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„Zavřel oči, aby neviděl, jak se pod ním točí valící
se skalnaté bloky, po kterých před chvílí běžel.
Pak je znovu otevřel, rozhodnut nevolnost
ovládnout. Napadlo ho dívat se k nebi, které
objímaly poslední záblesky zapadajícího slunce.
Načerpal z toho útěchu, která mu okamžitě vrátila
část sil. Pochopil, že závrať je jen zemská
přitažlivost sídlící v nitru zatvrzele geotropického
člověka. Duše se zoufale sklání k žulovému,
křemenitému, břidlicovému nebo hlinitému
podkladu a oddálení od něj ji zároveň rozrušuje i
přitahuje, protože v něm tuší klid smrti. Závrať
nevzbuzuje vzdušné prázdno, nýbrž fascinující
plnost zemských hlubin.“
Michel Tournier 1

I. Úvod

Tato práce se snaží alespoň částečně proniknout do otázky, kterou si před díly
amerického minimalismu položil Georges Didi-Huberman. Na základě čeho mohou být tato
díla vnímána jakožto auratická? V jakém smyslu v nich aura, jeden z klíčových pojmů
Waltera Benjamina, přežívá, respektive v jakém smyslu lze před těmito objekty hovořit o
jejím úpadku? Začít takovou práci zjednodušeným průchodem Balzacovou povídkou o malíři,
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jež se snaží dokonale namalovat ženu (nebo spíše namalovat dokonalou ženu) a věnovat se
nemalou měrou rozboru Tizianova plátna Apollo a Marsyas se v této souvislosti zdá
přinejmenším neopatrné. Ať už skutečný Tizian nebo fiktivní Frenhofer (ovšem tento vztah
by se dal obrátit), oba dva pracují s barevnou skvrnou a iluzí, což je k postupům a především
záměrům Dana Flavina, Roberta Smithsona, Tonyho Smithe či Roberta Morrise v přímém
protikladu, alespoň bereme-li v potaz jejich mnohdy až bojovný tón proti mimesi jako takové,
proti zpodobnění, které překračuje a štěpí samostatný tvar ve prospěch iluzivní kompozice.
Snad ne tak docela.
Jisté opodstatnění by mohlo být chronologické. Pojem aury se v Didi-Hubermanových
textech objevuje nejprve v souvislostech malby, konkrétně pak v rámci důsledně
dialektizovaných motivů povrchu, blízkosti, distance či barvy. Ty se stávají jedním z ohnisek
nejen pozoruhodného pojetí obrazu z hlediska jeho nestability, ale zároveň bodem kritiky a
související nestability v samotných dějinách umění. Podstatným prvkem těchto úvah je
materiál, který je ovšem prost klasické idealizace, a stává se doslova obskurním momentem
obrazu.
Materiál, tedy v případě obrazu barva, kondenzuje do skvrny, klíčí v obraze jako
agresivní expanze beztvarosti či se rozprostírá v podobě lazury jako hladina, skrze níž proniká
neprosvětlená hloubka. Metafora moře, spjatá se slavnou pasáží z Joyceova Odyssea, se
ostatně v Didi-Hubermanových textech objevuje hned několikrát. Rytmika přílivu a odlivu se
ocitá velice blízko rytmice pohledu, který není pouhou identifikací podoby, dodatečným
svědectvím či odnoží inteligibilního poznání, ale naopak simultánním přibližováním a
oddalováním beze změny místa, rytmikou „dvojaké distance“, kterou dílo - a v této chvíli
můžeme totéž tvrdit jak o Cézannově obraze, tak o objektu Tonyho Smithe - přenáší na
subjekt v intencích „přediva prostoru a času, jedinečného zjevení dálky, ať už je sebeblíž“ 2.
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Samo dílo pak v rámci svého povrchu vykazuje kvality hladiny, o které se nedá přímo říci, že
by zakrývala hlubinu jako nějaký samostatný obsah, ale která se vykazuje jako hranice, skrze
níž se jedinečným způsobem hloubka vyjevuje až jako nevolnost tohoto povrchu. Cosi jako
smysl se ze zřetele pochopitelně neztrácí - přichází však o statut jasně definovatelného
tvrzení, které stojí mimo dílo, pohled a hlubinou prostoupenou hladinu obrazu.
Materiál nabývá až monstrózních rozměrů ve chvíli, kdy se střetává s výkladovými
schématy klasické kunsthistorie na ose Alberti - Vasari - Panofsky, tedy schématy, které
stručně řečeno materiál z obrazu vylučují jako nutnou podmínku obrazu (a to až ve smyslu
nutného zla), jež je však dokonale - či ideálně - sublimována významem. „V postoji historiků
umění k materiálu se zračí určitá rozštěpenost. Na jedné straně patří materiál, jakožto fyzická
charakteristika každého uměleckého předmětu, do roviny bezprostřední, konkrétní evidence,
tj. vypovídá prostě o tom, z čeho je předmět udělán. Na druhé straně tuto konkrétní evidenci
usvědčuje předem z nepravdy jakási spontánní filosofie, kterou je dotyčný historik odchován,
aniž si to obvykle plně uvědomuje.“ 3 Tato „spontánní filosofie“ se nese pod hlavičkou ideje a
z hlediska Panofského je v nahlížení Didiho-Hubermana modifikovaným rozvinutím
platónské problematiky, z níž povstává zřetelné dělítko mezi materiálem / hmotou a formou
(určující pro uměnovědnou stylistiku) či mezi matérií a duchem (určující pro ikonologii).
Materiál je v takovém rozhraní buď podřízen formě, doslova formalizován, nebo je jako
cizorodý a neviditelný, ve smyslu nepoznatelný, nediskursivní a nedešifrovatelný prvek
z obrazu vyloučen jako cosi nepatřičného. Jako akcident, jako chyba, jako (po)skvrna.
Vyložit umělecké dílo se v takovém kontextu nese ve znamení jakéhosi šťastného
nálezu, opětovného sepětí díla ve smyslu zprvu nečitelného systému znaků a idejí či textů, jež
stály v jeho pozadí a jež umožňují jeho opětovné přečtení a tvoří de facto převažující
relevantní kód tohoto čtení. Takové úsilí má nezřídka podobu detektivního pátrání či
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identifikace podezřelého, což se zvláště zřetelně projevuje v případě portrétů. Umělecká díla
se svým způsobem skrývají jako kriminálníci ve tmě; ať už v šeru dosud neotevřených
archivů, půd, domácností nebo sklepů, či ve tmě nepoznání, vyčkávající, až si na ně
posvítíme.
Didi-Huberman takto v souvislosti s tzv. bustou Niccolo da Uzzana klade rozdíl mezi
zvláštností, specifičností objektu, jež se váže k „čemukoliv, co utváří jedinečnost jeho
realismu“ 4 (tedy včetně materiálu) a individualitou, jež se váže výhradně k referentu.
Související předpoklad druhého jmenovaného výchozího bodu pak tkví ve strnulosti
v dějinách, v předpokladu nehybnosti díla, jehož rámcem je výhradně Zeitgeist a jehož
nečitelnost je dána buďto nedostatečným množstvím současných pramenů, nebo mylným
zařazením díla na časové ose. V souvislosti s metaforikou (ovšem velice přesnou)
detektivního pátrání by zde bylo možné říci – takové dějiny umění drží obvyklého
podezřelého, leč nepočítají s tím, že jak kontext, tak samotné kladení otázek a výpověď se
mohou soustřeďovat kolem či odehrávat v (třebas nevědomé) režii zadrženého, který mohl
navíc spáchat mnohem více, než pouhý jeden zločin. Otázka po sdělení pravdy je tak de facto
redukcí na sdělení a chronologické zařazení faktů, jež samy o sobě nepodléhají času, tedy –
pokud zůstaneme u příměru se zadrženým - o sdělení událostí a motivů, jejichž význam je
univerzálně daný, jako kdyby předem připravený zločin bez důsledků čekal na svého
formálního pachatele. Obsah či smysl uměleckého díla, stejně jako zatajovaná událost či
motiv, tedy svým způsobem stojí mimo toto dílo, v jeho pozadí, z jehož je dílo pouze jedním
z možných konkrétních vystoupení, manifestací.
Jedním z východisek pro kritiku tohoto přístupu je pro Didiho-Hubermana myšlení
Abyho Warburga, jehož koncepce Nachleben stojí v opozici jednak vůči výkladovému
schématu obraz-jako-text, jednak zcela rozvrací kauzální pojetí dějin, v nichž jednotlivá díla
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tvoří epochy, které na sebe logicky navazují a směřují k nutně předem danému cíli, ať už jím
má být dokonalá iluzivnost, vidina humanismu, odpovídající sepjatost s idejí či třeba
(příznačně neustále nastavovaný) konec umění. „Warburgova vynalézavost by měla být
nahlížena jako strategie anamnéze, která takříkajíc pozvedá paměť, maskující identifikaci.
Paměť je něco docela jiného, než akumulace faktických, objektivních reminiscencí. Je to
zkušenost zvláštní dialektiky mezi přežíváním a zapomínáním, ve které je čas chycen mezi
‚anachronistickou minulostí‘ a ‚reminiscentní přítomností‘, v rámci které označení viníků nic
neřeší a rozluštěný archív klade více otázek, než na kolik jich odpovídá.“ 5 Nachleben, které
lze kromě „přežívání“ přeložit i ve smyslu „druhého života“ či ještě lépe „života zemřelého
v paměti pozůstalých“ tak v prvé řadě znamená znovuobjevování kulturních forem, figur,
uměleckých praktik či vzorců patosu, Pathosformel, které však v momentě svého opětovného
vynoření, přesunu dynamicky mění význam, aniž by však ztrácely souvislost s předchozími
momenty svého vynoření. Souvislost nikoli kauzální.
Tento koncept se citelně vymyká jakémukoliv evolucionismu v dějinách a představuje
naopak velice sofistikovanou genealogii, jejímž důsledkem je navrstvení několika časových
rovin v jediném obraze, detailu či prvku, jakási „závratná hra času v přítomnosti,
v přítomném ‚povrchu‘ dané kultury.“ 6 Přežívání představuje jistou trhlinu ve vědomí,
selhání logiky v rámci symptomálního návratu potlačených prvků (klasickým příkladem je
přežívání pohanských prvků v renesanci), které, velice zjednodušeně řečeno, nedávají
v daném čase kultury smysl, jsou jakýmsi rozevřením obrazu ve prospěch anachronických
forem a časů a kupí v sobě hned několikeré vrstvy vzájemně se křížících procesuálních
interpretací, načež mají schopnost „epidemicky“ zachvátit a rekonfigurovat celý obraz –
klíčovým pojmem je v tomto ohledu Freudův termín předeterminovanosti. Nachleben se takto
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příznačně jeví jako „čas rozepře v dějinách (myšleno v pojmech vývoje stylu) a Pathosformel
jako gesta protipohybu (myšleno v kontextu storia, kterou obraz reprezentuje).“ 7 DidiHuberman v tomto rámci zavádí do Warburgova myšlení Freudův pojem symptomu - a zde se
opět ocitáme blízko materiálu, jak uvidíme níže - který vnímá z pozice nepřístupnosti, přímo
strukturální resistence. Symptom nám takto dává bezprostřední přístup k organizaci vlastní
nepřístupnosti; není možné jej „vyřešit“ či „odemknout“, natož pak odemknout jediným
klíčem, poskytnutým ikonografickým reservoirem.
Warburg, respektive Warburg interpretovaný Didi-Hubermanem, se tedy ocitá velice
blízko tezím raného Sigmunda Freuda, jehož metodiku Didi-Huberman využívá k originální
interpretaci uměleckých děl a jakémusi rozevření dějin umění jako disciplíny i jako
chronologické a významové souslednosti. Podstatný je každopádně právě důraz na pouze
metodické, nikoli psychoanalytické využití Freudovy terminologie (ačkoli v případě knih
Otevřít Venuši a Ce que nous voyons, ce qui nous regarde lze v jistých momentech o
důslednosti tohoto využití pochybovat). To zároveň udržuje tento postup přísně v režimu
singularity a nepřipouští jakékoli archetypální zobecnění: „Freud velmi dobře věděl, že táž
věc má stejný signifikant, stejný obraz, stejný znak, který se objevuje v návratu potlačeného.
Jakmile se vrátí, octne se na nové půdě a změní význam, což znamená, že opětné vynoření,
„Nachleben“ či návrat potlačeného nebo přežívání se neděje bez změny významu. (…)
K návratu tedy dochází, ale smysl se mění. Zatímco hypotéza archetypu předpokládá, že tatáž
věc se vrací ve stejném smyslu. Jung tedy vůbec netušil, že kontext zcela mění to, v čem se
daná věc znovu objevuje.“ 8
Paralelní ohniska Didi-Hubermanovy kritiky idealizace dějin a děl jako takových,
jejich časového a formálního usměrnění, tvoří teze dalších dvou autorů, jejichž myšlení se ve
velmi konzistentní soustavě Didi-Hubermanových textů neustále vracejí: Georges Bataille a
7
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jeho myšlení beztvarosti, rozkládání tvaru a defigurace, která působí v samotném nitru
rozkládaných figur, myšlení, stavící „složitou konstelaci obrazů, které nejsou než
katastrofami, tj. obrazů převrácených, rozrušených, obrazů, které z tohoto důvodu samy
převracejí.“ 9 Tento „centrifugální režim podobností“, režim, který spočívá v důsledném
popírání substanciality obrazu, se týká především doby, kdy vycházela revue Dokumenty.
Tematizaci otevření obrazu a dějin v intencích šoku, nezáměrné paměti či víru v dějinách
hledá Didi-Huberman i u Waltera Benjamina, především pak v souvislostech pojmů
dialektického obrazu, aury či tzv. dialektiky probouzení.
Vraťme se však z tohoto stručného a zjednodušujícího rámce Didi-Hubermanova
myšlení zpět k ohmatávání materiálu: materiál tedy nelze omezit na cosi jako samostatnou
rovinu či složku obrazu. Hovoří-li Didi-Huberman o materiálu, blíží se jeho úvahy metaforice
vpádu či naopak ústupu jakožto dialektického momentu povrchu. Moment materiálu je
v Didi-Hubermanově myšlení pozoruhodný zejména v tom smyslu, že je namísto podkladu
formulován ve smyslu útrob obrazu, ovšem útrob, které se vyvalují skrze povrch, který je
zároveň touto svojí povahou zbaven iluzivní nevinnosti. To zároveň představuje limit
reprezentace už jen proto, že z iluzivního zobrazení v důsledku činí cosi jako extrémní případ
povrchu, jehož figuralita však permanentně hrozí (zde se dostáváme blízko k Batailleovi)
zhroucením, přičemž toto zhroucení je opět samo o sobě klíčovým momentem obrazu. 10
Obrat k materiálu rovněž v žádném případě neznamená činit z uměleckého díla pouhý
objekt, myslet jej výhradně v rámci jeho předmětnosti (s čímž se v případě amerického
minimalismu setkáváme více než často). Důsledek je naopak důraz na takové myšlení
9
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uměleckého díla, které si, velice zjednodušeně řečeno, vynucuje vlastní pojmový aparát a
jehož materialita není podkladem, ale čímsi jako realitou díla; ta sice může být důsledně
překračována, prolamována či podléhat snaze ji vytěsnit, přesto však zůstává právě v těchto
intencích vlastní platformou myšlení obrazu.
Takové myšlení má pak nezřídka povahu střetu a je jistým typem myšlení „navzdory“;
a to jak navzdory materiálu, tak i navzdory samotné reprezentaci. To je pochopitelně velice
vzdálené postupu, který nejen že z obrazů činí komplikované texty, které je možné přečíst a
tím pádem i uzavřít konstatováním konečného verdiktu-pochopení a subsumovat pod
příslušný ideový systém, ale který zároveň předpokládá, že re-prezentace vždy reprezentuje
vše, beze zbytku, tedy že doslovnost výkladu je kompatibilní s doslovností obrazu. Myslet
obraz navzdory jemu samému, a to i v případě extrémních, ne-li nejextrémnějších záběrů
z koncentračních táborů z druhé světové války, tedy znamená zbavit se pojetí obrazu jako
média, a chápat jej namísto toho jako kritický moment události samé. Moment, jehož kritická
role (a to jak ve smyslu kritiky, tak i krize) spočívá právě ve střetu s nedostatkem / zůstatkem,
slepou skvrnou a trhlinami reprezentace či naopak jakýmsi přebytkem, který zabraňuje plné
transparenci reprezentace. Ve střetu, který je nevyhnutelný, a jehož nevyhnutelnost spočívá
jak v nutnosti obrazu čelit (přičemž obrazy kladou odpor právě ve chvíli, kdy se je snažíme
myslet), tak v nevyhnutelné rozštěpenosti obrazu mezi to, co je vidět, a to, co obraz prezentuje
jakožto nepřítomné, zmizelé, ztrácející se. „Na tento způsob člověk osvobozuje to nejcennější,
čím svědectví disponuje vzdor všem nedostatkům a vzdor jeho rozervanosti: totiž nedostatkem
samým, stopami, v nichž se sám nedostatek vyjadřuje (neboť stopa předpokládá zkázu a
odkazuje na ní), jež však zároveň popírá (neboť stopa zkáze odporuje a přežívá ji).“ 11
Tento motiv, v němž lze spatřit jak Warburgovské, tak Benjaminovské motivy
přežívání (a) katastrofy, se v myšlení Didiho-Hubermana neustále v různých konstelacích
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vrací. Stát před obrazem (a snad by se dalo s Benjaminem říci – který hladí dějiny proti srsti
právě tím, že jim zatvrzele na svém místě vzdoruje) je tedy navzdory jeho viditelnosti či
režimu prostorovosti jako „stát před časem“ 12, a jak Didi-Huberman podotýká v souvislosti
s Kafkovou povídkou - jako před zákonem. Tedy před takovým zákonem, jehož nárok se
projevuje skrze jeho neformulovanou, leč k formulaci nutící mlčenlivou přítomnost.
Snažíme se vlastně pouze naznačit, že většina problémů Didi-Hubermanova myšlení
zůstane v této práci stranou: detailní úvahy, týkající se rozvinutí možností Freudovy
psychoanalytické terminologie, podrobná analýza důsledků Vasariho koncepce disegno pro
dějiny umění, pojetí dějin umění jako anachronistické disciplíny, Batailleho práce beztvarosti,
ale i nesmírně komplikované Benjaminovo myšlení dějin… Stejně tak způsob, jakým DidiHuberman teze těchto autorů propojuje a spájí - samostatným tématem by byla například
problematická otázka kompatibility Warburgova Nachleben a Benjaminova dialektického
obrazu.
Abychom však zodpověděli otázku, kterou jsme si položili na začátku tohoto úvodu,
tedy proč se v práci, jež si na svém počátku vytkla tematizaci aury a distance v dílech
amerického minimalismu, objevuje pasáž o Tizianovi, a proč se podstatnou měrou týká
malby. Je nápadné, že jména malířů Ada Reinhardta či Baretta Newmana, v jejichž souvislosti
Didi-Huberman pojem aury tematizuje, se objevují i v práci, týkající se amerického
minimalismu Ce que nous voyons, ce qui nous regarde (volně přeložitelné jako „To, co
vidíme, na nás hledí“ - ale zároveň co se nás týká, dotýká, co řečeno s Benjaminem otevírá a
pozvedává náš pohled), a že zohledněný motiv aury je pojat analogicky k formulacím, jež
Didi-Huberman zahrnul do textu Vtělená malba či do dalších kratších esejů, týkajících se
fotografie či malby. Tím nechceme říci, že by Didi-Huberman vypracoval svoji specifickou
interpretaci aury na pozadí malby a následně tuto interpretaci pouze aplikoval na americké
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poválečné umění; v tomto je Didi-Huberman důsledně systematický právě co do
nesystematičnosti pojetí jednotlivých děl. Tato práce v posledku představuje sled momentů,
které - jak doufáme - minimálně částečně osvětlují či alespoň lemují trasu, po které se
v textech Didiho-Hubermana myšlení materiálu a vyvstávání pojmu aury ubírá, respektive
myšlení jejího chřadnutí v sekulárních a příznačně „abstraktních“ obrazech či objektech, které
sice na první pohled samy o sobě nic nepředstavují a jeví se být nevinnými konstatováními
povrchu či tvaru, jež se ale při bližším pohledu rozevírají a rozštěpují, až slovo „abstraktní“
přestává dávat jednoznačný smysl právě vzhledem k rozrušení povrchu a vynoření blízké
distance.
Tizian, jehož jméno padne v již zmíněné publikaci Vtělená malba, respektive v eseji
Chvála diafánního jako jistý osten úvah o povrchu, je výjimečný v tom, že jeho obraz Apollo
a Marsyas jedinečně kritizuje a problematizuje Vasariho koncept disegno ve vztahu k nánosu
barev a materiálu, přičemž tak činí skrze obraz samotný a jeho genezi a nutí tak Vasariho
k zaujetí stanoviska, že od jeho obrazů je třeba se vzdálit. Právě tato souvislost rezistentní
skvrny, útrob obrazu a distance, která je i jedním z klíčových témat Balzacovy povídky, se
pro nás stala výchozím bodem, z něhož jsme se snažili dojít před objekt, jehož ohniskem se
stává niterné prázdno.
Poněkud obšírnější věnování Tizianovu obrazu je snad důvodné i proto, že na jedné
straně ilustruje nesnáz vyložit obraz beze zbytku, a na straně druhé z něj materiál a skvrna
vystupuje jako ve skutečnosti nijak projasněné téma. Zdá se, že tento základní kámen, lépe
řečeno odjištěný granát či nášlapná mina, vržená do každého obrazu, ať už ve formě tahu,
kaňky, plískance či kulovitého nánosu, je motivem, který je skoro lepší při referování o
obraze pominout. Skvrna, kterou uměnovědný žánr zahrnuje eufemismy jako extatická,
energická, hrubá či jemná a kterou civilizuje někde na cestě od bodu, linie až k ploše, se
stejně jako obraz staví na odpor pokaždé, když se na ní zaměří pozornost. V tu chvíli se zdá
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jako omyl, jako halucinogenní „příliš blízko“, jako doslova zatmění obrazu. A právě ve velmi
zajímavém ohledu - jako ohnisko aury obrazu.

