vztah k realitě a obrovská schopnost 

imaginace.  

 Surrealismus, jehož jedním z představitelů byl i Miró, kladl důraz na imaginaci a 

zrak obrácený do nitra. Umělecká tvorba měla být podřízena vnitřnímu hlasu, snu nebo 

halucinaci. Aby se dařilo čerpání kreativity jedince z jeho podvědomí, snažili se umělci 

o vyřazení fungování racionální kontroly. 

Obraz Joana Miróa Býčí zápasy (viz obr. 21) z roku 1945 je zřejmě reakcí na 

válku, na její hrůznost a sílu. Obraz představuje velikého, divoce se tvářícího býka, 

který stojí uprostřed arény. V pravém horním rohu stojí toreador a v rukou drží muletu, 

se kterou býka dráždí. Býk jej však nevidí, protože k němu právě stojí zády, zato se zdá, 

jako by se ze zuřivým výrazem díval z obrazu směrem k nám. Vlevo od býkovy hlavy 

vidíme ještě jedno zvíře, vzhledem ke kontextu se pravděpodobně jedná o zraněného 

koně. Bílá plocha obrazu je narušena jen černými konturami postav a malými 

červenočernými prvky. Samotná postava býka vypadá děsivě. Na hlavě nese veliké 

rohy, které jsou nebezpečně špičaté. Tyto rohy jsou prvním znakem, který zcela jasně 
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odkazuje ke skotu. Druhým znakem, který vychází ze symbolu býka jako plodivé síly, 

je výrazný pohlavní orgán zvířete. Tím návaznost na běžný zobrazovací systém končí. 

Zvíře sice má jakési čtyři nohy a na přední části má nasazenu hlavu, nejasný tvar těla a 

hlavy ale na býka nijak neupomíná. Zuby v otevřených ústech zvířete působí strašlivě, 

skot však takovýmito zuby nedisponuje. Oči podlité krví jsou tvořeny barevnými kruhy. 

Býkovy rohy zde představují v rámci ostenzivní produkce znaku vzorek, jsou částí za 

celý znak býka. Název obrazu, zobrazení rohů a bojujícího toreadora, to jsou vodítka, 

která nám autor ponechává k tomu, abychom se v jeho inovovaném znakovém systému 

vyznali. 

 

 

5.10 Jean Dubuffet 

 

Francouzský malíř, sochař a spisovatel Jean Dubuffet (1901–1985) pocházel ze 

středostavovské rodiny v Le Havre. V sedmnácti letech se přestěhoval do Paříže a začal 

zde studovat malířství na akademii. Po půl roce však školu opustil, protože mu 

nevyhovovaly akademické způsoby. Začal malovat sám, učil se hrát na několik 

hudebních nástrojů a raději než společnost malířů vyhledával společnost spisovatelů, 

přátelil se například s M. Jacobem. V roce 1925 se Dubuffet vrátil do Le Havre, kde se 

o dva roky později oženil. Roku 1930 se přestěhoval do Paříže a začal zde obchodovat 

s vínem. V této době experimentoval Dubuffet s různými výtvarnými médii jako je 

dřevo či omítka. Zamiloval si portrétní malbu, při níž přeháněl proporce a zvláštní rysy 

portrétovaných, vytvářel masky a loutky. Kritika jeho obrazy v této době viděla jako 

nedodělané a dětinské. To jej zviklalo a na několik let opět od malování upustil. O 

několik let později se rozvedl, vystoupil z obchodu a znovu se oženil. K malování se 

definitivně vrátil až po roce 1942, kdy začal hledat jasně srozumitelný, čistý styl. V roce 

1944 měl svou první samostatnou výstavu. Začala jej zajímat textura obrazu, opustil 

barvy – inspirovaly jej staré a oprýskané povrchy města. Tyto texturální, silně pastózní 

práce byly prvně vystaveny roku 1947. V roce 1948 začal vytvářet sbírku art brut*. 

