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Anotace
Bakalářská práce „Hieronymus Bosch – Zahrada pozemských rozkoší“ pojednává
o proměnách chápání významu Boschova triptychu Zahrada pozemských rozkoší
v současné době.
Současné významy a využití celku nebo detailů triptychu jsou sledovány podle
anglicky znějících odkazů na internetu a srovnávány se současnými interpretacemi
tohoto Boschova díla v umělecko historické literatuře, zejména v práci Hanse
Beltinga z roku 2005.

Annotation
The Bachelor Degrese Thesis „Hieronymus Bosch – Garden of Earthly Delights“
treats of change of the signification of Hieronymus Bosch´s triptych Garden of Earthly
Delights at this time.
Contemporaty meanings and usage of whole or details of the triptych are monitored
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interpretations of this Bosch work in art historical literature, particularly in the work of
Hans Belting in 2005.
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Úvod
Ve své práci se budu zabývat proměnami významu triptychu Hieronyma
Bosche Zahrada pozemských rozkoší (1480-90), který byl znovu objeven ve
30. letech 20. století a dnes je jedním z nejčastěji reprodukovaných
Boschových děl a je spojován s mnoha různými, většinou radostnými lidskými
aktivitami, bez ohledu na svůj původní náboženský a moralizující význam
o cestě člověka vyhnaného z ráje do pekla.
Hlavní otázkou, na kterou bych chtěla pokusit nalézt odpověď, je to,
proč je tento obraz stále aktuální i v dnešní době, i když už pominul jeho
náboženský a moralistický význam? V závěru bych se chtěla zmínit o tom, do
jaké míry současné společenské využití Boschova triptychu odpovídá či
neodpovídá jeho současnému uměleckohistorickému poznání – interpretaci.
Tento Boschův triptych dnes bezesporu patří mezi nejčastěji
reprodukovaná a v různých souvislostech zmiňovaná díla tohoto autora. Téma
triptychu, zejména jeho střední deska, a detaily z ní, se dnes „citují“ v mnoha
komerčních souvislostech, ale jsou také inspirací současných děl z mnoha
různých uměleckých oborů.
Triptych Zahrada pozemských rozkoší1 vytvořil H. Bosch2
pravděpodobně pro burgundského vévodu Filipa Sličného3 v roce 1504.4 Od
roku 1517 je doloženo, že se nacházel v Nassavském paláci, získal jej vévoda
Jindřich II. Nassavský (1483-1538).5 V roce 1593 byl triptych uveden
v seznamu obrazů, které zaslal Filip II. do Escorialu.6. Přesné datum, kdy bylo
dílo namalováno, není známo.7 Dendrochrolologické rozbory dřeva
pomalovaných desek ukázaly, že bylo využito dřevo pocházející ze stromů
poražených mezi lety 1460-66. Triptych má formu otvíracího oltářního obrazu,
i když oltářní funkci zřejmě nikdy neplnil. Dílo pravděpodobně sloužilo
1

V současné době se triptych nachází v Madridu, Museo Nacional de Prado.
Triptych není signované, pravost je shodně uznávána počínaje historikem umění K. Justim (1889). Viz Buzzati,
D., Cinottiová, M., Bosch, s. 98.
3
Vacková, J., Odpovědi obrazů. Mistři starého Nizozemí, s. 63.
4
Triptych není datován, datace stanovená Ch. de Tolnayem (1937). Datování bylo nejprve odkazované do období
kolem roku 1485, později bylo posunuto do období kolem 1510 kvůli jemným barvám a pozdně gotickému
plaménkovému stylu (flamboyant), který se rozšířil na konci 15.století po celé Evropě. Viz Buzzati, D., Cinottiová,
M., Bosch, s. 98.
5
tj. rok po Boschově smrti, uvádí dle dochované dokumentace Belting a podle něj to vyšlo najevo teprve v roce
1967.
6
Vacková, J., Odpovědi obrazů. Mistři starého Nizozemí, s. 163.
7
Belting, H., Garden of Earthly Delights, s. 77.
2
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(zavřené i otevřené) jako pevná opora dramatického představení
předváděného évodou při slavnostních událostech. V Nassavském paláci
v Bruselu byl triptych součástí původní sbírky exotických předmětů
představujících přírodní i člověkem vytvořené zvláštnosti světa.8
Téma zobrazené na vnějších stranách křídel zavřeného triptychu bylo
ve starší literatuře a znova H. Beltingem (2005) interpretováno jako Třetí den
stvoření světa, ale E. Gombrich v roce 19769 v něm rozpoznal zobrazení světa
po potopě.10 Malba je provedena technikou grisaille11 na dřevě. Obě křídla
jsou vysoká 220 cm, široká 95 cm, zavřený triptych je vysoký 220 cm a široký
390 cm. Obraz světa je viděný z ptačí perspektivy, je jako uzavřený
v křišťálové kouli. V levém horním rohu sedí Bůh, který stvořil svět svým
slovem, s knihou v ruce. Bůh shledal, že země byla zkažená (Gn 1, 11),
všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu (Gn 6, 12) a rozhodl se
skoncovat se vším tvorstvem (Gn 6, 13) potopou. Bůh se rozhodl, že všechno,
co je na zemi, zhyne (Gn 6, 17). A nastala potopa, vody na zemi (Gn 7, 6).
Během potopy se provalily všechny prameny a otevřely se nebeské propusti
(Gn 7, 10). Voda se valila na dolů na zemi v podobě lijáků a zaplavila celou
zeměkouli (Gn 7, 12). Zahynulo veškeré živé tvorstvo (Gn 7, 21) od lidí až po
zvířata a rostliny, vše bylo smeteno ze země (Gn 7,23). Proto nejsou
v křišťálové kouli na vnějších stranách křídel zobrazeni žádní lidé, zvířata ani
rostliny, ale jen pustá krajina, postupně mizející pod přílivem vody.
Všechny tři desky otevřeného triptychu tvoří jednu simultánní krajinnou
kompozici s vysokým horizontem, která se čte z pohledu diváka od levé
strany. Na levé desce (olej na dřevě, výška 220 cm, šířka 97 cm), je zobrazení
pozemského ráje, kde Bůh právě stvořil první dvojici lidí, Adama a Evu.
Uprostřed je rajská fontána, vpravo strom či palma, kolem které je obtočen
had, který předznamenává spáchání prvotního hříchu. Scéna nevypadá příliš
radostně. U nohou Adama a Evy i všude kolem se hemží zvířata, která se na
sebe částečně agresivně vrhají.12