II. Dva kroky od obrazu. Naznačení problému v Balzacově Neznámém arcidíle

V Balzacově povídce Neznámé arcidílo se malíř Frenhofer snaží namalovat a
především pak se zoufalou zarputilostí dokončit malbu, která má být dokonalým obrazem
stejnou měrou, jakou má meze obrazu překročit. Jeho Krásná hašteřilka, jak se permanentně
provizorní plátno jmenuje (provizorní však právě proto, že má být dokončeno), je snad
několik, snad jeden tah od dokončení. Jeho měřítkem je okamžik, kdy obraz přestane být
plochou, na níž je zachycena žena, a stane se hloubkou, v rámci které kurtizána Kateřina
Lescauxová získá záda, kterými by se k nám mohla otočit.
Neustávajícím nanášením vrstev barev postupuje Frenhofer v jistém smyslu proti své
vidině, a to minimálně v dvojím smyslu. Tahy štětce, které, alespoň jak se můžeme domnívat,
vždy mění stávající konstelaci, estetickou koherenci 13 obrazu, se v posledku ukazují jako
destruktivní (jak, to však bude teprve třeba ukázat), přičemž i samotný pojem reprezentace by
ve finále, jehož vidinou je Frenhofer veden, ztrácel opodstatnění. „Stojíte před ženou a
hledáte obraz. Je taková hloubka v tom obraze, vzduch na něm je tak skutečný, že jej ani
nemůžete rozeznat od vzduchu, který je okolo nás. Kde je umění? Ztratilo se, zmizelo,“ 14 tvrdí
Frenhofer o Krásné hašteřilce ve chvíli, kdy své plátno poprvé odhalí cizímu pohledu. Samo
umění, alespoň pokud na něj nahlížíme jako na zpodobení něčeho mimo obraz
13