                                                           
* Tj. sbírku děl, jejichž autoři neměli umělecké vzdělání a nepodléhali uměleckým vlivům. Proto nemohli 

nic napodobovat a zároveň neznali nic, co by jejich tvorbu mohlo omezovat. Jednalo se většinou o lidi, 

kteří prožili citový šok a nedokázali žít normálním životem, o mentálně postižené jedince a tak podobně. 
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Jediným způsobem, jak si získat pozornost, je podle Dubuffetových slov dělat věci 

špatně – staré, obyčejné věci tak získají nové porozumění. 

 Umění informelu je uměním „netvárnosti“, je evropskou verzí absraktního 

expresionismu, kdy umělci pracují s barvou pastózně a různě ji na povrchu obrazu kupí. 

Vrstvy barvy, do které jsou v případě Dubuffeta přimíchány kousky omítky, písek či 

sádra, zobrazují pocity samoty, hrůzy či odcizení. Informel je protikladem ke 

geometrické abstrakci, je spontánním expresivním gestem. 

Dubuffetův obraz Kráva se subtilním nosem (viz obr. 22), který vytvořil v roce 

1954, je zcela tvořen jednobarevným tělem zvířete a jednobarevným pozadím. Plocha 

obrazu je téměř úplně vyplněna tělem zvířete, které se do formátu sotva vtěsnalo. Kráva 

se nachází v prázdném prostoru, což spolu s upřeným pohledem, který na nás vrhá, 

působí smutně. Na tomto vyobrazení můžeme nalézt již několikrát zmiňované 

charakteristické rysy skotu: vystouplé sedací kosti, vystouplý kohoutek, široký krk 

s podlouhlou hlavou. Na hlavě má zvíře zahnuté rohy, i vysoké nasazení ocasu je 

typickým rysem skotu. Tělo krávy je kratší než je obvyklé a i nohy jsou dost zkrácené; 

na rozdíl od jiných vyobrazení zde uvedených ale vidíme způsob jejich zakončení. 

Umístění krávy v prostoru „ničeho“ navozuje, jak jsme již řekli, pocit osamění, nijak 

nám ale nebrání v našem pochopení významu znaku. 

 

 

5.11 Andy Warhol 

 

„Každý obraz je ten samý obraz. Předmět znázornění  

(ať je to Taylorová, Kennedy nebo Monroe) není důležitý.“  

A. Warhol*  

 

Americký pop-artový umělec Andy Warhol (1928–1987) se narodil v rodině 

slovenských přistěhovalců. Vystudoval design na Carnegie Institutu of Technology v 

Pittsburghu. V roce 1949 odešel do New Yorku, kde začal pracovat jako reklamní grafik 

pro časopisy typu Vogue. Postupně se etabloval jako malíř, v roce 1952 měl svou první 

samostatnou výstavu. Roku 1962 začal vytvářet později tak slavné sítotiskové obrazy, 

                                                           
* Wrenn 1993, s. 23 
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založil laboratoř moderního umění Factory, kde jeho spolupracovníci díla rozmnožovali 

nebo realizovali jeho návrhy. V letech 1962 až 1971 se více než tvorbě obrazů věnoval 

natáčení filmů a spolupráci s hudební skupinou Velvet Underground. V nám tak 

nechvalně známém roce 1968 na něj byl spáchán atentát, který mu způsobil doživotní 

následky. Warhol fotografoval, vydával časopisy a knihy, po roce 1972 zase začal tvořit 

obrazové série, často vytvářel portréty na zakázku. Během života získal několik 

prestižních cen za reklamní grafiku. Zemřel na následky banální operace v roce 1987.  

 Pop-art, jehož proslulým představitelem Andy Warhol je, představoval reakci 

mladých amerických výtvarníků na změny ve společnosti, které se odehrály po 2. 

světové válce. Umělci vycházeli ze stereotypu vizuálních znaků i moderního 

velkoměstského konzumního života. Jejich cílem nebylo vytvářet umělecká díla, ale 

podílet se na formování života samotného, a proto se zřekli osobitosti a originality, což 

jim také umožnilo produkovat své výtvory sériově. Jejich náměty se stávaly obyčejné, 

všední předměty.  