8

Belting, H., Garden of Earthly Delights, s. 84.
Gombrich, E. H., The earliest Description of Bosch's Garden of Delight, vydáno Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes, Vol. 30, (1967), s. 403-406. Dotisk: The Heritage of Apelles, 1976. Překlad do francouzského
jazyka: 1983.
10
Vacková, J., Odpovědi obrazů. Mistři starého Nizozemí, s. 69.
11
Grisaille je malba nebo kresba šedou barvou na šedý podklad, jejímiž tóny se dosahuje modelace.
12
Malba na dřevěnou desku bez vrstvení lazur, až prosvítá dřevo.
9
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Krajina pozemského ráje plynule pokračuje i na střední desce, kde jsou
zobrazeni lidé oddávající se pozemským rozkoším (olej na dřevě, výška
220 cm, šířka 195 cm). Fantastická a z neznámých látek sestavená
architektura rostlin, podobným těm v ráji, ve střední desce však bledne.13 Lidé
na obraze se oddávají nejrůznějším radostem a slastem života, holdují jídlu,
pití, rozkoším, hledání věčné mladosti. I třetí deska se zobrazením pekla má
obdobně utvářenou krajinnou kompozici s vysokým horizontem (olej na dřevě,
výška 220 cm, šířka 97 cm). V krajině pekelné jsou zobrazení lidé vystavení
mukám pekelným. Pojetí krajiny se na této desce mění, jsou zde zobrazeny
ledové hory v planoucím moři a temné ruiny, z nichž vystřelují ohnivé blesky,
zástupy prokletých, kteří jsou mučeni monstrózními nástroji. Překvapivé jsou
i zobrazené materiály: monstra jsou přioděna do tvrdých pancířů, ocelových
plátů, konstrukcí z kosti. Tehdejší kabinety rarit se chlubily kuriozitami, jimiž
Bosch zřejmě vděčil za mnohé podněty. Karikaturami všedního života jsou
opět monstrózní hudební nástroje, v jejichž píšťalách nebo strunách jsou
nataženi mučení hříšníci, aby trpěli v prostředí, které jim připravovalo
pozemskou rozkoš.14
Malba je na všech deskách provedena technikou „á la prima“.15 Bosch vytvořil
komponovanou krajinu jako souvislý obraz pozemského světa, kterým člověk
prochází od svého stvoření a vyhnání z ráje rovnou až do pekel. Rozkoše,
kterým se oddává jsou pokračováním (důsledkem) prvotního hříchu a vedou
k obdobnému trestu – potopě světa, kterém Hospodin potrestal lidstvo podle
knihy Genesis (Gn 6 a 7).
Triptych Zahrada pozemských rozkoší je třeba vidět v kontextu
proměnlivého postavení člověka ve světě (condicio humana). To se týká
obrazů pekla nebo moralizujících žánrových motivů. Znamená to, že člověk je
ve své existenci ohrožován, zřejmě nejvíce především sám sebou. Ale i církev
představuje ohrožení, protože neodpustitelnost hříchu je spojována s děsivými
obrazy pekla.16 Bosch maloval své představy o světě, který se pokoušel
pochopit. Tížil ho a v mnoha ohledech mu připadal strašný.17 Svým triptychem
chtěl ukázat, že pozemské rozkoše jsou pro člověka tak lákavé, že jim nemůže
13

Toman, R. (ed.), Gotika, s. 426-427.
Toman, R. (ed.), Gotika, s. 426-427.
Obraz dokončený „napoprvé“, v jedné barevné vrstvě.
16
Toman, R. (ed.), Gotika, s. 426-427.
17
Toman, R. (ed.), Gotika, s. 426-427.
14
15

9

odolat, podléhá jim a bezhlavě se žene do pekla. Jediné východisko, které
existuje, je peklo.
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1. Současná využití tématu nebo obrazových citací
triptychu Hieronyma Bosche, „Zahrada
pozemských rozkoší“
1.1 Popis pracovního postupu
Boschův triptych „Zahrada pozemských rozkoší“ jsem si vybrala nejen
kvůli svému zájmu o téma zahrad v umění (především středověkém), ale
zajímalo mě, zda, jak a kde se s tímto tématem lze setkat v dnešní době. Na
základě vyhledávání na internetu jsem zjistila, že téma „zahrady pozemských
rozkoší“ je stále oblíbené, můžeme se s ním setkat na mnoha předmětech
a dílech, která jsou jím inspirovaná.
Je však zřejmé, že v dnešní době však už není Boschovo dílo vnímáno
v náboženském a moralizujícím významu. (nezabývala jsem se odkazy, které
sledovaly Boschův triptych pro jeho umělecko historický význam).
Současná využitítématu Boschova triptychu anebo jeho detailů jsem
vyhledávala na internetu. Postupovala jsem pomocí vyhledávače Google
zadáním názvu triptychu v anglickém jazyce18 („Garden of Earthly Delights“)

18

Pro srovnání jsem při vyhledávání do vyhledávače Google zadala také název triptychu v českém jazyce: Google,
vyhledat: Zahrada pozemských rozkoší. Vyhledány byly následující odkazy, které se však v nalezených odkazech
stále opakovaly. Nejčastějším odkazem byl odkaz na knihu G. Carusové.
Kniha Giacinty Carusové, inspirovaná Boschovým triptychem. Jde o napínavý příběh, plný narážek na H. Bosche,
tajnou sektu, řadu různých záhad, přízračné Boschovy obrazy měnící se v hrůznou skutečnost.
Dostupné z WWW: http://www.knihycz.cz/zahrada-pozemskych-rozkosi--P14090 (vyhledáno 13. 5. 2010).
Kniha Bohumila Vurma o tarotu, která popisuje základní význam jednotlivých karet. Jednotlivé symboly tarotu autor
vysvětluje pomocí detailů z Boschova triptychu.
Dostupné z WWW: http://www.magick.cz/spiral/obchod/katalog.php?idkat=7 (vyhledáno 13. 5. 2010).
Článek M. Plochové Zahrada pozemských rozkoší v problematice závislostí srovnává problematiku závislostí
k Boschovu dílu.
Dostupné z WWW: http://www.mplocova.estranky.cz/clanky/duse-a-umeni---/zahrada-pozemskych-rozkosi
(vyhledáno 13. 5. 2010).
Výklad triptychu zaměřený na nevědomý v článku Dokonalá simultaneita vidění a myšlenky.
Dostupné z WWWhttp://ografologii.blogspot.com/2009/08/hieronymus-bosch.html (vyhledáno 13. 5 2010).
Abstraktní noční fotografie, inspirováné Boschovým triptychem.
Dostupné z WWW: http://www.fotoaparat.cz/index.php?r=25&rp=301386&gal=photo (vyhledáno 13. 5. 2010).
Recept na koktejl inspirovaný názvem Boschova triptychu.
Dostupný z WWW: http://www.blackwidow.cz/black-widow-fernet-citrus.html (vyhledáno 13. 5. 2010).
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přes Google – images, vyhledat: Garden of Earthly Delights a Google – web,
vyhledat: Garden of Earthly Delights. Odkazy jsem vyhledávala dvojím
způsobem proto, že přes Google-images jsem nalézala více odkazů, kterými
jsem se chtěla zabývat podrobněji. Stanovila jsem si ke zpracování limit
sedmdesát odkazů. Z toho se jich třicet pět vztahovalo přímo k Boschovu
triptychu (např. Wikipedia, Wikimedia, apod.). Tyto odkazy jsem pouze ve
svém přehledu evidovala, ale dále jsem se jimi ve své práci nezabývala.
Celkově jsem zpracovala šedesát čtyři odkazy, které jsou tímto triptychem
inspirované. Z toho jsem vyhledala a zpracovala padesát dva odkazů přes
Google-images, dalších dvanáct odkazů jsem vyhledala a zpracovala přes
Google-web.
Vyhledané odkazy jsem rozdělila do jedenácti kategorií a v rámci
jednotlivých kategorií jsem rozlišovala, zda-li se daný odkaz týkal celého
Boschova triptychu Zahrada pozemských rozkoší nebo pouze jednotlivých
desek tohoto triptychu či jednotlivých motivů. Zjistila jsem, že většina
nalezených odkazů se týkala celého triptychu.
1.1.1 Nalezené odkazy
Všechny uvedené odkazy jsem vyhledala na internetu (viz výše)
dne 24. 4. 2010
Z celkového počtu šedesáti čtyř nalezených odkazů se deset odkazů
týká upomínkových předmětů inspirovaných Boschovým triptychem19. Jsou
to plastové figurky (např. figurka muže-stromu z plastu), sošky, tužky, gumy,
samolepky, poznámkové bločky, hrnečky a talířky s fantaskními motivy zvířat
z Boschova triptychu, puzzle s motivy celého triptychu nebo některých jeho
částí.20
19

Dostupné z WWW: http://nexus404.com/Blog/2007/10/25/hieronymus-bosch-garden-of-earthly-delights-figurinesfrom-a-surrealist-nightmare/
Dostupné z WWW: http://rockofeye.net/artists/rilla-alexander
Dostupné z WWW: http://ajourneyroundmyskull.blogspot.com/2009_06_07_archive.html
Dostupné z WWW: http://www.mainstreetgallery.net/artists/patrick_davis/pdavis_body.html
Dostupné z WWW: https://www.talariaenterprises.com/product_lists/parastone/products_large/jb01-bosch-tree-mangarde.html
Dostupné z WWW: http://nexus404.com/Blog/2007/10/25/hieronymus-bosch-garden-of-earthly-delights-figurinesfrom-a-surrealist-nightmare/
Dostupné z WWW: http://www.blogadilla.com/tag/evil/page/7/
20