Kontext, v jakém tohoto pojmu užívá Max Imdahl, je sice odlišný a v mnohém problematický, přesto je
signifikantní, že o organizaci Cézannových obrazů, v jeho podání o invariabilním řádu skvrn coby stavebních
prvků obrazu, hovoří v souvislosti s předmětným charakterem těchto pláten v intencích hloubky a pronikání.
Estetická koherence je chápána jako „struktura per se, jež má při sobě předmět jako per akcidens, který zároveň
generuje jako svoji spolurealitu.“ „Povstání předmětu z estetické struktury“ se takto jeví jakožto „mezní případ
mimetického umění“, ovšem tato mez je prostupná z obou stran. Principiální „inkoherence koloristických dat“ je
v této struktuře podle všeho stále přítomna jakožto její vratkost. Viz Max Imdahl: Pojem obrazu a epochální
vědomí? In: Konzerva/Na hudbu 10. Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1995, str. 15-32
14
Honoré de Balzac: Neviditelné arcidílo. In: Spisy Honoré de Balzaca, svazek jedenáctý. Státní nakladatelství
krásné literatury, hudby a umění, Praha 1960, str. 369
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prostřednictvím povrchu, by přestalo být relevantní, neboť obraz by již nebyl nositelem
podoby, ale stal by se mezí, jejímž překročením se krásná Hašteřilka vyděluje z Krásné
hašteřilky.
Lze předpokládat, že inkriminovaný obraz se postupně podle všeho stal nebývale
tlustým. Talentovaný novic Poussin, jež se společně s Pourbusem účastní společných hovorů
o umění a jež posléze docílí odhalení neznámého arcidíla, a to příznačně odhalením vlastní
dívky, takto hovoří o „tlustě a zmateně naplácaných barvách“ 15, Porbus zase o „hustě
nanesené světlé barvě“ 16. Tahy, které mají kurtizánu odhalit, ji paradoxně zahalují,
respektive tahy, jež mají vstoupit pod kůži Hašteřilky, se stávají resistentními šmouhami,
afirmujícími povrch.
Svým způsobem nekontrolovatelný, neboť sám sebe si vynucující nános barev však
není zcela bezdůvodný. Frenhoferovi jde o prosvítání vrstev, o pronikání toho, co je vespod,
přes povrch, čímž hodlá dosáhnout kýžené hloubky, minimálně jisté diskrepance, jak je vidět
z jeho kritiky ženy na Pourbusově obraze (a v tomto ohledu se kritika týká právě onoho
vztahu na): „Na první pohled se zdá podivuhodná; ale jak se člověk podívá po druhé, vidí, že
je jako přilepena na pozadí plátna a že by nešlo obejít její tělo. Je to silueta, která má jen
jednu stranu, je to vykrojený zevnějšek, obraz, který se nemůže otočit ani změnit polohu. Mezi
plochou obrazu a touto paží necítím vzduch; chybí prostor a hloubka.“ 17 Tvrdí-li v jisté
chvíli Poussinovi, že „nikdo nedá nic na to, co je vespod,“ 18 pak tato poznámka, týkající se
platnosti až posledního, tedy svrchního tahu, zároveň předpokládá nesmírně důležité, neboť
aktivní vrstvy spodní. Zmínka o siluetě se jeví rovněž více než příhodnou. Opět se tak ocitáme
na hraně, kdy samo malířské umění, jehož počátek se dle antické tradice zrodil coby obrys
stínu, vrženého na zeď, je vystaveno nároku, který obraz zásadně rozrušuje.
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Zdá se, že Frenhofer neusiluje o transparentnost povrchu ve prospěch iluze, která se
rozevírá za obrazem; jeho úsilí se naopak nese ve znamení vystoupení z tohoto povrchu.
Ostatně Pourbus v jisté chvíli hovoří o Frenhoferově umění jako o „tajemství reliéfu.“ 19
Dosažení této hloubky, v jistém smyslu prostoru těla, je každopádně problém. Frenhofer se
v prvé řadě vystříhal pevných a ostrých linií. Předmět tedy nemá v obraze přesné kontury (a
šlo by říci: nepředchází mu žádný náčrtek, schéma), ale vyděluje se. „Obrysy své postavy jsem
nevyznačil tvrdě, v kresbě jsem nepodtrhl každou sebemenší anatomickou podrobnost, neboť
lidské tělo se nekončí liniemi. V tom se mohou sochaři více přiblížit pravdě než my malíři.
Příroda snáší řadu okrouhlostí, jedny zapadají do druhých. Řečeno přesně a přísně, kresba
neexistuje. (…) V přírodě nejsou čáry, tam je všechno plné; modelujíce kreslíme, tím totiž, že
vydělujeme věci z jejich prostředí; tělu dodává zevnějšek toliko rozdělení světla! Proto jsem
také nedělal pevné obrysy; rozestřel jsem nad konturami oblak světlých a teplých polotónů,
takže nemůžete ukázat přesně na místo, kde se kontury stýkají s pozadím. Zblízka vypadá
taková práce jako vatičkování a jako by jí chyběla přesnost, ale už na vzdálenost dvou kroků
se všechno upevňuje, staví, vystupuje; tělo se zaobluje, tvary vystupují z plochy, cítíme, jak
kolem dokola proudí vzduch.“ 20
Hranice mezi ženou a pozadím tedy není jasná, respektive tato hranice ve formě svého
zastřeného vystupování (přičemž nedokonavý vid je zde zcela na místě) nějak podstatně
souvisí s distancí od obrazu. Je třeba poodstoupit od nánosů barev, aby tvary vystupovaly
z plochy, ale zároveň zůstat v jakémsi akčním rádiu obrazu. Situace se tím nesmírně
komplikuje. Frenhofer v kritické chvíli, kdy čelí důvodným pochybám Pourbuse a Poussina,
kteří jeho Krásnou hašteřilku nevidí, vykřikne: „Jen přistupte blíže, uvidíte lépe tuto práci.
19

Ibid., str. 359. K tomu jen krátkou souběžnou poznámku: „Základ se chová jako iluzivní pozadí malby,
otevírá virtuální prostor, skrze které se figury jeví v pohybu. Do tohoto pohybu, tohoto zdánlivého vynoření
z pozadí do popředí, může sochaž promítnout časové vztahy vyprávění. A co je nejdůležitější, médium reliéfu
spojuje viditelnost sochy s chápáním jejího smyslu.“ Rosalind E. Krauss: Passages in modern sculpture. The
MIT Press, Cambridge 1981, str. 12
20
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13

Na dálku mizí.“ 21 Hovoříme-li tedy o distanci, odstupu či „dvou krocích od obrazu“, pak je
třeba je chápat přinejmenším v dvojím souvisejícím ohledu. Názornost odpovědi na malířské
„jak“ nutí k přiblížení k ploše obrazu, pýchu nad technickou zručností však rozšiřuje otázka,
do jaké míry tato Arbeit na dálku skutečně mizí a nevrací se v podobě tendence proniknout
pod povrch obrazu (a otázky, co tam lze vlastně nalézt). Zároveň se v rámci této distance
vynořuje detail coby nárok přiblížení, ať už ve smyslu podrobnějšího náhledu, nebo doteku
vynořeného objektu; obojí se však zároveň ukazuje jakožto nemístné, probíhající ve zcela
jiném režimu. Dva kroky zpět od obrazu tak těžknou blízkostí, kterou již setřást, zároveň však
vynoření objektu představuje distanci, kterou nelze překonat. Pokud distance mimo dva kroky
implikuje vynoření blízkosti jakožto jistého typu závrati tohoto vzdalování, pak je to právě
barevná skvrna, která je pravým původcem této tenze. Skvrna, kterou lze jen těžko uchopit ve
formálních pojmech (neboť jakou má skvrna vlastně formu?) a kterou lze myslet (ale jak lze
myslet skvrnu?) pouze v rámci její rezistence.

III. Obrat k Tizianovi

„Důkladně jsem prostudoval velké mistry koloritu, provedl jsem vrstvu za vrstvou
zevrubný rozbor barev obrazů Tiziana, tohoto krále světla.“ 22 Není překvapující, že aby
Frenhofer dosáhl kýženého efektu zvrácení plochy v hloubku, obrátil se k benátskému malíři,
jež v dějinách umění figuruje jako mistr barvy, světla a tělového odstínu, inkarnátu, a jehož
pozdní malba se vyznačuje technikou zjevných tahů a otevřenou malířskou fakturou.
Byť o tom v textu není přímá zmínka, Frenhofer zcela jistě myslel Tiziana pozdního, o
něhož v 19. století v souvislosti s poměrně zásadními proměnami jak stylu, tak i statusu
obrazu a teoretických pojetí tvorby výrazně stoupl zájem. Ostatně v diskusích, provázejících
21
22

Ibid., str. 370
Ibid., str. 357
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krizi francouzské Akademie kolem poloviny 19. století, jež se týkaly statutu skici, kopie a
dokončeného obrazu, stejně tak otázky role modelu, imaginace a intelektu, a jež v sobě
nechávaly klíčit problém skvrny, posléze využitý impresionismem 23, sehrála Tizianova
ultima maniera svou roli. Ve větší či menší míře inspirovala Watteaua, Turnera či Delacroixe,
opozici naopak vyvolávala u Lebrunse či Ingrese.
Třetí jmenovaný má v tomto zúženém výčtu přece jen vážnější postavení. Byť zde
nechceme zavádět zjednodušující paralely, Balzac měl k Delacroixovi, jenž se s Tizianem
dlouhodobě potýkal a který byl znám svojí až manickou snahou studovat plátna pod
drobnohledem, blízko, navíc ve vztahu k Frenhoferovi je nápadná obdobná snaha dostat se
Tizianovi pod kůži. Nehledě na to, že Delacroix své studium starých mistrů podrobně
zaznamenal. V únoru roku 1843 si takto do svého deníku poznamená (nikoli daleko od pojetí
v povídce), že „pod lupou je vidět, že [Tizian] maluje malými tahy štětce,“ 24 byť byl jeho
vztah k Benátčanovi rezervovanější, než o deset let později, kdy k Tizianovi svůj vztah do
značné míry revidoval.
Nadšení pro Tiziana se v 19. století nevyhnulo jistým zjednodušením - Tizian je
přijímán především v intencích kladení skvrn ve smyslu přímého, bezprostředního zachycení
skutečnosti a kontaktu s přírodou, což je ne zcela oprávněná optika, jejíž stopy nalezneme i
v době mnohem pozdější – a ne bezdůvodně v momentech, kdy je v sázce zlom v pojetí
obrazu. Frank Stella takto o Tizianovi v jedné ze svých přednášek hovoří v kontrastu
s Caravaggiem a v zacílení na roli v dějinách umění jako o malíři, jehož definuje
bezprostřednost, impresionistická živost a malířskost, painterliness 25, podobný přístup
nalezneme rovněž například u Gerharda Richtera.

23

K tématu viz Albert Boime: Academy and French Painting in the Nineteenth Century. Phaidon Press, London
1971
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Eugéne Delacroix: Deník. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1956, str. 123.
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The Writings of Frank Stella/Die Schriften Frank Stellas. Walther König, Jena – Köln 2001, str. 13
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Vraťme se však k Frenhoferovi, který Tiziana zkoumá „vrstvu za vrstvou“. Tento
pokus o proniknutí povrchem, o metaforické (ovšem ne zcela obrazné) zbavení obrazu jeho
kůže a nahlédnutí jeho masa, není prost jisté tragičnosti. Frenhoferova intence je totiž
v lecčems kontraproduktivní – což neznamená, že není nutná. Snaha konečně dokončit obraz,
proniknout pod skvrny, docílit živosti a vybudování těla se totiž váže k malíři, který, jak
uvidíme, ve svém pozdním díle skvrny naopak důmyslně exponoval a ponechával obraz
sofistikovaně otevřený, v jistém smyslu principiálně nedokončený. Až ironicky se v tomto
světle jeví slavný Vasariho postřeh (ohledně blízkosti a skvrn navíc totožný s Frenhoferovým
zvoláním), totiž že „způsob, jímž [Tizian] pracoval na posledních obrazech, se značně liší od
jeho malby z mládí: zatímco jeho první práce jsou provedeny s neuvěřitelnou jemností a péčí,
takže se na ně můžeme dívat jak z blízka, tak z dálky, práce z poslední doby jsou malovány
hrubými tahy a pomocí skvrn, takže zblízka se na ně nelze dívat, ale zdálky jsou dokonalé. To
způsobilo, že mnozí malíři, kteří chtěli tento postup napodobit a prokázat svoji zkušenost,
nakonec malovali těžkopádně; mnoha lidem se totiž zdá, že se takové obrazy dělají bez
námahy, jenže v tom se mýlí; protože to není pravda.“ 26

26

Giorgio Vasari: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. Odeon, Praha 1976, str. 374
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Tizian: Apollo a Marsyas (1570-76?)

IV. Apollo a Marsyas

Pro jisté nahlédnutí skvrny, tak, jak je exponovaná u Tiziana, se můžeme obrátit
k obrazu, který se nachází ve sbírce obrazárny olomouckého arcibiskupství v Kroměříži.
Obraz Apollo a Marsyas, jeden z posledních, které Tizian před svou smrtí v roce 1576
namaloval, je na první pohled podivuhodně násilný. Marsyas je v obklopení přihlížejících
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postav stahován z kůže trestem za troufalost, s níž vyzval Apolla na souboj v múzickém
umění, přičemž Marsyovo utrpení je oproti převažujícímu úzu v zobrazování tohoto motivu
ještě zesíleno faktem, že na rozdíl od pouhého připoutání ke kmeni stromu visí hlavou dolů za
paty. Výjimečný a kromě Tizianova obrazu se nevyskytující detail, který celou scenérii v její
brutalitě jen podtrhuje, je psík, pijící krev z kaluže, jež se tvoří pod Marsyovou hlavou. Obraz
je dokonce natolik násilný, že jej i v konkurenci se Sv. Šebestiánem a jeho tělem protnutým
šípy odmítli Tizianovi připsat dva na slovo vzatí znalci renesančního malíře, Theodor Hetzer
a Erwin Panofsky 27.
Ne že bychom neznali vyobrazení popisně agresivnější. Jusepe de Ribera, Luca
Giordano, Guercino či Guido Reni se tohoto antického mýtu, jehož vylíčení najdeme v VI.
knize Ovidiových Proměn, chápou s mnohem větším důrazem na fyzickou podstatu trestu a
vyobrazují Marsya jako živé tělo, zmítající se v bolestech, tedy jako skutečnou oběť aktu
mučení, při němž je právě udržení na živu do stejné míry účelem, jako následná smrt.
Tizianův Marsyas je v tomto ohledu jedinečný právě tím, že trpí ze všech stahovaných
Marsyů viditelně nejméně, a to v okamžiku, kdy by měl naopak trpět nejvíce. Ba co víc, svůj
trest snáší s pozoruhodnou neúčastí v kontrastu k soustředěnosti – ale opět až podivuhodně
klidné - okolních postav. Ovidius scénu popisuje následovně:

„Řvoucímu sedřena byla již kůže z celého těla,
že byl samá jen rána: krev odevšad řine se proudem,
svaly jsou odkryty všecky a žíly vidět jen holé,
jak se míhavě chvějí, i útroby chvějí se nahé,
že bys spočítat mohl mu ve hrudi průsvitné cévy.“ 28

27

Theodor Hetzer: Vecellio Tiziano. In: Ulrich Thieme, Felix Becker: Lexikon, sv. 34. E. A. Seemann, Leipzig
1940, str. 167 a Erwin Panofsky: Problems in Titian, mostly iconographic. Phaidon, London 1969, str. 171
28
Publius Ovidius Naso: Proměny. Svoboda, Praha 1974, str. 172
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Avšak tuto scénu na obraze de facto nevidíme, a co je podstatnější – o sedřené kůži
spíše víme, než že bychom ji viděli, a odhalené svaly, žíly či útroby (natož pak jejich napětí,
vyvrhnutí či příznaky mučení, které bychom od tohoto výjevu očekávali) nejsou na obraze
vůbec patrné.
Související druhou vlastností, jíž si můžeme všimnout, je nezvyklá plochost celého
výjevu. Obloha v levém horním rohu se dokonce zdá tlačit do popředí a v jistých místech
splývá s Marsyovou srstí či má na jiných místech stejný odstín, stejně tak křoviska v pravé
horní části obrazu příliš neumožňují iluzi hloubky. Splývání popředí a pozadí, spíše však
neexistence pozadí má svůj komplement i ve výrazně monochromatické povaze Tizianova
obrazu, který v souhrnu sestává převážně z tonality lidské pleti, znaku, který se v Tizianových
obrazech objevuje zhruba od 40. let (ovšem nijak systematicky) 29. Vše se odehrává v jediném
plánu, důsledkem čehož se postavy trestajících, trestaného i přihlížejících ocitají na jedné
rovině; tato sepjatost je rytmicky posílena zřetelně se opakujícím motivem lokte, ohnutého do
písmene V.
Interpretace tohoto obrazu se však ukazuje nesmírně komplikovanou. I pokud bychom
se drželi Panofského metody, už na úrovni identifikace postav se dostáváme do potíží. Jediná
postava, kterou lze s určitostí pojmenovat, je totiž Marsyas. Avšak i ten je v Tizianově
vyobrazení smíšen zvířecí dolní polovinou těla s postavou Pana, kontextuálně náležejícího
k jinému mýtu o podobném souboji Apolla, jemuž přihlížel král Midas. Ten, byť je u něj
charakteristická přítomnost oslích uší jen velmi nezřetelná, je na Tizianově obraze přítomen
rovněž. Postava Midase ovšem situaci spíše komplikuje; král, jehož pohled směřuje do
prostoru mezi klečící postavou s nožem a krev chlemtajícím psíkem, ovšem na žádné
konkrétní místo, celou scénu jako jediný nahlíží bez přímého zúčastnění, přičemž jeho
29

K problematice Tizianova tzv. pozdního stylu viz Fernando Checa: Der späte Stil Tizians a Tizians Spätsil
anhand von Nymphe und Schärfer. In: Der späte Tizian und die Sinnlichkeit der Malerei. Sylvia Ferino-Pagden,
Wien, Venedig 2008, str. 61-67 111-121, z hlediska přeceňování kontinuity ultima maniera viz Valeska von
Rosen: Mimesis und Selbstbezüglichkeit in Werken Tizians: Studien zum venezianischen Malerdiskurs. Edition
Imorde, Emsdetten – Berlin 2001, str. 367-379
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zamyšlení lze interpretovat stejně věrohodně jako úvahu nad vlastním mylným úsudkem, jímž
přiřkl vítězství Panovi, či jako kontemplaci, jež se nad hrůznost scény povznáší a citelně mění
její smysl. Svou až příliš nápadnou podobou s Tizianem tato postava navíc figuruje v obraze
jako jedno z možných výchozích enigmat. Další klíčovou roli pak hraje figura klečícího muže,
jež Marsyovi sdírá kůži z těla, respektive postava, hrající na liru da braccio v levém horním
rohu. Je jasné, že minimálně jedna z nich musí být Apollo. Není však vůbec jasné, která.
Samotná identifikace a ikonologická interpretace postav obraz pochopitelně
nevyčerpává; problém, který je v souvislosti s tímto obrazem řešen paradoxně povětšinou na
počátku následného výkladu, totiž zda-li byl obraz vůbec dokončen, je totiž zdá se mnohem
podstatnější a od samotného obrazu jen těžko oddělitelný. Protože pokud je obraz dokončen,
zůstává otevřená palčivá otázka, proč se jeví být pravým opakem, přičemž v souvislosti
s technikou nanášení skvrn, tedy s tzv. pozdním Tizianovým stylem, vyvstává i otázka,
nakolik je tuto povahu obrazu možno odbýt odkazem na styl.
Do zájmu kunsthistoriků se tento obraz dostal poměrně pozdě. „Obraz byl poprvé
doložen v Amsterodamu roku 1655 ve sbírce, která původně náležela Thomasu Howardovi,
hraběti z Arundelu. Dílo krátce nato zakoupili bratři Franz a Bernard von Imstenraed,
obchodníci a sběratelé v Kolíně nad Rýnem, u nichž bylo zaznamenáno roku 1667 a 1670. V
letech 1673-1691 je doloženo ve sbírce olomouckého biskupa Karla LichtensteinaCasterlorna, potom v majetku olomouckého biskupství (později arciviskupství) a od konce 18.
století v Kroměříži.“ 30 Teprve během 20. až 50. let 20. století byl obraz několikrát pozitivně
vyhodnocen coby autentické Tizianovo dílo, přičemž do širšího povědomí vstoupil vlastně až
díky londýnské výstavě v letech 1983-1984. První samostatnou monografickou práci tomuto

30

Lubomír Konečný: Tizian, Apollo a Marsyas. Národní galerie, Praha 2004, str. 5. Pro bližší údaje ohledně
historie vlastnictví obrazu viz Jaromír Neumann: Tizianův Apollo a Marsyas v Kroměříži. Z umělcovy pozdní
tvorby. Umění IX/4, Praha 1961, str. 325-328
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obrazu věnoval v roce 1961 Jaromír Neumann 31, jehož interpretace byla až do 80. let
poměrně široce přijímána. Neumann sice po technologickém průzkumu, provedeném Petrem,
Vlastimilem a Tomášem Bergerovými v letech 1995 a 1996 32, svou původní analýzu částečně
revidoval, avšak hlavní linie jeho novoplatónské argumentace zůstaly beze změny.
Bylo by pochopitelně nad rámec i mimo záměr této práce podat podrobný výčet či
srovnání různých (a mnohdy zcela protichůdných) analýz tohoto obrazu 33, k dvěma z nich se
však přesto obrátíme podrobněji, a to právě k Neumannovu rozboru a pozdější svébytné
interpretaci Daniely Bohde, neboť právě v konfrontaci těchto dvou analýz se problém
materiálu a odstupu vynořuje jak ve světle jeho pominutí, tak i akceptace.

V. Neumannova interpretace

Neumann vychází z důležitého předpokladu, že Apollo a Marsyas je dokončený obraz,
který malíř namaloval bez předchozího zadání, čili že se jedná o dílo, jehož námět 34 a
realizace byla vedena výhradně osobními pohnutkami s možným výhledem na pozdější udání.
Z doby Tizianova života skutečně není znám jediný doklad o předchozí objednávce, přičemž

31

Jaromír Neumann: Tizianův Apollo a Marsyas v Kroměříži. Z umělcovy pozdní tvorby. Umění IX/4, Praha
1961, str. 325-368
32
Podrobná zpráva viz Petr Berger, Tomáš Berger, Vlastimil Berger: Tiziano Vecellio – Apollo a Marsyas.
Technologický a restaurátorský průzkum díla z arciviskupské sbírky v Kroměříži. In: Zprávy památkové péče,
LVII/5-6. Praha 1997, str. 129-137
33
Pouze telegraficky: analogie k Neumannově interpretaci viz Jürgen Rapp: Tizian Marsyas in Kremsier: ein
neuplatonisch-orphisches Mysterium vom Leiden des Menschen und seiner Erlösung. In: Bruckmanns Pantheon,
45/1987, str. 70-89, z hlediska kritiky božské a panské moci viz Irene Tobben: Die Schindung des Marsyas.
Nachdenken über Tizian und die Gefährlichkeit der Künste. Das Arsenal, Berlin 1997, z hlediska zpochybnění
dokončenosti viz Hans Ost: Tizian – Studien. Zum Verhältnis der Chronologie und Stil. Böhlau, Köln 1992,
k tezi o obrazu jako reakci na popravu velitele kyperské pevnosti Famagusta Marcantonia Bragadina viz Sydney
J. Freedberg: Tizian and Marsyas. In: FMR, 4/1984, str. 51-65. Metodické srovnání vybraných textů o Tizianově
Apolloovi a Marsyasovi viz Jutta Held, Norbert Schneider: Beispiel einer Bildanalyse: Tizians Schindung des
Marsyas. In: Grundzüge der Kunstwissenschaft: Gegenstandsbereiche - Institutionen - Problemfelder. Böhlau,
Köln 2007, str. 401-419
34
Přímou inspirací byla freska Giulia Romana v Sala di Ovidio mantovského Palazza Te, mezi další inspirační
zdroje lze započítat též římský sargofág z 2. století př. n. let, popřípadě dřívější obraz Raffaela. K tomu viz
Frederick Hartt: Giulio Romano. Yale University press, New Haven 1958, str. 96-113, Phillipp Fehl: Realism
and Classicism in the representation of a painful scene: Titian’s Flaying of Marsyas in the Archiepiscopal Palace
in Kroměříž. In: Czechoslovakia Past and Present, sv. 2. Monton, Haag 1969, str. 1387-1415, též Edgar Wind:
Pagan mysteries in the renaissance. Penguin Books, Middlesex 1967, str. 171-177
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výsledky již zmíněného technologického průzkumu v porovnání se známou, respektive
ztracenou, leč alespoň popsanou variantou obrazu, svědčí o tom, že obraz není abozzo, tedy
dosud nezavršené dílo pro objednavatele, ani nedokončená varianta jiného plátna. Vypovídá o
tom i fakt, že Tizian svůj obraz signoval, což u jiných, průkazně nedokončených obrazů
nebylo zvykem. Stejně tak důkladným studiem a porovnáním Tizianova rukopisu s průkazně
autentickými díly Neumann vyvrací domněnku, že se nejedná o práce mistra, nýbrž o práci
dílenskou, popřípadě dokončenou jiným malířem.
Neumann, pro něhož se obraz „dotýká znepokojivých existenciálních problémů
lidského života, bolestivých omylů a marných nadějí, trestu a utrpení, smrti a vykoupení,“ 35
jej vyhodnocuje jako alegorii/vyznání, jako „složité podobenství lidského údělu.“ 36 V tomto
ohledu je to právě postava Midase, která je klíčem k následnému výkladu a kterou Neumann
jako první identifikoval se samotným Tizianem. Vložené vyobrazení sebe sama a skutečnost,
že tato figura byla dokončena jakožto první a její tvář se v průběhu realizace nijak zásadně
neměnila (zato postupem času získala karmínovým hávem na vážnosti), jen posiluje
domněnku o povaze plátna coby výpovědi, důsledky Midase-Tiziana jsou každopádně širší.
V prvé řadě Neumann v Midasovi nevidí pošetilého krále, který nejdříve vinou neuváženého
přání málem zemřel hlady, aby následně podlehl druhému extrému a v rámci nadšení pro
bukolickou skromnost přiřkl v múzickém souboji Apolla s Panem vítězství druhému
jmenovanému. Midase, kterého Apollo ztrestal oslíma ušima, nevidí tedy ve světle Ovidiovy
poznámky, totiž že „nejapná mysl zůstala králi“ 37, nýbrž jej naopak interpretuje jako
filozofa, který po Apollově zásahu zmoudřel.
Postava Tizian-Midas získává na významu srovnáním s dalšími obrazy, v nichž se tvář
malíře rovněž vyskytuje. Neumann tuto figuru dává do spojitosti s tváří Josefa z Arimatie
35

Jaromír Neumann: Tizian, Apollo a Marsyas. Uměleckohistorické poznatky o obraze navazující na
technologický průzkum I. In: Zprávy památkové péče, LVIII/8. Praha 1998, str. 225
36
Jaromír Neumann: Tizianův Apollo a Marsyas v Kroměříži. Z umělcovy pozdní tvorby. Umění IX/4, Praha
1961, str. 336, též alpatow, tragika an sich, neumann a stáří, str. 383
37
Publius Ovidius Naso: Proměny. Svoboda, Praha 1974, str. 299
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v madridském Kladení do hrobu, kompozicemi La Gloria a votivním plátnem z Pieve di
Cadore a zejména pak Alegorií času ovládaného moudrostí. Tizian vystupuje v kontextu
devoce, je svědkem Kristovy vykupitelské oběti či obecně dává podobu postavám, „které se
v pocitu blížícího se konce zamýšlejí nad základními otázkami života, účtují se svou minulostí
a snaží se přitom dobrat se smyslu lidské existence, ať filosofickou úvahou nebo vírou.“ 38
Souběžně Neumann klade Apolla a Marsya do kontextu obrazů, jež se vyznačují prvky
devótnosti, utrpení či oddanosti (Sv. Šebestián, Korunování trním).