Obraz Kráva (viz obr. 23) z roku 1966 je jako jediný ze souboru námi vybraných 

obrazů tiskem, díky čemuž jde o vyobrazení, které může mít mnoho kopií. Použitou 

technologií není ani obrazem v tradičním smyslu: jedná se původně o fotografii, která 

byla převedena do tiskové podoby.  

 V tomto pojetí je zvíře, respektive jeho část, protože zde nefiguruje zvíře celé, 

ale vidíme pouze jeho hlavu s malou částí krku, v duchu pop-artu chápáno jako 

zobrazení zcela obyčejné a všední „věci“. Je možné, že americká kultura také vnímá 

skot trochu jinak než evropská – připomeňme jen její tradici cowboyů. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o vyobrazení, které vychází z fotografie zvířete, a v současné době 

splňuje fotografická technologie naše nároky na jasné zobrazení, není nijak zvláštní, že 

identifikujeme všechny jeho rysy a tudíž zvíře rozpoznáváme bez jakékoliv nápovědy či 

vodítka. Podíváme-li se na popis hlavy skotu do Ottova nebo Masarykova slovníku 

naučného (viz kapitolu 3), zjistíme, že tento popis celkem přesně odpovídá tomu, co 

můžeme vidět na Warholově obraze Kráva. Poprvé zde zřetelně vidíme vodorovně 

odstávající uši či otevřené nozdry, které oba slovníky považují za charakteristický a 

odlišovací rys. Nepřítomnost reálného pozadí opět odpovídá duchu Warholových pop-

artových tisků, zaměřených spíše na sám objekt (námět) a barevnost. Barevnost jako 

jediná by zcela vylučovala pochopení zaobrazeného jako zástupce skotu, fotografická 
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přesnost ji ale převažuje. Nepřítomnost jakéhokoliv dalšího prvku, který v jiných dílech 

pomáhal napovědět, o jaké zvíře se jedná, zde nijak nevadí. 
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Závěr  

 

Na námi vybraných ukázkách zobrazení skotu v letech 1870 až 1970 můžeme zřetelně 

vidět, že i přes jednotlivé odlišnosti v používání znakových systémů, jejich proměnu a 

inovaci zůstávají některé rysy znaků nutně stejné. Stejné zůstat musí, protože pokud 

dojde ve sledovaném období pod vlivem využití vlastního přeměněného způsobu 

vyjadřování skutečnosti k jejich přílišné deformaci, k jejich vypuštění anebo záměně, 

nastane stav, kdy znak pro diváka nic přesného neznamená a proto jej nikam neodkáže, 

případně jej zavede jinam, než by byl původní záměr autora. Přesto, jak můžeme vidět 

na jednotlivých obrazech, může se styl zobrazení měnit bez toho, že se změnil znak 

samotný či jeho význam. Dokonce při srovnání s vyobrazeními, která pocházejí z doby 

před více než 15 000 lety můžeme vidět, že rysy, které typicky charakterizují zástupce 

druhu skotu, jsou ve výtvarném umění stále srozumitelné. Systém vyjadřování by 

nemohl být při arbitrárním přiřazení znaku dlouhodobě stabilizován. I systémy založené 

na konvenci se totiž mění, a za tolik let by nutně muselo k určitým proměnám dojít. 

Z toho vyplývá, že se zde jedná o znak, u něhož je motivovanost silnější než 

konvenčnost, a není možné jej při zobrazování svévolně proměňovat, neboť v tu chvíli 

by znak ztratil na srozumitelnosti. Mnoho rysů je možné při invenčním zobrazení skotu 

vypustit, ale vždy musí několik jeho charakteristických rysů zůstat, aby poskytly 

divákovi vodítko ke správnému dekódování zobrazeného. Bezpečným způsobem, jak 

zajistit pochopení zobrazeného divákem, je ovšem podpora vizuálního znaku znakem 

verbálního systému. 