Dostupné z WWW: http://www.toysandgamesonline.com/Educa-13443-ECA1174.html
Dostupné z WWW: http://www.puzzlehistory.com/es.htm
Dostupné z WWW: http://www.jigsaw-puzzle.org/prado-puzzles.html
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Na plakáty21 inspirované Boschovým triptychem Zahrada pozemských
rozkoší jsem vyhledala celkem devět odkazů. Čtyři odkazy se týkaly plakátů,
na kterých byl použit celý otevřený Boschův triptych Zahrada pozemských
rozkoší. Tyto plakáty byly k dispozici v různých velikostech. Další odkaz se
týkal plakátu k výstavě L. Bartra (Miami, 2007), na kterém jsou přelepené
hlavy postaviček na obraze fotografiemi populárních herců, hereček,
modelek atd. (např. Madonna, Brad Pitt, a další), jeden odkaz se týkal
plakátu k přehlídce kreseb umělců-napodobitelů H. Bosche v Burgundsku
a jeden odkaz se týkal plakátu k tanečnímu představení na téma Boschova
triptychu Zahrada pozemských rozkoší. Jeden odkaz se týkal plakátu
inspirovaného pouze levým křídlem (rájem) Boschova triptychu Zahrada
pozemských rozkoší. Byla to pozvánka na DJ party na motivy postav
z Boschova triptychu. Dva odkazy se týkaly plakátu inspirovaného pouze
pravým křídlem (peklem) Boschova triptychu Zahrada pozemských rozkoší,
na jednom plakátu bylo k postavě muže-stromu přidáno logo obrázkové
galerie na internetu, na druhém bylo přidáno sedm postav, v současném
oblečení, předvádějících sedm smrtelných hříchů.
Propagačních materiálů inspirovaných pouze prostřední deskou
Boschova triptychu Zahrada pozemských rozkoší se týkalo osm nalezených
odkazů.22 Byly to nejrůznější koláže a plakáty (fantasy, psychedelické
obrázky), fotografie (digitální fotografie zahrady).
Autorských děl inspirovaných Boschovým triptychem Zahrada
pozemských rozkoší se týkalo sedm nalezených odkazů23. Byly to obrazy
21

Dostupné z WWW: http://eu.art.com/products/p11724720-sa-i1350279/posters.htm
Dostupné z WWW: http://stephanieoconnor.wordpress.com/2008/05/30/lluis-barbas-garden-of-earthly-delights/
Dostupné z WWW: http://artchive.com/artchive/B/bosch.html
Dostupné z WWW: http://www.scadnola.com/index.php/component/eventlist/details/1-bosch-beer-bash-thursday
Dostupné z WWW: http://www.allposters.com
Dostupné z WWW: http://www.freakingnews.com/PacMan-Pictures---1129.asp
Dostupné z WWW: http://nogoodforme.filmstills.org/blog/archives/2008/09/21/post_2.html
Dostupné z WWW: http://www.blancali.com/spip.php?article205
Dostupné z WWW: http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendId=49148756&blogId=511153839
22

Dostupné z WWW: http://scrapiteria.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
Dostupné z WWW: http://www.artspacebuffalo.org/bkavanaugh.html
Dostupné z WWW:
http://printswright.com/product_info.php?products_id=33&osCsid=52fcae1a3e36c425b8d6bc88027d8ab8
Dostupné z WWW: http://www.rolandscapes.com/Gallery_1.html
Dostupné z WWW: http://www.frieze.com/issue/article/garden_of_earthly_delights
Dostupné z WWW: http://www.flickr.com/photos/82679034@N00/187502340
Dostupné z WWW: http://fineartamerica.com/featured/garden-of-earthly-delights-kathryn-gordon.html
23

Dostupné z WWW: http://www.surrealismnow.com/bentolman.htm
Dostupné z WWW: http://niva.com.au/gallery/2007.html
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oslavující potěšení a oddávání se sexuálním fantaziím, vyzívající diváka ke
srovnání dnešního chápání stvoření a skutečnosti, socha z různých
nalezených předmětů představující květiny, houby, vážky a kolibříky,
instalace obrazů a soch z různých materiálů (plakáty, sklo, ocel, malba,
dřevo, vlna).
Dalších sedm odkazů se týkalo tance, hudby, filmu, knihy apod.
inspirované námětem Boschova triptychu Zahrada pozemských rozkoší.24
Jeden odkaz se týkal tanečního představení na téma triptychu. Představení
začíná rájem v Edenu, následuje lidstvo po jejich vyhnání z ráje a směřuje
do pekla. Tanečníci byli zvedáni pomocí drátů a kladkostroje, důraz byl
kladen na vizuální efekty. Dva odkazy se týkaly filmů inspirovaných námětem
triptychu. Jeden odkaz byl na krátké animované filmy využívající námět
triptychu. Druhý odkaz byl na film režiséra L. Majewskiho, který natočil
magický milostný příběh smrtelně nemocné historičky umění a námořního
technika. Příběh se odehrává v Benátkách, kde spolu tráví zbývající dny
svého života přípravou filmu o Boschově mistrovském triptychu Zahrada
pozemských rozkoší. Jeden odkaz se týkal knihy inspirované Boschovým
triptychem, kterou napsala J. C. Oatesová. Kniha je sociální studií americké
společnosti, příběh dcery farmářů-přistěhovalců, která se snaží dostat do
lepšího prostředí, než ze kterého pocházela. Tři odkazy se týkaly hudby.
Jeden odkaz se týkal hudebního alba skupiny La Nef inspirované levým
křídlem triptychu (rájem) – scénou, ve které Bůh představuje ženu muži (jak
se stali dvojicí). Druhý odkaz se týkal skladby skupiny Arzachel. Videoklip
k této skladbě byl inspirovaný Boschovým triptychem. Při sledování
videoklipu se ukazuje celý Boschův triptych i jím inspirované koláže a obrazy,
na které jsou v této práci uvedeny odkazy. Třetí odkaz se týkal skladby

Dostupné z WWW: http://www.danaellyn.com/1_10/garden.jpg
Dostupné z WWW: http://seanmorrisseycarroll.blogspot.com/2009/11/spiritual-america-and-immeasurable.html
Dostupné z WWW: http://www.shag.com/FleshIsWilling.html
Dostupné z WWW: http://www.brucegray.com/htmlfolder/html_subpages/earthly.html
Dostupné z WWW: http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/artnow/raqibshaw/about.shtm
24