Neumannovo schéma Tizianova obrazu Apollo a Marsyas

38

Jaromír Neumann: Tizianův Apollo a Marsyas v Kroměříži. Z umělcovy pozdní tvorby. Umění IX/4, Praha
1961, str. 338
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Midasova výjimečnost a povaha této postavy coby jistého vstupního prahu (jehož
překročením se už však pochopitelně ocitáme v jisté souvztažnosti) k interpretaci je dána i
kompozičně. Neumann klade důraz na Tizianovo obeznámení s geometrickou symbolikou a
geometrickými konstrukcemi, typickými pro renesanční novoplatonismus a pythagoreismus,
přičemž odkazuje na pověření vypracováním odborného posudku číselného programu, který
pro benátský kostel S. Francesco della Vigna vytvořil Fr. Giorgio. V této souvislosti klade
Neumann střed - dle jeho soudu - promyšlené a geometricky vedené kompozice obrazu do
pupíku oběti. Ten je zároveň středem dvou kružnic, vepsaných, respektive opisujících
čtvercový formát obrazu, na jejichž perimetru se ocitají další postavy (vnitřní prochází
Marsyovou hlavou, zahrnuje přisluhujícího Skytha a Satyra a protíná Midase a Apolla, vnější
objímá celou kompozici, protíná chlapce se psem a zahrnuje postavu s houslemi). Tento střed
je zároveň centrem řady dalších vztahů, vedených po diagonálách či určených soustavou
vepsaných trojúhelníků. V souvislosti s Midasem je podstatná úhlopříčka mezi ním a
Marsyem. Jak shrnuje Neumann, „mimořádná závažnost této spojnice je vyjádřena tím, že
prochází napříč systémem trojúhelníků a vymyká se jejich sjednocující funkci jako součást
jiného souboru kompozičních prostředků. Duševní vztah, zdůrazněný touto úhlopříčkou, je
povýšen nad vnější průběh děje a stává se tak jedním z klíčů k pochopení obrazu.“ 39
Je-li Midas klíčem k pochopení obrazu, pak je Marsyas centrem jeho dějství. Střed
kompozice, umístěný do Marsyova pupku, je symbolicky zatížen s odkazem na mytologii
středu (založení Říma na základě kruhové expanze umístěné do kvadrátu, delfský střed světa,
ve kterém dochází ke kontaktu živých s mrtvými...), přičemž Neumann v souvislosti
s Marsiliem Ficinem upozorňuje na symbolickou hodnotu soustředěných, „nižších“ a
„vyšších“ kruhů coby vztahu mezi hmotným a duchovním světem, přičemž střed tohoto
vztahu je vložen do hmoty, v tomto případě právě do Marsyova těla.

39

Ibid., str. 332
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Odkazem na florentský novoplatonismus je samotný akt zbaven přímé násilnosti,
vyvázán z agresivity fyzického potrestání a rovněž dalece přesahuje rámec zobrazení mýtu.
Na bazální alegorické rovině vítězí harmonie a nad disharmonií a chaosem, avšak Marsyas
není v pravém slova smyslu v roli potrestaného. Neumann v souvislosti s Marsyem poukazuje
na Ovidiův verš „přemožen k vítězi volal: proč mne vyvrhuješ ze mne samého?“ (český
Burešův překlad „...proč kůži z těla mi sdíráš...“ je v tomto ohledu příliš volný) a přejímá
výklad Edgara Winda, jenž stažení Marsya z kůže v návaznosti na Pico della Mirandolu
interpretuje jako dionýský rituál očisty, zbavení se ohyzdného těla a dosažení krásy vnitřního
jasu. Apollo, jejž Neumann identifikuje s klečící postavou, Marsya nezabíjí, nýbrž osvobozuje
z vězení těla ve prospěch purifikace a následného souznění s vyšší, kosmickou harmonií.
V tomto smyslu Neumann vidí Marsyovo tělo, respektive výrazně světlý hrudník ve znamení
vyzařování světla po odstranění slupky kůže, stejně tak postava Apolla působí dojmem, že
z ní emanuje světlo. Postavu hudebníka, dříve považovanou za „druhého Apolla“, nakonec
identifikuje jako Orfea. Konečně pak ve třetí rovině Neumann spatřuje na Apollově ruce
prsten s lesklým kamenem, který považuje za diamant a v souvislosti s pojetím tohoto kamene
jako odznaku boží lásky v Itálii 16. století navrhuje chápat Apolla rovněž jako Apolla-Krista,
který pozvedá Marsyovu duši k věčnému životu.
S odvoláním na Theodora Hetzera Neumann ohledně barev tvrdí, že „Obraz již není
soustavou velkých barevných ploch odpovídajících jednotlivým předmětům, ale spíše
vibrujícím tkanivem vytvořeným z různých skvrn, jež nedbají hranic tvarů, ale pronikají vším
jako prvek, z něhož všechno povstává a jenž proto také vším prostupuje“, respektive
s ohledem na Marsyovo a Apollovo vyzařování: „Protože světlo je u Tiziana vázáno
nerozlučně na barevnou hmotu, z níž malíř hněte svou vizi světa, má smyslovou konkrétnost, a
lze říci s Hetzerem, také substanciální – materiální – povahu. Tímto světlem Tizian barvy
zduchovňuje a tlumočí tak psychickou náplň příběhu, a naopak duchovní význam smyslově
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materializuje v zářící barevné hmotě. Krása barvy má proto u Tiziana nejen citové, ale také
morální účinky. Světlo spolu s barvou nám v kroměřížském obraze dávají nejvíce pociťovat, že
tu jde o víc než antickou zkazku u krutém potrestání pyšného satyra.“ 40
Jenže právě v otázce světla a barvy nastává problém. Tyto formulace totiž v důsledku
navzdory „smyslové materializaci“ či „smyslové konkrétnosti“ zbavují barvu její materiální
stránky, respektive podřizují skvrnu režimu tlumočení morálního či duševního záměru.
Skvrna tedy v posledku sublimuje v počitek, který v ideálním případě vyvěrá v morální
uvědomění. Barvy mají takto až metafyzický základ, jsou jakousi přestupní stanicí, v rámci
níž se onen duchovní význam materializuje za účelem přenosu směrem k divákovi. Otázka
nerovnoměrné detailnosti obrazu, fakt, že některé jeho části se zdají až rozplývat a jiné
naopak vykazují velikou dávku přesnosti, tak Neumann vykládá jako záměr malíře ponechat
části obrazu otevřené, aby je divák mohl posléze zacelit vlastním úsudkem a výkladem. Sám
obraz se tak v posledku stává jakýmsi duchovním poselstvím – což však Apollovi a Marsyovi
výrazně odporuje.

VI. Obraz vychýlený z normy

Neumannova interpretace má dvě poměrně zásadní věcné trhliny. Ta první tkví
v neproblematicky přijatém stanovisku, že se jedná o obraz-vyznání, přičemž povaha tohoto
vyznání je pozitivní a toto samotné poselství obraz překračuje coby jeho konkrétní vizuální
ztvárnění. Poukaz na zastřené oslí uši Midase je navíc neproblematicky vnímán jako nutný
prvek mytologické postavy, jež zmoudřela (či se k tomu alespoň chystá) a kontempluje celou
situaci. Takový závěr je však postojem, pro který Neumann nevznáší žádné doklady a sám o
sobě vyznívá ne příliš přesvědčivě. O zmoudření Midase v tomto konkrétním obraze bychom
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totiž mohli stejně tak spolehlivě pochybovat a zůstat na rovině konstatování, totiž že Midas je
postavou, která volila ve prospěch Pana (Marsya), tedy ve prospěch disharmonie a
neforemnosti, a ocitá se v rámci probíhajícího děje minimálně v roli potrestaného. V takové
souvislosti má pak zjevná podobnost s Tizianem zcela jiný efekt, neboť Midas-Tizian již není
malířem-mudrcem, který nahlíží a přitakává aktu vysvobození (a jež je coby autoportrét
garantem tohoto přitakání), ale naopak postavou, jež je svědkem krutosti za prohru v souboji,
v němž se původně přiklonila na stranu poraženého (a jejíž zamyšlený výraz tedy postrádá
jednoznačnosti).
Mnohem zásadnější námitka každopádně spočívá ve faktu, že Tizianův obraz je ve
skutečnosti velice neforemný a nepodléhá Neumannově schématu. Neumannova kompoziční
síť na Tizianův obraz nepasuje, příznačně jej přesahuje, a to i v rámci hypotézy, že byl obraz
o několik centimetrů po své levé straně oříznut. Není tedy v žádném případě technicky
přijatelné klást střed kompozice do Marsyova pupíku. Marsyas se zároveň neocitá ani ve
zlatém řezu, ani není obrácený homo vitruvianus. Vše je v tomto obraze naopak podivně
šejdrem, mimo osy, které sice lze vzhledem k jisté polaritě, dané Marsyovým tělem,
roztínajícím obraz odshora dolů, předpokládat, ale které se při bližším ohledání vždy ukazují
jako liché osnovy. Tím však disproporce obrazu nekončí. Nejenže nelze hledat střed obrazu
v Marsyově pupíku (technicky se střed nachází v jeho pravém, temnějším boku), ale sama
oběť je ryze neproporční figurou, jejíž horní polovina těla naprosto neodpovídá délce nohou,
nehledě na nepřirozeně malou hlavu. Už v tomto světle je jasné, že tento obraz nelze
podrobovat novoplatónské interpretaci. 41 Disproporce Marsyovy figury je o to
pozoruhodnější, že Tizian znal anatomický opus Andrease van Wesela De humani corporis
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Fabrica (1543), pro nějž vyhotovili rozsáhlé a kvalitní dřevoryty jeho žáci. 42 Bez velkého
přehánění lze tedy tvrdit, že obraz je vlastně multiplikovaným vychýlením z předpokládané
normy. Tizianův obraz se i jinak zřetelně vyděluje z tradice, jež především zdůrazňovala
Apollovo vítězství, nikoli samotný akt stahování z kůže, navíc se jedná společně s Giuliem
Romanem o ojedinělý příklad vyobrazení, v němž je Marsyas hlavou dolů. A pochopitelně se
rovněž jedná o obraz značných rozměrů (213 x 207,5 cm), hlavně však o první známé
zobrazení tohoto mýtu v životní velikosti.
Je každopádně otázkou, nakolik je vůbec nutné navzdory souvislosti s dobovým
věšením hlavou dolů coby znamením hanby interpretovat obraz pouze v protikladech
trestajícího/potrestaného či vítěze/poraženého. Jak už jsme podotkli výše, Apollo, mnohem
subtilnější než Marsyas, se spíše soustředí, a to zcela netradičně v pokleku, v pozici
odpovídající spíše studiu či práci, a Marsyas trpí přinejmenším neznatelně.
Daniela Bohde, jejíž interpretaci zde stručně shrneme, 43 takto při interpretaci obrazu vychází
z jednoduchého, ale závažného postřehu – před obrazem se ocitáme tváří tvář asistovanému
stahování z kůže, avšak za tento akt nevidíme, náš pohled se naopak zastavuje o Marsyovo
tělo a čelí jeho naříznutí. Spíše než s mučením, vysvobozením či vítězstvím máme co do
činění s pitvou; ostatně Apollo byl částečně i bohem medicíny.
Pitva má nejen v tomto ohledu zvláštní postavení; je disciplínou nahlédnutí dovnitř
těla, jejímž hlavním nástrojem jsou oči, ovšem oči nořící se do sféry, která není – a primárně
ani nemá – být vidět. Tělo a jeho vnitřek je zároveň místem, v němž lze odhalit božský
princip stvoření, přičemž jistý primát si pitva ponechává už jen kvůli tomu, že se jedná o
bezprostřední nahlédnutí harmonie či struktury tělesného mikrokosmu, který je analogický
širšímu universu.
42
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Pro malbu, a zde se dostáváme tematicky do relativní blízkosti Didi-Hubermanova
textu Otevřít Venuši, má anatomie zásadní význam. V Albertiho pojednání De pictura (1435)
čteme: „Nyní pojednáme o kompozici údů. V této kompozici je především třeba bdít nad tím,
aby všechny údy mezi sebou vstupovaly v náležitý soulad. Říká se, že je mezi nimi krásná
shoda, když jejich velikost, funkce, druh, barvy a všechny ostatní vlastnosti odpovídají
sličnosti a kráse. (...) Aby se uchoval tento poměr ve velikosti údů a aby se tento poměr ve
velikosti zachoval tehdy, když malujeme živé bytosti, je třeba nejprve v duchu dospod umístit
kosti, protože se vůbec neohýbají a vždy mají pevné umístění. Potom je třeba, aby byly na své
místo připjaty nervy a svaly; a konečně je třeba ukázat kosti a svaly oděné do masa a kůže.
Někteří mi ale možná namítnou to, co jsem řekl výše, že malíř se nesmí nijak starat o věci,
které není vidět. Budou mít pravdu, ale stejně jako když malujeme oblečenou postavu, je nutné
nejprve nakreslit akt, který potom zahalíme do oděvu, tak i tehdy, když je třeba namalovat akt,
je nejprve třeba v něm rozmístit kosti a svaly, které zlehka pokryješ masem a kůží, takže bude
lze bez obtíží pochopit, kde svaly jsou.“ 44 U Leonarda da Vinciho se později setkáme s dalším
rozvedením, v rámci něhož už nepůjde jen o rozmístění a proporce, o odebírání částí a vrstev
těla až na kost a následné oblékání, ale i o funkci a příčinu pohybu. 45 Podobnou pasáž
nalezneme i ve Vasariho životopisu Michelangela Buonarrotiho; podstatný je zde pro nás
motiv, kdy se k vnitřku těla postupuje svlékáním a oddělováním jednotlivých vrstev a
komponent, a naopak budování těla v obraze a i budování obrazu samého je vnímáno jako
proces opětovného nabalování na kostru, proces oblékání, v rámci něhož se proporcionalita a
harmonie nakonec projeví povrchem. Odnímání až na kostru každopádně neznamená jen
dojití k poslední možné instanci těla, kostra v souvislosti s Vasariho pojetím disegno zároveň
představuje i jakési základní schéma těla (i obrazu).
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Problém, který tento náhled odnímání a náhledu do útrob těla doprovází, DidiHuberman pregnantně shrnuje následovně: „Aspekt, pro který je charakteristický horror, se
opět přesune a bude redukován na aspekt, pro který je charakteristická pudor, a malování
aktu bude potom připodobňováno k postupnému oblékání: poté se rozmístí svaly, maso a
konečně kůže. Nepředpokládá to však, že malíř měl před tím vším přístup k vnitřku, k oné
sublocatio, nebo lépe řečeno k organickému sublocus? Kdyby tomu tak nebylo, jak by bylo
možno rozmísťovat, komponovat, ba dokonce si představovat ony věci skrývající se pod
pokožkou, tedy kostru a svaly (všimněme si, že zde vůbec nepřijde řeč na vnitřnosti)? (...) O
vnitřku lze uvažovat jako o podkladové struktuře – jíž je v první řadě kostra, jako o tom, co se
nemění a co dává celému tělu jeho fyzický zákon harmonie; vnitřek v tomto smyslu přejímá
funkci schématu, je tedy samotnou schopností tvaru. Lze však také říci pravý opak:
neznamená otevření těla jeho defiguraci, rozbití veškeré jeho harmonie? Neznamená to
vytvořit jakési zranění, a spolu s ním nechat vystávat beztvarost, kterou ono krásné strukturní
uspořádání neutiší, dokud k němu bude přiléhat maso, tkáně a beztvaré cáry?“ 46
U Tiziana a jeho Apolla a Marsya se v souladu s výše řečeným skutečně nesetkáváme
s vhledem do vnitřku těla, v němž bychom odhalovali svaly, šlachy, nervy, klouby či kostru.
V místě, kde se Skythův nůž oddaluje od Marsyovy levé nohy, sice vidíme cosi se valícího
ven, leč toto něco rozhodně nepřipomíná útroby, které bychom dle znalosti anatomie
očekávali. Marsyův hrudník a břicho, z něhož již byla stažena kůže, už pro změnu nevyvrhuje
nic (s Didi-Hubermanem řečeno: skoro-nic). Na místo očekávatelné muskulatury naopak
vidíme pouze jakousi nesourodou změť volně nakupených cucků či boulí nad Apollovým
nožem. Jinými slovy - odhalení těla stažením kůže nevyjevuje ani nenaznačuje žádné schéma,
nýbrž vystavuje neforemnou hmotu, jež problematizuje formový základ těla v obraze jako
takového.
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VII. Disegno jako princip zkázy