 Porovnáme-li námi vybrané obrazy s ohledem na výskyt určitých rysů 

charakteristických pro znak skotu, zjistíme, že množství a kombinace použitých rysů se 

mění. Jeden však zůstává u všech, a proto jej můžeme hodnotit jako silně 

charakteristický - jedná se o rohy, které mají obloukovitý, dovnitř zahnutý tvar. Dalším 

výrazným rysem, který na svých obrazech zohlednila většina umělců z našeho souboru 

obrazů, je tvar těla zvířete, silný krk a vystouplé sedací a pánevní kosti a kohoutek. 

Ačkoliv jsou i tyto rysy vlivem různých stylů vyjádřeny různě, jsou zjevně 

reprodukcemi zobrazované reality a můžeme je hodnotit jako motivované.  

Kulturní, historické a sociální zkušenosti jednotlivce určují způsob jeho vidění a 

vnímání světa a tudíž i způsob jeho interpretace. Nemusí se však jednat jen o samotnou 
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zkušenost konkrétního jednotlivce, ale o zkušenost určité skupiny ve společnosti, 

ovlivněnou daným sociokulturním prostředím. V návaznosti na získávání těchto 

zkušeností a v důsledku snahy o vypořádání se s nimi dochází ke vzniku nových 

uměleckých stylů a směrů. Teprve skrze tyto směry se mění způsob zobrazení znaku, 

znak samotný však kvůli své čitelnosti zůstává více méně podobný. 

 K oživení znakového systému tedy dochází přinejmenším ve sledovaném období 

ne skrze změnu „celého znaku“ nebo „celého znakového systému“, ale skrze způsob 

jeho vytvoření, skrze jeho nové pojetí a invenční práci s materiálem, při současném 

zachování trvalých vodítek a stop, které nás navedou k tomu, co vlastně máme vidět. 

 Výrazné rysy skotu se samozřejmě od dob jeho nezdomácněné fáze změnily, 

avšak změnily se jen částečně. Tím, že člověk původně pratura domestikoval a začal jej 

šlechtit, a tudíž ovlivňovat jeho morfologické (a také povahové) vlastnosti, je původcem 

toho, že se některé rysy tura proměnily, a měl tak proto nepřímo vliv i na jeho 

zobrazování, respektive na to, jak jeho znak vypadá.  

 Můžeme položit hypotetickou otázkou, do jaké míry by tato i jiná vyobrazení, 

která si podržují základní vlastnosti zobrazovaného zvířete, byla srozumitelná například 

dětem v budoucnosti (a možná již některým dnešním), ve světě, kde je naprostá většina 

obyvatel západní společnosti téměř zcela odtržena od takových věcí jako je zemědělství 

či hospodářství a zná lépe vzhled zvířat v zoo než těch, která jsou chovaná na vesnici. 

Znaky jsou historickými a společenskými výtvory, a proto je možné, že za pár let bude 

hlavním a jediným znakem, skrze který si dítě (nebo prostě divák) vybaví krávu, ne to, 

že má něco jako rohy nebo široký hrudník a kloubnatá kolena a určité zabarvení srsti, 

ale pouze její zjednodušený obrázek na krabici Tetrapak.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Literatura  

 

 

ARTERI, G. & VALLIEROVÁ, D. 1980. Henri Rousseau. Praha : Odeon, 1980. 

BARTHES, R. 1997. Základy sémiologie. In: Kritika a pravda. Praha – Liberec : 

Dauphin, 1997, s. 81–181. ISBN 80-86019-53-5.  

BARTHES, R. 2004. Mytologie. Praha : Dokořán, 2004. ISBN  80-86569-73-X. 

BERNARDOVÁ, E. 2000. 1905–1945 Moderní umění. Praha a Litomyšl : Paseka, 

2000. ISBN 80-7185-291-0. 

CARAS, R. A. 1999. Zvířata, která změnila člověka. Praha : Rybka Publishers, 1999. 

ISBN 80-86182-25-8.  

CULLER, J. 1993. Saussure. Bratislava : Archa, 1993. ISBN 80-7115-053-3. 

ČERNÝ, J., HOLEŠ, J. 2004. Sémiotika. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-832-5. 

DOUBRAVOVÁ, J. 2002. Sémiotika v teorii a praxi. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-

7178-566-0. 