Dostupné z WWW: http://flavorwire.com/tag/dance
Dostupné z WWW: http://www.elboscomovie.com/index_en.html
Dostupné z WWW: http://videowatchdog.blogspot.com/2008/12/video-watchdogs-favorite-dvds-of-2008.html
Dostupné z WWW: http://www.fantasticfiction.co.uk/o/joyce-carol-oates/garden-of-earthly-delights.htm
Dostupné z WWW: http://www.amazon.com/The-Garden-of-Earthly-Delights/dp/B000YW2LCE
Dostupné z WWW: http://www.youtube.com/watch?v=C0cuX0WSdhg
Dostupné z WWW: http://www.youtube.com/watch?v=6SI7DOCRvdc&feature=related
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skupiny The United States of Amerika inspirovaný Boschovým triptychem.
Videoklip k této skladbě tvoří sled barevných, psychedelických obrázků.
Módy, módních doplňků apod. inspirovaných Boschovým triptychem
Zahrada pozemských rozkoší se týkalo sedm nalezených odkazů.25 Šest
odkazů se týkalo kolekce oblečení, obuvi, šátku, džínů a doplňky
inspirovaných Boschovým triptychem Zahrada pozemských rozkoší. Dva
odkazy se týkaly triček s motivem Pekla a obuvi s motivy Ráje Boschova
triptychu Zahrada pozemských rozkoší.
Designu, architektury apod. inspirované Boschovým triptychem
Zahrada pozemských rozkoší se týkalo šest nalezených odkazů.26 Dva
odkazy se týkaly designu na obalu pro I-pod inspirovaný Boschovým
triptychem. Jeden obal byl růžovo-černý s květinovým motivem, na druhém
byl znázorněn Ráj (přední díl) a Peklo (zadní díl) z Boschova triptychu. Jeden
odkaz se týkal zahradní architektury inspirované Boschovým triptychem, byl
to návrh zahrady s jezírkem obklopeném různými květinami, lemované
listnatými i jehličnatými stromy. Jeden odkaz se týkal designérského studia
inspirovaného Boschovým triptychem zabývající se květinovým aranžérstvím,
poradenstvím apod. Jeden odkaz se týkal interiéru restaurace inspirované
Boschovým triptychem (včetně jednotlivých detailů, např. menu s obrázky na
téma Boschova triptychu). Jeden odkaz se týkal obalu na desku inspirovaný
pouze pravým křídlem (peklem) Boschova triptychu Zahrada pozemských
rozkoší (album skupiny Deep Purple).
Internetu (webové stránky, blogy, internetové rádio, apod.) inspirované
Boschovým triptychem Zahrada pozemských rozkoší se týkalo pět
nalezených odkazů.27 Dva odkazy se týkaly blogů. Jeden blog byl
25

Dostupné z WWW: http://hypebeast.com/2010/02/pam-2010-springsummer-garden-earthly-delights-collection/
Dostupné na WWW: http://www.washingtonlife.com/directories/photos/?letter=M&name=Mark-Ein
Dostupné z WWW: http://www.modishblog.com/modish/2008/05/hip-handmade-sc.html
Dostupné z WWW: http://www.polyvore.com/shes_lady/collection?id=864
Dostupné z WWW: http://www.kaboodle.com/reviews/garden-of-earthly-delights-german-goes-denim-in-grey
Dostupné z WWW: http://www.zazzle.com/the_garden_of_earthly_delights_hieronymus_bosch_tshirt235920136942927780
Dostupné z WWW: http://www.zazzle.com/garden_of_earthly_delights_shoes-167346105817360111
26

Dostupné z WWW: http://www.domeskin.com/Blackberry-Curve-8520-Skins
Dostupné z WWW: https://www.gelaskins.com/skins.php?SkinID=31&DeviceID=25&CategoryID=14
Dostupné z WWW: http://www.chronogram.com/issue/2009/4/Home+&+Garden/Garden-of-Earthly-Delights
Dostupné z WWW: http://maochenyue.spaces.live.com/blog/cns!41EB6BC6B01CC6D0!2459.entry
Dostupné z WWW: http://www.agardenofearthlydelights.net/home.php
Dostupné z WWW: http://lilliputreview.blogspot.com/search/label/Hieronymus%20Bosch
27

Dostupné z WWW: http://berubetto.blogspot.com/2009/06/beru-betto-official-website.html
Dostupné z WWW: http://www.artnewsblog.com/2009/01/garden-of-earthly-delights-by.htm
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inspirovaný triptychem Zahrada pozemských rozkoší, který byl zde zobrazen
ve světle růžových a modrých barvách s dětskými postavičkami. Druhý blog
obsahuje jednotlivé detaily Boschova triptychu Zahrada pozemských rozkoší.
Jeden odkaz se týkal internetového časopisu o módě, kde bylo představeno
téma zahrady s fotografiemi modelek v zahradě.
Jeden odkaz se týkal vizualizačního softwaru (pro výrobu videoklipů apod.)
s motivy z Boschova triptychu Zahrada pozemských rozkoší. Jeden odkaz se
týkal internetového rádia, jehož název byl inspirovaný Boschovým triptychem
Zahrada pozemských rozkoší.
Další nalezené tři odkazy se týkaly novinových článků na internetu recenze na show, hudební představení a film využívající tématu Boschova
triptychu28
Společenských akcí na téma Boschova triptychu Zahrada pozemských
rozkoší se týkaly dva odkazy.29 Jeden odkaz se týkal sociální komunity
(zábava, chat, hry, společné akce) na téma Boschova triptychu. Druhý odkaz
se týkal kulinářské a komerční umělecké akce (jídlo, tanec, živá hudba,
umělci) na motivy Boschova triptychu Zahrada pozemských rozkoší.
Poslední nalezený odkaz se týkal grafitti30 s motivy Boschova triptychu
Zahrada pozemských rozkoší. Bylo to graffiti na toaletě v restauraci Riche ve
Stockholmu zobrazující řadu fantaskních postav a zvířat inspirovaných
Boschovým triptychem.

Dostupné z WWW: http://fashioncopious.typepad.com/fashioncopious/2010/04/editorial-the-garden-of-earthly-delights.html
Dostupné z WWW: http://www.beatvisions.org/visuals.htm
Dostupné z WWW: http://www.gardenofearthlydelights.com/NEWS.html
28
Dostupné z WWW: http://www.highbeam.com/doc/1P2-4214985.html
Dostupné z WWW: http://www.highbeam.com/doc/1P3-1615060821.html
Dostupné z WWW: http://www.highbeam.com/doc/1P3-1078198791.html
29

Dostupné z WWW: http://www.bewarethefgc.com/
Dostupné z WWW: http://www.rootdivision.org/
30

Dostupné z WWW: http://www.woo.se/portfolios/var/
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1.2 Odkaz na Boschův triptych Zahrada pozemských rozkoší
V dnešní době se k Boschovu triptychu Zahrada pozemských rozkoší
odkazují především současní výtvarníci (malíři, sochaři), designéři různých
předmětů komerčního využití, spisovatelé beletristické literatury, režiséři
tanečních představení či filmů, kteří se inspirovali barevností a jednotlivými
motivy, fantaskními lidskými
a zvířecími figurami k vytváření designu různých předmětů. Dnes si lze
zakoupit figurky, hrníčky, poznámkové bločky, plakáty atd. s motivy
Boschova triptychu Zahrada pozemských rozkoší.
Autoři tanečních představení, beletristické literatury či filmů využívají
Boschův triptych Zahrada pozemských rozkoší především pro jeho vizuální
efekty, barevnost a předpokládanou tajemnost. Přitahují je také zejména
erotické motivy. Hojně využívají i realisticky zobrazené fantaskní přírodní
motivy.

1.3. Boschův triptych Zahrada pozemských rozkoší
a popkultura?
Bez přímého poznání konkrétních děl, která jsou Boschovým
triptychem Zahrada pozemských rozkoší ovlivněná, inspirovaná nebo která
využívají jeho námět či jednotlivé figury, nemohu soudit do jaké míry sledují
čistě umělecké – tvůrčí nebo komerční záměry. Ale nepovažuji to ani za
nutné, protože je sleduji jako součást popkultury.
V dnešní, postmoderní době, je svět propojený komunikacemi
audiovizuálních kanálů a přestalo se rozlišovat mezi tzv. nízkým a vysokým
uměním. Popkultura se odvolává na minulost a parafrázuje v jednom
uměleckém oboru projev odvětví jiného31.
Populární kultura označuje specifické kulturní aktivity a produkty, pro
které je charakteristická jejich role v životním světě člověka. Do populární
kultury patří jednak individuální artefakty, jako je šálek na čaj, krabička
cigaret, apod., ale i jednání
31