Jakási neurčitost těla se netýká jen Marsya - podíváme-li se na Skythovu či Satyrovu
paži, pak prchavý dojem svalstva velice rychle zmizí ve chvíli, kdy na něj uplatníme
anatomická měřítka, přičemž je signifikantní, že tento fakt poodstoupením od obrazu nezmizí;
sám obraz totiž kostru postrádá.
Aby byla tato vlastnost obrazu zřetelnější, obraťme se nejdříve k Vasariho komentáři,
který velmi výstižně ukazuje, nakolik se Tizian jeho pojetí disegno vzdálil (zvýraznění je naše
vlastní): „Neuvědomil si, že ten, kdo chce dobře rozmístit jednotlivé složky obrazu a sladit
všechny nápady, musí si je nejdřív nakreslit různým způsobem na papír, aby viděl, jak to
všechno vypadá dohromady. Neboť duch dokáže sám v sobě vidět nebo si představit všechny
nápady, jen když svojí myšlenku odhalí a ukáže tělesným očím, aby mu pomohly udělat si o ní
správný úsudek (...) musí-li mít malíř při malování nahé či oblečené postavy pořád před
očima, je to nemalé otroctví. Naproti tomu když si vycvičí ruku kreslením na papír, maluje a
kreslí při provádění svých prací se stále větší lehkostí; tak získává zkušenosti, až si osvojí
dokonalý styl a úsudek, a přitom se zbaví námahy a nucenosti (...) při kreslení na papíře
člověk plní svou mysl krásnými představami a učí se dělat z hlavy všechno, co je v přírodě,
aniž to musí mít stále před očima a aniž musí pod půvabem barev skrývat svoje nedostatečné
kreslířské umění.“ 47
A dále, když mluví o Sv. Šebestiánovi, „... kterého zobrazil podle skutečnosti bez
jakékoli snahy o umělecké ztvárnění, které by vyzdvihlo krásu nohou a trupu, jež podal tak,
jak je viděl, takže vypadají jako z masa a kostí, jako by to všechno obtiskl podle přírody;
přesto je obraz pokládán za krásný.“ 48
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A konečně: „Neboť kdyby Tizian, jak řekl (Buonarotti), měl v umění a kresbě zrovna
takovou oporu jako ve svém přirozeném nadání, zejména při napodobování skutečnosti,
nemohlo by se už chtít víc, protože jinak se vyznačoval neobyčejným duchem a velmi
půvabným a živým stylem. A to je skutečně pravda, neboť kdo dost nekreslil a nestudoval
vybraná díla, ať už antická nebo moderní, ten nemůže dobře pracovat z pouhé vlastní
zkušenosti a pomáhat věcem přejímaným ze zkušenosti tím, že jim dává půvab a dokonalost,
jež jim umění navíc propůjčuje navíc proti řádu přírody, kde není nic obvykle dokonale
krásného.“ 49
Tizian tedy chybuje, neřídí se kresbou a je spíše s podivem, že přes jeho příklon
k barvám a obtiskování dle přírody jsou jeho obrazy pokládány za krásné. Svým příklonem
k barvě, ovšem k barvě nikoli jako k abstraktnímu počitku, ale k barvě kladené na obraz, není
úplně nepodobný Marsyovi, jenž se hrou na aulos rovněž provinil produkcí tónů, které coby
akcidenty vzdorují vyšší harmonii. Tizian se dokonce ani nesnaží o umělecké ztvárnění. To je
možné pouze tehdy, vychází-li umělec z konceptu disegno.
Vasari, který soud o Tizianovi svým pojetím disegno všudypřítomně podkládá, staví
tento pojem důsledně mimo režim viditelného. Disegno tedy lze přeložit jako kresbu, ale i
jako design, jako základní božský rozvrh světa či kostru veškerých jevů v přírodě, které se
včetně barev vůči němu jeví jako nahodilosti. Odhalení tělesným očím nepředstavuje pro
Vasariho paradox, neboť se ihned obrací v úsudek a ve zpětnou korekci duchem
kontemplovaného a konstruovaného obrazu (či spíše obrazce). Být věrný disegno umožňuje
umělci tvořit bez závislosti na více či méně nedokonalém materiálu světa (obtiskování –
Vasari užívá slovesa stampare - však implikuje i jakési vtištění, vtlačení, vytlačení, tedy otisk
samotné přírody) a tento materiál podřizovat kresbě, jejíž podstata je de facto metafyzická.
Umělec, který se disegno řídí, participuje kresbou, pacifikující nahodilý materiál, na ideálním
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božském rozvrhu výstavby světa, neboť kresba umožňuje kompatibilní proporcionální a
harmonickou strukturu.
Daniela Bohde upozorňuje na fakt, že koncept disegno byl u jiných teoretiků pozdního
cinquecenta přímo spojen s postavou Apolla (pečetě Benvenuta Celliniho), respektive
ztotožněn se světlem (Federico Zuccaro, Gian Paolo Lomazzo, Giovanni Battista Armenini),
přičemž je více než pravděpodobné, že Tizianovi byly tato pojetí známa. A právě v této
souvislosti se Apollo a Marsyas jeví velice sofistikovanou kritikou.
V Tizianově obraze si totiž můžeme všimnout - Bohde je v tomto ohledu zřejmě první,
kdo tento aspekt zohlednil - že Apollo ve skutečnosti Marsyovo tělo zatemňuje, vrhá na něj
stín, 50 a navíc: zastupuje-li Apollo disegno, pak realizace této koncepce, aplikovaná na tělo
Marsya, není prosta násilí, neboť stažením kůže coby prvního stadia procesu formování /
formalizace jej Apollo usmrcuje. Disegno se tak v obraze prokazuje nikoli jako tvůrčí princip,
ale zároveň jako princip destruktivní. Tizian však tento pozoruhodný přístup nerealizuje
prostřednictvím alegorie. Kritika disegno a motiv tvůrčího aktu coby kompozičního a
dekompozičního pohybu, který již nesestupuje z metafyzických výšin, ale realizuje se přímo
na úrovni materiálu, se sám vzpírá alegorizaci. Tizian takto podrobuje pojetí disegno
prostřednictvím ryze malířských prostředků, tedy prostřednictvím světla, barvy, stínu a
zejména pak barevného nánosu. Jak už však bylo naznačeno výše, barva zde hraje roli nikoli
jako abstraktní kvalita, colore, ale naopak jako opracovávaný, hnětený nános této barvy,
colorito.
Skutečnost, že colorito disponuje vlastním režimem, který koncept disegno nedokáže
bez rizika vlastního zhroucení zohlednit bez pacifikace, však nemá u Tiziana povahu buď a
nebo, tedy že by oproti disegno přiklonil k natura v rámci dichotomie, určené prvním
jmenovaným konceptem. Stejně tak by však chyba podsouvat Tizianovi snahu krutě a násilně
50
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inkorporovat skvrny do svébytného, ale přesto jasně daného systému, jak Tizianovu tvorbu
vnímal Marco Boschini: „Tizian obraz zkoumal s největší pozorností, jako kdyby byl jeho
největším nepřítelem, jako kdyby mohl odhalit jeho chyby. A pokud skutečně odhalil věci,
které odporovaly jeho vybranému záměru, pak k nim přistupoval jako lékař k nemocnému, a
když to bylo nutné, řízl do masa a odkryl vazivo, aby ulevil otoku, napřímil ruku, když nebyla
kost v pořádku, a když i pata měla nevhodný tvar, neváhal ji vsadit zpět na své místo, bez
soucitu s bolestí.“ 51

Tizian: Natura potentior ars (1568)

Bohde v této souvislosti zmiňuje proslulou rytinu (v roce 1568 se o její vydání
zasloužil Lodovico Dolce), na které vidíme medvědici, kojící mládě, přičemž po stranách
tento výjev lemují alegorická vyobrazení času a slávy. Nápis natura potentior ars, je však
51

Citováno dle Daniela Bohde: Der Schatten des disegno. Benvenuto Cellinis Siegelwürfe und Tizians Zweifel.
In: Benvenuto Cellini: Kunst und Kunsttheorie im 16. Jahrhundert. Böhlau, Köln 2003, str. Str. 112-113
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sám o sobě enigmatický. Na jedné straně Tizianova spřízněnost s Dolcem a Aretinem
naznačuje, že lze tuto větu přeložit jako „umění je mocnější, než příroda“, vycházejíce
z předpokladu, že umění se dostává s přírodou do střetu, či že ars a natura stojí jako dva
odlišné principy proti sobě a že tedy v tomto ohledu Tizianovo umění nad přírodou vítězí,
podrobuje si jí. Tomu by se zdála nasvědčovat i skutečnost, že přes veškerou ambivalenci je
to Apollo, který stahuje Marsya, a nikoli naopak. Situace je však komplikovanější; Vergiliem
v Georgice tradovaná představa, totiž že medvědice svá mláďata kojením ve skutečnosti
tvaruje, neboť se rodí jakožto beztvará, v kontextu Tizianovy rytiny naznačuje mnohem
komplikovanější vztah. Tvaru nepředchází žádné schéma, není získán odvozením
z nemateriálního konceptu; v tomto světle se natura nejeví jako cizorodý protiklad k umění,
ale je s ním naopak paralelní, neboť natura není v rámci figury medvědice pouze plodící, ale
zároveň i formující. Tvořit tedy v posledku neznamená realizovat svrchovaný náčrtek, ale
v pravém slova smyslu tvarovat, oživovat hmotu. V tomto ohledu lze nadpis přeložit i jako
„skrze přírodu se umění stává silnější.“