ECO, U. 2000. Vliv Romana Jakobsona na vývoj sémiotiky; Sémiotika v příštím 

tisíciletí. In: Mysl a smysl. Praha : Moraviapress, 2000, s. 9–48. ISBN 80-86181-36-7. 

ECO, U. 2004. Teorie sémiotiky. Brno : JAMU, 2004. ISBN 80-85429-99-3.  

Encyklopedie 1975. Kol. autorů. Encyklopedie světového malířství. Praha : Academia, 

1975. 

FREELAND, C. 2001. But is it art? New York : Oxford University Press, 2001. ISBN 

0-19-285367-8. 

GOODMAN, N. 1976. Languages of Art. 2. vydání. Indianapolis/Cambridge : Hackett 

Publishing Company, Inc., 1976. ISBN 0-915144-34-4.  

GRAVES, R. 1982. Řecké mýty I. Praha : Odeon, 1982.  

HAVEL, I. M. 2000. Umberto Ecologie. Vesmír. Roč. 79, č. 9, s. 483. ISSN 0042-4544. 

HAWKES, T. 1999. Strukturalismus a sémiotika. Brno : Host 1999. ISBN 80-86055-

62-0. 

HLAVÁČEK, L., 1981. Pablo Picasso. Praha : Horizont, 1981. 

HONNEF, K. 2000. Andy Warhol 1928−1987: Umění jako byznys. Germany : 

Taschen/Slovarty, 2000. ISBN 3-8228-6696-2. 



 48 

CHANDLER, D. 1994. Semiotics for Beginners [WWW dokument] URL 

http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/. (březen 2007)  

CHVATÍK, K. 2001. Dílo jako struktura znaků. In: Strukturální estetika. Brno : Host, 

2001, s. 117−152. ISBN 80-7294-027-9.  

KLINGSÖHR-LEROYOVÁ, C. 2005. Surrealismus. Germany : Slovart, 2005. ISBN 

80-7209-656-7. 

LAMAČ, M. 1989. Myšlenky moderních malířů. Praha : Odeon. 1989. ISBN 80-207-

0087-0. 

LURKER, M. 2005. Slovník symbolů. Praha : Knižní klub, 2005. ISBN 80-242-1588-8. 

MÍČKO, M. 1969. Expresionismus. Praha : Obelisk, 1969.  

NOVÁK, L. 1969. Století moderního malířství 1865–1965. Praha : Orbis, 1968.  

PIJOAN, J. 1984. Dějiny umění/10. Praha : Odeon, 1984.  

ROZMAN, J., KONRÁD, J. & MALINA, J. 1995. Chov zvířat I: anatomie a fyziologie 

hospodářských zvířat – obecná zootechnika – výživa a krmení hospodářských zvířat: 

Učebnice pro střední zemědělské školy. Praha : Credit, 1995. ISBN 80-902295-8-1.  

SAUSSURE, F. de 1996. Kurs obecné lingvistiky. Praha : Academia, 1996. ISBN 80-

200-0560-9.  

Slovník 1906. Kol. autorů. Ottův slovník naučný, 25. díl. Praha : J. Otto, 1906. 

Slovník 1932. Kol. autorů. Masarykův slovník naučný, díl VI. Praha : Československý 

kompas, 1932. 

SPALOVÁ, O. 1971. Malá světová obrazárna. Praha : Svoboda, 1971.  

SVOBODA, A. 2004. Sémiotika, vizuální studia a digitální umění. Jak nová je vizuální 

sémiotika? In: Rámcové a vzdělávací programy a výtvarná výchova, Symposium České 

sekce INSEA. Plzeň : Západočeská universita v Plzni, 2006, s. 45–51. ISBN 80-7043-

504-6  

TONDL, L. 1996. Mezi epistemologí a sémiotikou. Praha : Filosofia, nakladatelství 

Filosofického ústavu AV ČR, 1996. 80-7007-076-5. 

WALTHER, I. F., 2002. Vincent van Gogh 1853−1890: Vize a skutečnost. Germany : 

Taschen/Slovart, 2002. ISBN 3-8228-1012-6. 