Vacková, J., Odovědi obrazů. Mistři starého Nizozemí, s. 65-69.
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a prožívání, které odrážejí životní styl dané komunity, tj. způsob oblékání,
masová zábava, apod. Významnou roli při produkci a distribuci populární
kultury hrají masová média.32 Populární kultura se zaměřuje na očekávání
městských konzumentů a reaguje na potenciální změny v kolektivní náladě
a chování.33 Populární kultura je na jedné straně utvářena nároky
obyčejných lidí na svou zábavu a na druhé straně snahou producentů oslovit
co nejširší obecenstvo a ovládnout trh.34
Domnívám se, že Bosch se stal součástí popkultury díky fantaskním
a zvířecím figurám, barevností a jednotlivým motivům, které se dají využívat
po komerční stránce díky jejich aplikaci do designu nejrůznějších
individuálních artefaktů.
Produkty průmyslově organizované produkce kultury, jako je televize,
film, populární hudba, noviny, časopisy, reklamy, atd. slouží pouze jednomu
cíli: mají odpoutat pozornost lidí od jejich skutečných zájmů35 a přivést je
k povrchním, náhradním radostem. Divák je zahlcen řadou obrazů
a informací a nemá možnost sledovat jejich obsah rozumem. Je mu
předkládána fikce, umělý, nepravdivý svět a přestává vnímat realitu či
skutečné problémy. To vede k celkovému poklesu intelektuální úrovně, ale
i k poklesu tvůrčí schopnosti, nedostatku iniciativy a stálosti.36 Lidé jsou pak
snáze manipulovatelní.37
V rámci populární kultury se zajímavě vyvíjí vztah lidí k historii.
Historie je vnímána bez hlubšího poznání jako jistá autorita, kvalita. Vztah
k historii tak v rámci populární kultury formuje nejširší vrstva obyvatelstva,
kromě úzké skupiny „kulturní“ veřejnosti a různě filtrované školní výuky. Lidé
mají pocit, že se setkávají s historií, berou jí vážně, ale nezajímají je její
odborné interpretace. Specialisté – historici nemají obvykle možnost ovlivnit
co z jejich odborných textů převezme popkultura a jak s ním naloží.38
32

Dostupné z WWW: http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/popularni_kultura.htm (dne 6.5.2010).
Honnef, K., Grosenicková, U. (Ed.), Pop-art, s. 20.
34
Machek, J., Populární kultura a její publikum, dostupné z WWW:
http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=118 (dne 6.5.2010).
35
Honnef, K., Grosenicková, U. (Ed.), Pop-art, s. 21.
36
Honnef, K., Grosenicková, U. (Ed.), Pop-art, s. 21.
37
Čejka, M. R., Svody moderní kultury, dostupné z WWW:
http://www.stjoseph.cz/clanky/svody_moderni_kultury_martin_cejka.htm (dne 6.5.2010).
38
Především jde o rozšířené stereotypy, jako např. to, že největší část populární kultury, která nesplňuje nároky na
umělecké dílo, nestojí za pozornost odborníků. V posledních desetiletích se vztah mezi „vysokou“ kulturou a
kulturou populární proměňuje zároveň se společenským charakterem kultury postmoderny. Donedávna platilo, že
vysoká kultura svoji vnitřní uměleckou hodnotou pozvedne (automaticky) nekultivovanou většinu společnosti a
přiblíží ji svému vyššímu standardu. Ukázalo se však, že v době elektronických médií to takto nefunguje, široké
33
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V současné době je stále více populární přesouvat „záhadná“
historická témata či události do tajuplného světa esoteriky, okultismu
a mystiky.39 Bartlová v tomto smyslu poukazuje na podezřelý protiklad mezi
údajnou výlučností tajného poznání a vědění a jejich šíření v knihách
vydávaných v masových nákladech, které často předčí náklad odborné
historické práce i historickou beletrii. Bartlová v tom vidí úspěšné komerční
využívání touhy postmoderního člověka po tajemství. Základem takového
pracovního principu je to, že jednotlivý fenomén minulosti je vytržen
z historického kontextu a ten se pak interpretuje pomocí novodobých idejí
s ním spojených, bez ohledu na ostatní souvislosti a vztahy – obvykle
nahodile a libovolně.
Další způsob, jak využívat komerčně úspěšné „záhady historie“ je
objasňování některých dosud kritickým dějepisem neřešených nejasných
momentů standardním historiografickým způsobem v pracích literátů či
samostatných badatelů-amatérů. Některé „záhady“ lze rozumně vyložit za
pomocí znalostí dobových souvislostí a širšího kontextu, jiné jsou však jen
pouhým experimentem.40
Princip „záhad historie“ se velmi snadno uplatňuje na středověká
výtvarná díla, protože obrazy jsou nejednoznačné či mnohovýznamové
a jejich kontext je pro dnešního člověka bez speciálního studia nezřetelné,
stěží pochopitelné a ztemnělé. Je to proto, že tehdejší vztah člověka ke světu
byl zcela jiný než dnes. Tradiční způsoby porozumění přirozenému světu se
stávají stále více „ztraceným rájem“ a to sebou přináší tajuplnost.41 Při
kritickém zkoumání je vidět směs nejrůznějších jevů převedených na
tajemnou mystiku“, která zakryje normální a racionální činnosti lidí
v minulosti.42
V dnešní době se k Boschovu triptychu Zahrada pozemských rozkoší
přistupuje jako k jedné ze „záhad historie“. Jednotlivé motivy jsou vytrženy
vrstvy obyvatel jsou spokojeny se svou úrovní masové kultury a netouží vynakládat peníze, čas a úsilí na přiblížení
se kulturní úrovni vzdělanců. Umělecky náročná kultura již nefunguje jako nesporný vnější příznak elit (především
se to týká postkomunistické společnosti ve střední Evropě). Veřejnost by se měla obracet na badatele historických
oborů s otázkami po solidním a kritickém vysvětlení vlastní minulosti, která formuje současnost. Pokud však
veřejnost poznává historii hlavně z produktů populární kultury, mohou taková díla mnohdy získat nečekaný vliv.
Bartlová, M. (ed.), Pop History: Populární kultura a historie jako věda a fikce, s. 5-8.
39
Bartlová, M. (ed.), Pop History: Populární kultura a historie jako věda a fikce, s. 5-8.
40
Bartlová, M. (ed.), Pop History: Populární kultura a historie jako věda a fikce, s. 131-140.
41
Tak vznikají představy od Egypta přes templáře, zednáře, Nostradama, rosenkruciány apod., typickým
průvodcem takových představ je teorie tajného spiknutí (Židů, zednářů apod.) za účelem ovládnutí světa.
Bartlová, M. (ed.), Pop History: Populární kultura a historie jako věda a fikce, s. 131-140.
42
Bartlová, M. (ed.), Pop History: Populární kultura a historie jako věda a fikce, s. 131-140.
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z historického kontextu a interpretovány z pohledu dnešního člověka nebo
přesouvány do světa mystiky či okultismu. Komerční úspěšnost „záhad
historie“ tak neustále láká k nejrůznějším interpretacím a snahou
o objasnění tajemného Boschova triptychu Zahrada pozemských rozkoší.
Dnešní doba je dobou postmoderní43. Podle Bělohradského je to věk
„komunikační hojnosti“, kdy se pokles kulturních hodnot velmi urychlil
(pokleslé pojmy vstupují do řeči reklam, do spásonosných nauk různých sekt,
do slangu dospívající mládeže atp.)44 Tato komunikační hojnost proměňuje
společnost ve skleněnou klec, kde není možné nic utajit. Nové informační
technologie podle Barlowa45 „vytvářejí svět, který je přístupný všem lidem,
bez ohledu na privilegia, rasové předsudky, ekonomickou moc, vojenskou
sílu nebo místo narození“. Materiální hojnost nepřináší štěstí a mír všem, tak
i komunikační hojnost vyvolává morální krize, konflikty, nerovnost, novou
neprůhlednost. Hojnost informací však především paralyzuje schopnost
rozumět jim, dále profanuje soukromí, redukuje moc vyššího vzdělání ve
společnosti, nadřazuje kvantitu komunikace její kvalitě.46
Postmodernismus používá kýč nebo jím disponuje či jej produkuje. Je
určený lacinou líbivostí, silným emocionálním nábojem, snadnou
srozumitelností, často velice dobrým technickým provedením, neklade však
žádné otázky.47 Postmodernímu člověku stačí být jednou z živých bytostí na
Zemi, kde žije svůj život bez vymýšlení si „velkopříběhů“. Začíná tak nové
vyprávění o člověku a jeho světě, příběh s novou osnovou, novými
postavami a zápletkami.48 Svět je pro člověka „rozmanitým světem“
tj. představy o světě jsou pesimistické nebo veselé, ale bez velkých
vyprávění. Podle Barthese je dnes mýtus promluvou.49 Je to systém
komunikace, tj. je sdělením (tzn. nemůže být předmětem, pojmem či ideou),
určitou formou. Mýtus je promluva, proto mýtem může být vše.50 Promluva je
sdělením, může být ústní, ale také může být tvořena písmem, zobrazením:
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psaný jazyk, ale může to být i fotografie, film, reportáž, sport, divadlo,
reklama. To vše může posloužit jako opora pro mytickou promluvu.51
Současnost se nachází v situaci, kdy se podle Lyotarda52 hroutí velké
eschatologické vyprávění, jde pouze o efektivnost - věda, technologie.53
Proto se z Boschova triptychu Zahrada pozemských rozkoší dnes přenáší jen
název triptychu, jednotlivé fantaskní postavy či zvířata a jednotlivé motivy,
které následně získávají uplatnění především ve sféře komerčních
spotřebitelských předmětů, nebo název obrazu inspiroval či inspiruje
současné umělce k názvům svých děl. Dnešní člověk nečte Boschův triptych
Zahrada pozemských rozkoší jako příběh člověka od jeho stvoření, vyhnání
z ráje a pobytu v zahradě pozemských rozkoší, odkud vede cesta jen do
pekla. V dnešní době se morální význam triptychu zcela vytratil.
V současnosti také dochází ke změně v chápání starého a moderního.
Podle R. H. Guerranda54 je nepřítelem starověk, protože vytvořil umělost,
mistrovské dílo a obrací se na elitu. Moderní styl je naopak naturalistický,
inspiruje se v přírodě (zvlněné linie místo rovných čar). Cílem moderního
stylu bude vyrábět, zaplavit každodenní život a tím zrušit bariéru mezi
vysokým a nízkým uměním. Moderní styl se konečně nebude obracet na
nějakou elitu, ale na všechny lidi a stane se tak více sociální.55 Starověk byl
spojován s hrdiny, mistrovskými díly a hrdinskými skutky, moderní styl čerpá
z toho, co je obyčejné, masové a všeobecně rozšířené.56
E. Morin57 popsal modernitu jako masovou kulturu, kdy lidové masy vstupují
do světa blahobytu, volného času a konzumace (to bylo dosud vyhrazeno
buržoazním třídám). Růst kupní síly, širší míra nahrazování lidské síly
strojovou prací, přibývání volného času způsobují novou, pomalou přeměnu,
která spočívá v tom, že před lidmi najednou začnou naléhavě vyvstávat
problémy individuálního, soukromého života, problémy realizace osobního
života (i na úrovni nově se rozvíjející a početné zaměstnanecké vrstvy).
Morin vidí hlavní novinku v tom, že masová kultura zajímavě nakládá se
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vztahem reálné a imaginativní. Tato kultura je podle Morina „velkým
dodavatelem mýtů“ jako je láska, blahobyt, volný čas atd. Nepůsobí jen
směrem od reálného i imaginárnímu, ale i naopak („není jen únikem, ale
zároveň rozporuplně také imaginací“).58 Pokud moderní definujeme jako to,
co je přítomné, nakonec se z moderního stane minulá budoucnost. Význam
není přisuzován obsahu, ale pomíjivé formě. Moderní oceňuje nové pro jeho
novost a potlačuje u díla, předmětů či myšlenek jejich obsah.59
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2.