VIII. Non finito

Apollo a Marsyas skutečně vznikal bez předchozí kresby, velice zdlouhavým
hnětením, přetváření jednotlivých postav či částí obrazu a nanášením až třiceti vrstev. Jenže
toto tvarování vlastně nemá žádnou normu, ke které by směřovalo, pouze jakési permanentní
přetváření (čemuž odpovídá i samotný mýtus, v rámci něhož změní Marsyas rovnou
skupenství a promění se příznačně v našem kontextu v řeku). Zdání nedokončenosti figur či
různých zón obrazu je tak zcela na místě: nepředstavují v Tizianově obrazy chyby, ale naopak
místa, ve kterých obraz osciluje mezi tvarem a nerozlišeností, ovšem bez předem určeného
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výsledku či směru vychýlení. 52 Stejně tak se v těchto zónách vynořuje osten časovosti –
figura mnohdy viditelně vyjevuje svoji vlastní tvarovou minulost (příkladem z Apolla a
Marsya může být zadní psí noha, která svojí nepřirozeností poměrně zřetelně odkazuje na to,
že tento pes byl původně laň) a zároveň anticipuje budoucí možný vývoj, či naopak
hypotetický návrat ke své vlastní nerozlišenosti. Figura v tomto smyslu tedy není stádiem
mezi stupněm „rozpracovaná“ a „dokončená“, ale jakýmsi pohyblivým těžištěm vlastního
letopočtu. Tím nezpochybňujeme fakt, že konkrétně Apollo a Marsyas je dokončený obraz ve
smyslu jeho signování; to však zároveň neodporuje tezi, že Tizian svá plátna (sv. Šebestián,
Korunování trním, Danae...) dokončoval jakožto nedokončená.
Dojem, že se figury vydělují v popředí s důsledkem vzniku pozadí, ale zároveň hrozí
se v tomto popředí zhroutit, je tak ve skutečnosti samotným principem geneze obrazu, který
není prost jisté krutosti vůči povrchu samému; můžeme si všimnout, že zvláště pravá
Marsyova ruka, již stažená z kůže, i část Marsyova boku vykazují po technické stránce
průhled do spodnějších vrstev obrazu. Je to tedy posléze sám obraz, který je stahován z kůže;
barva a kůže jsou analogickými fenomény, přičemž fakt, že tonalita stahovaného těla se nijak
neliší od tonality těl ostatních ve spojitosti s otevřenou malířskou fakturou obrazu umožňuje
našemu pohledu nejen pohled do těla Marsya, ale i do těla obrazu.
To však přináší jisté překvapení: v Tizianově obrazu se kůže neobjevuje nijak zřetelně
oddělená od masa, či ještě jinak: stažená kůže neodhaluje nic, než další vrstvu, jež se neocitá
vespod, ale je opět povrchem.
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Podrobnou analýzu a interpretaci Tizianova přepracovávání a otázky nedokončenosti viz Valeska von Rosen:
Mimesis und Selbstbezüglichkeit in Werken Tizians: Studien zum venezianischen Malerdiskurs. Edition Imorde,
Emsdetten – Berlin 2001, str. 405-451
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IX. Odstup od obrazu

Využijme Tizianova obrazu jako křižovatky a vraťme se náznakem zpět
k Frenhoferovi a Vasarimu, kteří odstupují od obrazu. Otázka vzdálenosti, otázka, kde stát,
kam se postavit, odkud na obraz hledět, aby byl adekvátně viděn, není však ani tak problém
kalibrace vnímání, jako spíše hledisko místa subjektu. Místa, ze kterého je malba myšlena. 53
Podobných úvah o nutném odstupu či správném místě před obrazem nalezneme celou
řadu - setkáme se s nimi u Albertiho, Charlese Baudelairea, A. W. Schlegela... Přes
různorodost těchto úvah však odstup vždy nějak předznamenává vynoření obrazu, kdežto
opuštění tohoto místa směrem k povrchu malby naopak končí střetem s chaosem a změtí
nesourodých barevných skvrn. Otázka vzdálenosti je tedy i otázkou distancí vůči materiálu,
v rámci níž klíčí problém vpádu haptického doteku do optického prostoru.
Didi-Hubermanova krátká zmínka o Diderotovi 54 a jeho analogického postřehu,
věnovanému Chardinovi, totiž že přistoupením se „všechno zkalí, zploští a zmizí“, kdežto
odstupem se „všechno obnoví a vzkřísí,“ 55 má v tomto ohledu zajímavý kontext, související
s následujícím zvoláním před Chardinovým zátiším: „Ten pomeranč jen rozkrojit a vymačkat,
tu sklínku vína jen vypít, ovoce jen oloupat, do paštiky jen jen zakrojit nůž.“ 56 Žánr zátiší je
totiž vzhledem k distanci od obrazu více než pouhým inertním motivem. Je příznačné, že
zátiší je prostorem, který se vzpírá idealizaci; je zaplněn předměty a prostoupen činnostmi,
které se den co den opakují a které de facto nevytváří paměť, alespoň měříme-li ji událostmi
vysoké kultury (nebo-li Horatiové budou přísahat jen jednou, kdežto ze stolu se uklízí každý
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Georges Didi-Huberman: Confronting images: questioning the ends of a certain history of art. The
Pennsylvania University Press, University Park Pennsylvania 2005, str. 233
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Ibid., str. 233
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Denis Diderot: O umění. Odeon, Praha 1983, str. 280
56
Ibid., str. 280
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den, a to stejně dnes jako před čtyřmi sty lety). 57 Zátiší je prostorem nízkosti, koutem, který
stojí mimo žebříček klasifikovaných hodnot, pojících se k jedinečnosti a výjimečnosti;
prostorem, kde Horatiové i Curiatiové dělají to samé. Zátiší je navíc příznačně prostor
haptický, svým způsobem prostorem slepoty, kde je vše při ruce a kde je vizuální zkušenost
optického prostoru (zároveň tedy i takového prostoru, kde je na hodnotné události vrháno
světlo a kde stojí v perspektivě v širším slova smyslu) spíše překvapivá, až nemístná.
Vidět zátiší je tedy jistým způsobem paradox, u Chardina posílený navíc tím, že své
obrazy dotvářel dotýkáním ruky. Bylo by na samostatnou úvahu, nakolik je dotyk štětce na
plátně nahrazením či modifikací dotyku prstu - Chardinova zátiší každopádně disponují
silným, záměrným deficitem, kdy kupříkladu váza je do značné míry otevřenou soustavou
otisků Chardinovy ruky, v nichž posléze chybí náš vlastní palec.

X. Zranění kůže

Vraťme se naposledy na benátské rozcestí a k Frenhoferovi, který „vrstvu za vrstvou“
provedl zevrubný rozbor Tizianových barev, což je snaha přinejmenším sisyfovská; jako
kdyby odejmout skvrnu z povrchu bylo stejné, jako tuto skvrnu na povrch vrhnout, respektive
jako kdyby k dosažení hloubky povrchu stačilo tento povrch rozetnout a poodhalit jej. Jinak
řečeno – pronikáním do této hloubky poodhalením povrchu se povrch opět ad absurdum vrací,
a hypotetickým odejmutím skvrny ve smyslu veškeré tloušťky obrazu až na samotné plátno
tato hloubka mizí.
Didi-Huberman tento problém rozevírá v kontextu inkarnátu. „Znamená toto ‚in‘
vztah ‚v‘, nebo ‚na‘? A není to carne, maso, co označuje krvavou červeň, beztvarost, vnitřek
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Zde shrnujeme úvahy, formulované Normanem Brysonem. In: Norman Bryson: Looking at the overlooked:
four essays on still life painting. Reaktion Books, London 1990 a předmluva v katalogu In Medusa's gaze: still
life paintings from Upstate New York museums. Memorial Art Gallery of the Univ. of Rochester, New York
1991
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těl v protikladu k jeho bílému povrchu? Proč se texty malířů neustále dovolávají masa, aby
označili jeho jinakost, tedy kůži? Zcela jistě proto, že právě tato dvojznačnost, toto nemožné
rozdělení představuje významné fantazma malby.“ 58 Fantazma malby, tedy fantazma povrchu
a fantazma barvy, colorito, která je jakýmsi meziprostorem malby, přičemž sama malba je
strukturou tohoto meziprostoru a vrstvení.
Kůže malby je definována v aristotelském rozhraní jako vratkost, střídání epifasis,
tedy stávání se viditelným, a afanisis, mizení viditelného 59, přičemž tato kůže, jež je
v posledku zdí či přímo hradbou malby, se koncentruje v problému plošky barvy, skvrny či
fleku v kontrastu k detailu. K tomu se ale ještě krátce vrátíme, zůstaňme zatím na úrovni
inkarnátu, zdvojeného fenoménu, který v sobě nese hloubku, jež se vyjevena povrchem.
Krutost vůči této kůži, snaha ji rozetnout, 60 ale vůbec nutkání se přiblížit se však stejně krutě
vrací v tendenci, kterou Didi-Huberman v několikero obměnách nazve „tyranií blízkosti“. 61
Frenhoferova snaha vytvořit hloubku navýšením povrchu bez obrysů a touha po krvi,
která by obíhala tělem Kateřiny, tedy snaha tyto tahy vměstnat pod kůži Krásné i krásné
Hašteřilky, nakonec vede k zdvojení dálky a blízkosti subjektu vůči obrazu, zdvojení
optického prostoru, jehož vlastností je vidět ve vzdálenosti, a vytouženého doteku (Frenhofer
chce svou Kateřinu políbit, tedy kdyby mohl), přičemž tento proces alienace (souvislost
s Lacanem se zde však neodvažujeme rozvést) je korunován ztrátou integrity vytouženého
těla: to je buď dáno jako tělo, jež je sice viditelné, ale pouze coby tělo vzdálené, jež nás vábí
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Die leibhaftige Malerei. Wilhelm Fink, München 2002, str. 23
Přičemž aristotelský pojem průsvitného a barvy, která prosvítá tělem, která je na jeho hranici, aniž by byla
jeho součástí, váže Didi-Huberman k dvojakosti tloušťky malby, která je dána prosvítáním barvy z jedné strany
malby – stěny - až ke straně druhé, k našemu pohledu. Tyto hranice však odvisí od tohoto prosvítání, nikoli
naopak.
60
V souvislosti s Christianem Bonnefoiem a jeho malbami z 80. let, jež simulovaly povrch, tvořený
z odchlipujících se cárů látky, Didi-Huberman mluví o tomto odtrhávajícím se cáru, analogickému co do své
symptomální povahy k plošce barvy, ke skvrně, jako o „řezu, který však neexistuje, neboť zůstává na povrchu,
řezu, který zraňuje kůži, aniž by ji poškodil.“ Viz Georges Didi-Huberman: Lob des Diaphanen. In: Phasmes.
Essays über Erscheinungen von Photographien, Spielzeug, mystischen Texten, Bildauschnitten, Insekten,
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se přiblížit a dotknout se jej, nebo je dotyk vykoupen ztrátou celistvosti těla. Obraz dává
Kateřinu Lescaultovou pouze jako dálku.
V tomto kontextu se vynořuje pojem aury: jako actio in distans, jako dvojaká distance
daného těla v obraze, jako dálka, která se přibližuje a nutí k přiblížení. 62Aura je zároveň
rozhraním (ne daleko od Maurice Merleau-Pontyho) červeně, která prozařuje modrou
barvou.63