WRENN, M. 1993. Andy Warhol jeho vlastními slovy. Bratislava : Champagne 

Avantgarde, 1993. ISBN 80-7150-102-6. 

 



 49 

www.artchive.com (duben 2007) 

www.artmuseum.cz (duben 2007)  

www.milkarelax.com (květen 2007) 



 50 

Obrazová příloha 

 

 

V případě, že pramen neobsahoval úplná data, je uveden jen autor, název a vročení. 

 

obr. 1   Max Ernst, Král hraje s královnou (1944, odlito 1954) 

bronz, 96,2 x 83.8 x 53,7 cm  

Dallas, Texas, Raymond and Patsy Nasher Collection 

obr. 2   Le Corbusier, budova parlamentu 

Chandigarh v Indii (1951–1962) 

obr. 3   Damien Hirst, Tisíc let, 1990  

ocel, sklo, mouchy, červi, kravská hlava, cukr, voda, likvidátor hmyzu, 

213 x 427 x 213 cm 

London, Saatchi Gallery 

obr. 4  Překreslené rytiny a malby zvířat, asi 13 000 let př. n. l.  

Francie, jeskyně Le Trois Frères  

obr. 5  Pratur a hříbě, asi 15 000 let př. n. l.  

Francie, jeskyně Lescaux  

obr. 6   Egyptská bohyně Hathor v podobě krávy 

obr. 7   Honák dobytka, asi 2000 let př. n. l.  

Théby  

obr. 8   Akrobati s býkem, 1500 let př. n. l. 

Knóssos 

obr. 9  Maerten van Heemskerck, Sv. Lukáš maluje Pannu Marii, 1550–1553 

  olej na plátně, 206 x 144 cm  

Rennes, Musée des Beaux-Arts 

obr. 10  Jean-Francois Millet, Selka napájející krávu, Večer, 1873–1874  

olej na plátně, 81,6 x 100,3 cm  

Boston, Museum of Fine Arts  

obr. 11  Henri Rousseau, Krajina s kravami, kolem roku 1886  

olej na plátně, 50 x 65 cm 

Philadelphia, Museum of Art, Arensberg collection 
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obr. 12  Vincent van Gogh, Krávy, 1890  

olej na plátně, 55 x 65 cm 

Lille, Musée des Beaux-Arts 

obr. 13  Jacob Jordaens (1593–1678), Studie krav, kolem roku 1620 

olej na plátně, 66 x 82 cm 

Lille, Musée des Beaux-Arts 

obr. 14  Paul van Ryssel (Paul Gachet, 1828–1909), Studie krav, 2. pol. 19. století 

suchá jehla, 10 x 13,7 cm 

Lille, Musée des Beaux-Arts 

obr. 15  Vassily Kandinsky, Kráva, 1910 

95 x 105 cm 

obr. 16  Franz Marc, Žlutá kráva, 1911  

olej na plátně, 140,7 x 189 cm 

New York, Solomon R. Guggenheim Museum 

obr. 17  Franz Marc, Býk, 1913 

  tempera, 40 x 46 cm 

  Essen, Museum Folkwang Essen 

obr. 18  Pablo Picasso, Guernica, 1937 

olej na plátně, 349,3 x 776,6 cm 

Madrid, Museo Nacional Centro de Art Reina Sofia 

obr. 19  Pablo Picasso, série litografií Býk, 1946 

  Francie, soukromá sbírka 

obr. 20  Marc Chagall, Kráva se slunečníkem, 1946  

olej na plátně, 77,5 x 106 cm 

New York, Richard S. Zeisler Collection 

obr. 21  Joan Miró, Býčí zápasy, 1945 

olej na plátně, 114 x 145 cm 

Paris, Musée National d'Art Moderne 

obr. 22  Jean Dubuffet, Kráva se subtilním nosem, 1954 

olej a email na plátně, 88,9 x 116,1 cm  

New York, The Museum of Modern Art  
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obr. 23  Andy Warhol, Kráva, 1966 

sítotisk na tapetě, 115,5 x 75,6 cm 

obr. 24  Plemena skotu  

obr. 25  Krajiny těla skotu 

 

 