Boschův triptych Zahrada pozemských rozkoší
v dějinách
Tento Boschův triptych byl ve starém španělském inventáři nassavské

sbírky veden jako „Los deleites terrenales“ (rozkoše pozemské). Staří
španělští autoři60 jej vesměs označovali „La lujuria“ (rozmařilost, smyslnost,
nemravnost, nevázanost).
V Nassavském paláci byl tento triptych již roku 1517, kdy jej
zaznamenal italský kanovník A. Beatis a v letech 1520-1521 A. Dürrer při své
nizozemské cestě.61 Triptych byl patrně objednán Filipem Sličným roku 1504
a k 30. květnu 1517 byl zaznamenán ve sbírce Jindřicha Nassavského
(1483-1538). Přesné datum, kdy byl triptych vytvořen nebo pro nassavskou
sbírku zakoupen není známo.62 Nassavské sbírky byly uloženy na mnoha
místech, hlavní část sbírek byla v Nizozemí na zámku Breda. Některé části
sbírky byly později přemístěny do Španělska, kde se dostaly do majetku
rodiny Mendozů ve Valencii.63 Zbytek nassavských sbírek byl konfiskován
vévodou z Alby v roce 1568.64 Inventář zabaveného majetku byl sepsán
20. 1. 1568 a v seznamu lze nalézt „velkou deskovou malbu od J. Bosche“
(Zahradu pozemských rozkoší).65
Nový majitel, vévoda z Alby, později zanechal triptych svému
nemanželskému synovi66. Dva roky po převorově smrti, tj. roku 1593, byl
triptych při dražbě odkoupen z jeho majetku pro zámek Escorial ve
Španělsku. Triptych byl poprvé zachycen ve španělských inventářích,67
v roce 1591 kde byl uváděn jako „Diversos disparates“ (rozličné
ztřeštěnosti).68 V soupisu obrazů zaslaných do Escorialu 8. 7. 1593 je
triptych zapsán jako „Malba o rozmanitosti světa“ („Una pintura de la
variedad del mundo“).69 V dalších inventářích byl triptych označován podle
60
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barevně nejnápadnějšího detailu, červených plodů planiky „El Madroňo“
(planika).70
V roce 1605 ho Fra Sigüenza (1544-1606), mnich, historik a bibliotekář Filipa
II., označoval jako obraz „O ješitnosti slávy a krátkém trvání požitku“.71