XI. Aporie detailu

Jaký je tedy rozdíl mezi detailem a ploškou (pan) barvy, mezi detailem a flekem? 64
Tento rozpor tkví v jistém rozdílu mezi nárokem pohledu a nárokem přehledu - tedy takový
modus pojímání obrazu, který mnohem spíše souvisí se čtením. Detail má v tomto ohledu
zvláštní povahu, vyžadující tři operace. První z nich je přijít blíže, operace, která rovněž není
prosta jistého násilí, neboť toto přijít blíže předpokládá možnost rozparcelovat obraz na
jednotlivé segmenty, které lze izolovat, a které lze znovu opětovně beze zbytku složit
dohromady. To zároveň předpokládá, že obraz je rozložitelný na jednotlivé stavební kameny
(ať už na způsob cihel či písměn), které lze dokonale poznat. Detail, který je vyčleněn
z obrazu, ohraničen a přesně katalogizován, však zároveň dává smysl pouze v případě
předpokladu pevného a stabilního celku – jako referentu i jako hegemonie, celku, který je
takříkajíc v jednotě sám se sebou.
V případě přiblížení se však dostáváme do zcela jiného módu vidění, respektive přiblížením k obrazu se obraz sám stává povstáním materiálu jako hrozící dezintegrace.
Vidíme skvrny, čili nic zřetelného, quasi-něco či quasi-nic, co skrze tuto vrtkavou povahu
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vpadává do obrazu jako panika, jako kolaps, jako aporie. Tento flek nelpí na povrchu, ale
stává se čímsi jako zánětem tohoto povrchu, infekcí, která začíná ve chvíli spatření a hrozí
zachvátit celý obraz; skvrna se jeví coby symptom, zároveň jako jistý skotom vidění ve
smyslu ne-transparence a nezačlenění v optickém režimu malby. 65
Didi-Hubermanovo využití freudovského pojmu předeterminovanosti v tomto ohledu
souvisí právě s oním quasi – neboť tato tyranie materiálu nemá v Didi-Hubermanově myšlení
nemá důsledek přitakání materiálu. Skvrna, kterou Didi-Huberman nejednou charakterizuje na
způsob Peircovského indexu - je symptomem, který je „kritickou událostí, singularitou,
vpádem, ale zároveň implementací označovací struktury. Událost má tendenci se prolamovat,
leč činí tak částečně, kontradiktoricky, tak, že význam je vyjádřen pouze jako enigma či jako
‚jevení se něčeho‘, nikoli jako pevná sada významů.“ 66 Bílá skvrna v Brueghelově obraze
Pád Ikara (1555) tak není ani pouhou skvrnou, ale ani pírkem či pírkem-nebo-vlnou, není
determinována jedním nebo dvěma významy, ale dynamickou soustavou významů – čili
skvrna je (stále) skvrnou, která se ale jeví-jako- něco-jiného-jako-něco-jiného-jako něco...
Skvrna tedy pouze indikuje, prezentuje se jakožto mnohačetná indicie: ale také jako
stopa, jako pozůstatek a prezence, indicie ztráty. - motiv, který je pro Didiho-Hubermana až
paradigmatický v rozmezí obtisku, jež se týká jak reliéfu či skulptur, tak i malby a
fotografie.67 Pozoruhodný je v tomto smyslu projekt (a neméně pozoruhodná esej) Roberta
Morrise 68, v rámci něhož vzpomínal na Cézannovu malbu tím, že ji poslepu kladl na bílý

65
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papír. 69 Vlastní Morrisův projekt má svůj předobraz v samotném Cézannovi, jehož malby
Morris chápe jako jistý typ sebe-oslepení, a snad bychom mohli říci: jako kladení skvrn coby
v kontextu výše řečeného obskurních sedimentů, momentů truchlení, skrze něž – ovšem
v rámci jejich kladení a pouze skrze ně – se vyjevuje krajina jakožto indicie krajiny ztracené.

Robert Morris: Blind Time IV (Drawing with Davidson), 1991

69

Morrise zde uvádíme víceméně jen pro zajímavost - motivy slepoty, kresby, malby a paměti, které rozvedl
Jacques Derrida, ale i Johann Wolfgang Goethe či Charles Baudelaire musíme pro jejich specifickou
problematiku vynechat.
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Robert Morris: Blind Time IV (Drawing with Davidson), 1991

XII. Mizení objektu

Tímto směrem bychom mohli dojít až k jistému extrému, dosaženého Danem
Flavinem v rámci jeho Ikony VIII. (1962-63), příznačně věnované Blind Lemon Jeffersonovi.
Tedy v rámci artefaktu, sestávajícího ze žlutě natřeného kvádru a čtyř silných červených
žárovek, které blikají v různých frekvencích, a to narozdíl od řady dalších Flavinových
„zářivkových“ instalací natolik agresivně, že se toto dílo stává takřka neuchopitelným. Pohled
(ale vlastně není jasné na co), rozžhnutý intenzivním barevným světlem, se nemá de facto na
co upřít, naopak se ocitá v paradoxní situaci vědomí nemožnosti dalšího trvání, přičemž
otevřený interval „ještě chvíli“ či „za chvíli už to nepůjde“ končí buďto kapitulací a zavřením
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očí, nebo zhroucením celého procesu faktickou slepotou. Toto zavření očí tedy je jistým
úhybným manévrem, stiženým zklamáním z ústupu, což ovšem neznamená, že není nutný.
Mluvit o Ikoně VIII. jako artefaktu je tedy samo o sobě problematické, neboť co jej
vlastně tvoří? Samotný objekt zcela zaniká v záblescích červeného světla, avšak tvrdit, že
tento objekt nechce být viděn 70, znamená zbavit se samotné možnosti o Ikoně VIII. vůbec
mluvit. Stejně tak se nelze zcela docela spokojit s názorem Donalda Judda, totiž že Danu
Flavinovi jde „především o fenomén“ 71, popřípadě s vágním subsumováním těchto objektů
pod hlavičku abstraktního umění. Není totiž úplně jasné, o jaký fenomén by mělo jít, lépe
řečeno – předpoklad čehosi, jako by byl počitek červené barvy či ostrého světla už je jistou
abstrakcí od situace, ve které se před tímto objektem ocitáme (a od toho, že přese všechno
jsme před objektem).

V rámci neadekvátnosti reprodukce se pokusíme Flavinův objekt schematicky přiblížit alespoň takto:

Vyjděme z postřehu Robertha Smithsona, totiž že „tyto objekty zabraňují delšímu
pozorování. Nakonec není nic vidět.“ Tento velice jednoduchý, leč přesný a příznačný popis
nikoli díla, ale momentu střetnutí, postihuje skutečnost, že máme-li vůbec Ikonu VIII. nějak
pojmout, musíme na ní pohledět, ale bytostnou povahou tohoto pohledu je jeho nemožnost a
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nucené, navíc velmi rychlé zavření očí (alespoň není známo, že by kdokoliv vydržel „do
konce“). Zůstávají pak pouze paobrazy, skvrny, jež jsou jistým způsobem trváním mizení;
jsme tak účastníci paradoxního kontaktu, který je stejně tak bezprostřední, jako se projevuje
pouze prostřednictvím svého odepírání, a příznačně – aniž bychom byli schopni říci, co
vlastně mizí, neboť objekt sám nám otevřel pohled zavřením očí ve chvíli, kdy jsme se na něj
zaměřili.
Tento objekt se tedy v pravém slova smyslu neocitá v našem zorném poli, pouze jako
skotom tohoto zorného pole; naopak by snad bylo možné říci, že naopak my se ocitáme
v zorném poli objektu, v jeho světle, v němž zůstává temným místem vyzařování.
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XIII. Závrať před objektem

Tony Smith: Die (1962/68)

Na tomto místě snad již můžeme předstoupit před objekt, před Die (1962-68) Tonyho
Smithe, byť se takovým závěrem dostáváme vlastně jen na samotný začátek. Přesto je
nápadné, že Didi-Huberman obstavuje tento objekt formulacemi, jež jsou přinejmenším co do
své povahy analogické těm, které explikuje ve střetu s malbou, analogické právě co do vztahu
k dialektizaci vnějšku jeho vnitřkem. Tato příbuznost, jež v případě Tonyho Smithe vyvolává
vzpomínky na černé obrazy Ada Reinhardta, Roberta Rauschenberga, Franka Stelly či Marka
Rothka, pochopitelně není identitou. Přesto však stojíme před objektem, který má povrch, a
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který je sám svojí černí čímsi jako slepou skvrnou prostoru, jakousi koncentrací a inverzí noci
vsáknuté do povrchu (enigmatická souvislost, která nechává, zde však promlčeně,
vzpomenout na Benjaminovo enigmatické spojení Mal - skvrna, příznačně i ve smyslu skvrny
na kůži- a Grab-mal – náhrobek). 72
Střetáváme se s objektem, který proti nám stojí jako na jedné straně jako zcela
transparentní co do poznání (kostku můžeme definovat jasnou matematickou formulací, jedná
se o elementární geometrický objekt) i co do své evidence (objekt je před námi, nic neskrývá,
je zde a stejný z každé strany), ale který na straně druhé před námi trčí jako překážka, skrze
kterou nelze projít, pouze ji obejít, jako objekt doslova neprohlédnutelný, jako objekt, který si
zachovává svoji obskurní nehybnost a nepohnutelnost, ať už na něj koukáme z jakékoli
strany.
Tedy zároveň jako objekt, který je zneklidňující do stejné míry, jako je sám
zneklidněn svými útrobami; vnitřkem, jehož potenciální plnost je zasažena ne-viděním noci,
emanující z černého povrchu (či lépe řečeno rozpínající se kolem nás), a jehož potenciální
niterná prázdnota (ale i prázdnota smyslu - neboť co je tento objekt, pokud bychom jej chtěl
popsat, kromě černé krychle?) se prolamuje skrze tento povrch jako znejistění jeho až
monstrózní (a právě tímto monstrózní) tuhosti.
I před tímto objektem se dostáváme v kontextu hloubky do osidel specifické hry
blízkosti a dálky, neboť právě před tímto objektem není jasné, kde vlastně máme stát,
respektive – kam nás tento objekt staví. Vábení plnosti, nutkání přijít blíže, jež doslova
přitahuje naše ruce, nás ve stejný moment odstrkuje a zanechává v nejistém prostoru noci (a
jak Didi-Huberman naznačil, nikoli daleko od úvah Merleau-Pontyho), kdežto niterná
prázdnota tohoto objektu, jeho tušené a těžko pojatelné NIC, klíčí v jeho přehlédnutelnosti (a
snad by se dalo i říci: klíčí jako temná skvrna v jeho transparenci), která nám zdánlivě
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umožňuje odstup, ale která se zahlcuje prolamováním skrze temný povrch. Objekt, jež snad
máme i tendenci odepsat jako objekt-jako-objekt a nic než to, se tak v posledku vykazuje
obludnou tíhou, jež se však projevuje právě tím, že v rámci distance od tohoto objektu jsme
strháváni nemožným a v nejistotě končícím proti-pohybem přijít blíže. Ovšem musíme dodat
– protipohybem, který je imanentní součástí této distance. Není tedy divu, že před tímto
objektem se vnucuje dojem jakéhosi přepadnutí, paniky, způsobené neovládnutím pádem do
prázdna. Snad právě v takovém momentě si však zcela jistě uvědomujeme, že pod našima
nohama bylo něco, co se nám postavilo do cesty jako vůči nám zcela inertní překážka.
Snad by to dalo vyjádřit i jednou větou – totiž že Die Tonyho Smith v tom
nejjednodušším ohledu představuje závaží, jehož tíhu cítíme na vlastních bedrech, ale jež
přitom s podivuhodnou lehkostí vidíme se vznášet před sebou, aniž bychom si na něj mohli
sáhnout. Tyto objekty tak lze v posledku pojmout jako momenty závrati - tedy doslova jako
jistý švindl smyslů, příznačně vznikající pouze v rámci kontaktu se zemí, dálku, objevující se
v nesnesitelně těsné blízkosti, na našich ramenou, metaforicky řečeno v našich očích. Tedy
jako momenty závrati, jež je sama o sobě rozhraním vzdalování.

XIV. Závěr

Didi-Hubermanovo myšlení amerického minimalismu v souvislosti s aurou jsme
těmito formulacemi (a vlastně celým postupem této práce) zjednodušili a tím i deformovali
zároveň, přičemž tvrzením, že Didi-Huberman spatřuje auru právě v těchto dialektických
momentech zneklidnění, celou situaci jen zhoršujeme. Snad jsme se ale prostřednictvím
několika milníků dostali alespoň o trochu blíže k začátku, z nějž by vycházely úvahy o auře
v souvislosti s dialektikou probouzení, její reminiscentní povahou, dialektickým obrazem a
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celou škálou pojmů, převzatých z Freudova, Lacanova či Fédidova myšlení (vstupujících do
hry v rámci sekularizace aury).
Kolem těchto milníků jsme se snažili dojít do jakéhosi formálního východiska naznačením, jak a s jakým pozadím se tato díla se mohou jevit jako momenty aury, kterou
Didi-Huberman interpretuje jako „systém se svým vlastním úpadkem,“ 73 tedy jako specifické
momenty jejího přežívání (ve zcela warburgovském duchu), které se manifestuje v dvojaké
distanci, zjevení dálky či v dotknutí se hloubky, ovšem zároveň jako zjevení se vlastního
vzdalování aury, jejího ústupu. Snad právě v tomto smyslu aura v těchto objektech přežívá na
své nejsekulárnější a nejelementárnější rovině, tedy jako moment závrati, jež je zneklidněním
objektu do stejné míry, jako ztrátou půdy pod našima vlastníma nohama.
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Résumé
The essay concebtrates around the thinking of french philosopher Georges Didi-Huberman
and his reception of Walter Benjamin’s term aura, which is strongly connected to the critique
of classical art history and re-thinking colour and material as stain, it’s symptomal nature and
not only compositional, but also de-compositional features. One of the centres of this essay is
interpretation of Titian’s painting Apollo and Marsyas, painting, which sophisticatedly
problematizes viewing the painting as pure illusion or manifestation of ideas in matter. The
second milestone are works of american minimalism, which are places of radiating aura, but
aura in stae of her own decay. We tried to show, that if the original meaning of aura was
connected to cultic works of art and their presented inaccessibility, in case of american
minimalists it is surviving as a experience of turn-arounded vertigo.
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