2.1. Novodobé objevení Bosche
Boschovo dílo bylo od 17. století zapomenuto. Ve 30. letech 20. století
bylo znovu objeveno. Na přelomu let 1935-1936 byla v pařížské Oranžerii
uspořádána výstava flámského malířství 15. a 16.století s názvem: Od van
Eycka k Bruegelovi.72 Na této výstavě byl Bosch zastoupen triptychem
Pokušení sv. Antonína73, který mocně zasáhl Gustava Flauberta74. Téma
Pokušení sv. Antonína ztělesňuje všudypřítomnou myšlenku pozdního
středověku o svádění člověka Satanem. Satan – zlo je zde vizualizováno
zrůdně fantaskními vidinami, které pronásledovaly světce na egyptské
poušti.75 A právě kvůli těmto fantaskním vidinám zasáhl triptych Pokušení
sv. Antonína obrazivost Flauberta, který se víc jak dvacet let zabýval tímto
tématem v rámci filosoficko didaktického rozprávění dokončeného v roce
1874.76
Ve 30. letech se v Paříži šířily myšlenky surrealistů a kdy André
Breton77 vydal své Manifesty, ve kterých se projevil jako Boschův
spřízněnec.78 Breton věřil ve splynutí snů a reality v jakousi realitu absolutní,
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surrealitu.79 Upozorňoval na sen, který obdivoval a který byl pro něj zdrojem
údivu. Tvrdil, že sen je podle všeho něčím souvislým, je nějak organizován
a ptal se, zda by mohl být využit k řešení základních otázek života?80 Snící
člověk je podle Bretona unášen událostmi, které ve snu prožívá. Díky
intelektuální spolupráci s divákem či čtenářem mohou podle surrealistů
vyvstat všechny asociační vazby obrazu nebo díla.81 Hlavním znakem
surrealistických obrazů je náhodnost82, kladení různých, nesourodých prvků,
které vytvářejí novou skutečnost.83 A právě proto surrealisté Boschovy
obrazy přijímali jako různé fantaskní vidiny.
Surrealismus je čistý psychický automatismus84, který vyjadřuje
duševní dění,85 znamená podřízení myšlenky, poezie, malby, atd. náhodě,
protože spočívá na víře ve vyšší asociační formy, na víře ve všemoc snu
a v samoúčelnou hru myšlení. Metoda surrealistické tvorby je založena na
podvědomém diktátu myšlenek mimo veškerou kontrolu rozumovou, mimo
veškerý ohled estetický a mravní. Surrealisté věřili, že výrazem podstaty
lidské bytosti je sen. Surrealističtí malíři tak zaznamenávali snové zážitky
a vytvářeli jakousi snovou absurdní realitu.86 Projevovali tedy zájem o
Bosche jako o „malíře imaginárna“.87 Bosch stejně jako oni žil v době, kdy
docházelo k dynamickému vývoji společnosti, kdy probíhaly klíčové politické
i hospodářské proměny. V Boschově době se vyspělé nizozemské provincie
dostaly do rukou Habsburků, díky sňatku Marie, dědičky posledního
burgundského vévody Karla Smělého, s rakouským arcivévodou, pozdějším
římským králem a císařem Maxmiliánem I.88 Kolem roku 1500 vládl v
zemihluboký neklid (chaos magnum) a probíhala předreformační krize
hodnot.89 Bosch byl bezpochyby velice zbožný člověk, jeho malby vyzařují
víru výjimečné povahy. Zdá se, že jeho hlavní uměleckou motivací byla touha
po zintenzivnění náboženské zkušenosti a konkretizaci imaginárních
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představ nebe či pekla, 90 případně společenské utopie.91 Bosch byl mistrem
iluzivního vytváření obrazového prostoru ve svislém směru, spíše než do
hloubky. Dokázal s velikou působivostí v malbě naznačit přechodné jevy,
uměl odlišit strukturu různých látek. Nepokládal za nutné podávat logickou,
vizuální stránku světa a tak se mohl věnovat imaginárním oblastem.92 Není
však možné říci, zda Bosch pracoval na základě vědomých či nevědomých
podnětů, jelikož jeho představy jsou tak spletité, že mohly být vytvářeny
mnoha procesy a jistě také byly inspirovány přáním objednavatelů a
předpokládaným užitím a prostředím díla. Bosch pravděpodobně zčásti
vycházel z náboženských představ přejatých lidové kultury93, především
karnevalové, tzv. parodia sacra.94 Bosch rozvíjel stejný postup, jaký často
užívali středověcí umělci, kteří předváděli „obrácený“ satanský svět tím, že
„pokazili“ svět zjevný. Tvorové na jeho obrazech, jejich činnosti a prostředí,
ve kterém jednají, jsou výstřední a vzdálené tomuto světu, přesto jsou
věrohodně zobrazeni díky Boschovu technickému mistrovství, se kterým
vytvářel iluzi přirozeného světa.
Právě toto pojetí bylo jistě blízké surrealistům. Podle Bretona měl
surrealismus na člověka vliv jako omamné látky. Breton přirovnával
surrealismus k umělému ráji a nazýval ho „novou neřestí“, která není určena
jen několika lidem.95 Surrealismu se snažil vyvolat v intelektuální i morální
rovině co nejobecnější a nejzávažnější krizi vědomí, obracel se na morální
ctnosti: měl své kořeny v životě, v životě své doby. Surrealisté se nebáli
absolutní vzpoury, totální nepodřízenosti, sabotáže podle všech pravidel
a své naděje vkládal do násilí.96 V surrealistickém myšlení se měly
shromáždit všechny duševní síly člověka prostřednictvím závratného sestupu
do sebe sama, systematického osvětlování skrytých míst a postupného
zatemňování míst jiných. Surrealismus se zabýval lidským vyjadřováním ve
všech jeho podobách, tj. jazykem v první řadě – hordy doslova rozběsněných
slov (produkty spontánní, spontánnější, bezprostřední či bezprostřednější
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činnosti nabízí surrealismus v podobě knih, obrazů a filmů).97 Surrealisté se
domnívali, že je třeba „snažit se pochopit přírodu podle sebe, a nikoliv sebe
podle přírody“.98 Surrealistický malíř neměl komponovat, řád spontaneity měl
nahradit umělý řád konstrukce. Obrazy měly být výsledky dlouholeté stavby,
vedené instinktem, ve kterém se sbírají zkušenosti, aniž si to člověk
uvědomuje.99
Surrealisté chtěli setřít rozdíl mezi uměleckým a životním gestem, pro
ně bylo umění filosofií, náboženstvím, vírou a utopickým přesvědčením
o možné „změně světa“, popřením nadvlády logiky a racionalismu ve
prospěch volného toku imaginace, snu. V souladu literatury, výtvarného
umění a fotografie dali tvůrci „nového absolutna, pravdivého a poetického“
vzniknout koláži, technice „nejvznešenějšího zisku“100. Už tento princip
– který měl magnetizovat ducha, způsob, který dovoluje, či spíše prahne
klást vedle sebe provokativně nesourodé fragmenty smontované v novou
skutečnost – mohl stačit k tomu, aby si jeho vyznavači přivlastnili Bosche,
podobně jako to učinili s P. Bruegelem starším101, s Leonardem102 (jeho
groteskní hlavy), s intelektuálskými skládankami pozdního manýristy
Arcimbolda103, s malířskými halucinacemi Goyovými104 a s básníky
Lautréamontem105, Rimbaudem106, německým romantikem Novalisem107, či
s Nervalem108, jehož Aurélie109 byla jejich Biblí. U samotných umělců to bylo
legitimní. Avšak v nebezpečnou past se změnil tento postoj v rukou
vykladačů uměleckého díla – teoretiků.110
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Zde bych se chtěla zaměřit na jednoho z umělců této surrealistické
skupiny, Salvadora Dalího. Salvador Dalí svou dokonalou, akademickou
preciznost, získanou během let učení, doplnil udivující představivostí. Díky
surrealismu dokázal spojit svoji imaginaci s technikou středověkého
řemeslníka. Výjevy na jeho obrazech jsou inspirovány z nejrozmanitějších
zdrojů a výsledkem je zcela originální podívaná.111 „Celé mé umění“ říká
Dalí, „záleží v tom, že s nejneúprosnější precizností zhmotňuji iracionální
obrazy pocházející z mé paranoie. Dávám svému třeštění konkrétní podobu.“
„To co nazýváme skutečností, je větší iluzí než svět snů.“112 Sen v tvůrčím
procesu Dalí nechápal jako sen, ale jako ducha v bdělém stavu.113
Při malování používal Dalí zvláštní metodu, určitý svůj pracovní postup, který
nebyl v podstatě vlastní metodou surrealismu. Dalí svá témata, své
představy, které ztělesnil na obrazech, nespatřil ve snu, ale ztělesňuje svou
temnou vnitřní představu, onu druhou skutečnost, a uplatňuje přitom svou
vizi, jakéhokoliv původu. Výsledná podoba takové „neskutečné“ skutečnosti
pak bude nadskutečná, surrealistická. Obraz Dalí realizoval vždy svou
nejoblíbenější přísně akademickou technikou. Proto není po technické
stránce, z hlediska postupu, rozdílu mezi Dalího malbou surrealistickou
a nesurrealistickou, rozdílný je jen svět, které jeho obrazy představují. A
právě tento svět je zdrojem skutečné tvůrčí síly.114
Dalího malby v sobě skrývají tajemství, které není snadné odhalit.
Pokoušeli se o to mnozí badatelé, esejisté, historikové a kritikové umění
i řada malířů.115 Stejně tak se řada historiků umění pokoušela a stále
pokouší odhalit tajemství Boschových obrazů a triptychů. Bosch, stejně jako
Dalí, přenáší na obrazy své vize, představy o světě, plném fantaskních
postav, zvířat, rostlin, které svým vzhledem neodpovídají realitě. Boschův
svět je zobrazen tak, jak jej on sám viděl a chápal, věnoval se více
imaginárním oblastem než vizuální stránce světa. Také Dalí maloval svá
témata podle své vnitřní představy, podle své vize, proto jsou postavy,
zvířata či rostliny na Dalího surrealistických obrazech fantaskní, různě
111
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znetvořené a neodpovídající jejich skutečné vizuální podobě. A právě v tom,
že Bosch i Dalí dávali přednost imaginaci před vizuální stránkou světa
můžeme vidět podobnost obou umělců.
Surrealistická metoda byla založena na volném toku imaginace, snu. To
surrealistům dovolovalo klást vedle sebe nesourodé prvky spojené vedle
sebe v novou skutečnost. A právě tento princip jim stačil k tomu, aby si
přivlastnili Bosche.116 V Boschových obrazech viděli různé fantaskní vidiny.
Bosch však ve své době musel tvořit svá díla na základě zadání od
objednavatele, tak, aby odpovídala církevní ikonografii své doby, nemohl
malovat, co chtěl. Bosch vycházel z náboženských představ své doby.
Pokud si lidé jedné kultury, v tomto případě surrealisté, přisuzují výsledek
jiné kultury, v tomto případě Bosche, kladou na taková srovnání jiná měřítka,
vidí Bosche z pohledu své doby. Domnívám se, že nelze vztahovat kritéria
dnešního člověka na minulost, tak jak to učinili surrealisté s Boschem, jelikož
to vede k nesprávnému chápání.
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3. Boschovo dílo v dějinách umění
3.1 Publikace
Pařížská výstava flámského malířství 15. a 16. století De van Eyck
à Bruegel na přelomu let 1935-1936 znamenala také nové objevení
Boschova díla ve vědeckém kontextu dějin umění. Rok po skončení výstavy
v Paříži (1937) vydal Charles de Tolnay117 první moderní monografii
Hieronyma Bosche.118 Za Boschova díla de Tolnay označil přibližně 40 děl
(pozdější kritický pohled z nich postupně ubral skoro polovinu), a stanovil
jejich chronologickou řadu, která v podstatě platí dodnes. De Tolnay připustil,
že by se Boschova díla mohla zkoumat z hlediska Freudovy psychoanalýzy
a Jungovy hlubinné psychologie, jak se to nabízelo v souvislosti s jeho
objevením surrealisty. Podle psychologů je oblast nevědomí u všech lidí
podobná. Zkoumat v této souvislosti Boschova díla by znamenalo
předpokládat, že uvedl do tvorby také své nevědomí, pak by jeho díla mohla
vyvolávat hluboké odezvy a připomínat něco, k čemu má i současný divák ve
svém nevědomí blízko.119
Po skončení druhé světové války se objevila celá řada historiků umění,
kteří se snažili interpretovat Boschova díla a vycházeli většinou ze
surrealistického kontextu, ve kterém byl Bosch znovu objeven. Interpretovali
jeho díla s pomocí znalostí alchymie a astrologie, hermetického symbolismu
Tarotu.120 V jeho obrazech byla shledávána souvislost s židovskou gnózí121,
nebo se předpokládala Boschova příslušnost k tajným spolkům.122 Bosch byl
považován za heretika a jeho obrazy měly být výrazem heretismu, který byl
vnímán jako analogie „rudého a černého praporu anarchistů našeho
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století“.123 V souvislosti s alchymií se pohled neupíral na Bosche jako na
malíře, ale na shromažďovatele důkazů mystických nebo hermeneutických
variací starověké alchymie.124 Alchymistické motivy byly považovány za kódy
skrytého tajemství, spíše než za výsledky kritického pozorování přírody.
Moderní doba viděla Bosche jinak, než např. Leonarda da Vinciho. Oba
patřili do stejné generace, ale působili v kulturně odlišném prostředí. Bosch
není představitelem renesance ani nemá mnoho společného s představiteli
starého německého umění, kteří by mohli být považováni za zdroj Boschova
individualismu a vztahu k mystériím.125
Bosch měl být také podle svých poválečných interpretů seznámen
s novými, osvobozenými formami lásky. Objekty (i oběťmi) takového
spekulativního „čtení“ se staly v prvé řadě velké Boschovy triptychy, které
byly záhadné pro své využití, protože měly formu skládacího oltáře, ale
neplnily ji. Bosch je zřejmě na přání objednavatelů vytvářel jako profánní díla
do sbírek nejvybranější světské klientely. Prvním z nich zřejmě byl triptych
Pokušení sv. Antonína126 pro řád antonitů127 (Lisabon, Museo Nacional de
Arte Antigua) a druhým triptych Zahrada pozemských rozkoší pro Jindřicha
II. Nassavského (Madrid, Museo Nacional del Prado).128
V roce 1947 vydal svou práci Hieronymus Bosch Das Tausendjähriges
Reich: Grundzüge einer Auslegung 129 Wilhelm Fraenger,130 ve které
představil svou teorii zvláštní sugestibility. Podle Fraengera byla duchovní
architektura triptychu určena tím, že si jej objednala pro své obřady tajná
sekta „svobodného ducha“ (Homines Intelligentiae) jako ilustraci
adamitského ráje. V něm se pěstovala volná láska, nezatížená prvním
hříchem, milování, jemuž se oddávají křehce netělesné postavičky střední
desky, aranžované v rytmických seskupeních a pojídající obrovské, hříšně
zbujelé plody v převážně vodním, symbolicky nestabilním prostředí. Ústřední
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„kašna mladosti“ je podle Fraengera alchymistickým zpodobením elixíru
života. Z přemnohých detailů jako jsou např. bublina s milenci zásnubní
místností alchymistického spojení mužského a ženského elementu, tykve,
korály a vejce se skrývajícími se mileneckými páry jsou obrazy
alchymistického tyglíku, v němž se uskutečňuje „velké dílo“. Alchymistický
význam podle Fraengera mají i barvy. V jeskyni vpravo uprostřed je podle
Fraengera vyobrazen objednavatel – velmistr sekty, kacíř židovského původu
Jakob Almaengien. Fraengerově konstrukci však odporují holá fakta. Tak
jako sekta rozenkruciánů (založena poč. 17. století), tak ani adamité nebyli
v Nizozemí v Boschově době doloženy.131 Stejně tak jako i pozdější zařazení
těchto triptychů do sbírek katolických vysokých duchovních a světských
hodnostářů.
Mnoho moderních badatelů je fascinováno Boschovým uměním, jenže
se zdá, že popírají nebo zapomínají, že okamžikem fascinace začíná
rozmluva o tématu. Začali debatovat o náboženství a společnosti v Boschově
době, zatímco si téměř nevšímali jeho historických metafor. Výborným
příkladem tohoto typu je již zmíněný německý historik umění Wilhelm
Freanger, který popsal Bosche jako svobodného ducha na pozadí militantní
sekty. Tento popis však měl mnohem větší kořeny v obavách a nadějích roku
1920 a přineslo Fraengerovi mnoho obdivu od Boschových obdivovatelů.
Jeho interpretace malby je v podstatě „ideální sféra lásky“ v tisícileté utopii
a musela být založena na předpokladu, jak Fraenger sám připouští, že to
bylo objednáno nějakou heretickou skupinou.132
Ačkoliv mnoho badatelů Fraengerovu teorii rozhodně odmítá,
u publika nalezla velký ohlas. Chopili se jí žurnalisté a tak je střední deska
Zahrady pozemských rozkoší často reprodukována na stránkách časopisů
(stejně jako Mona Lisa nebo Noční hlídka). Tato interpretace je přitažlivá
nejen svojí novostí a senzačním charakterem, ale i tím, že tak dobře ladí
s jistými představami 20. století, podle kterých jsou volná láska a nespoutaná
sexualita pokládány za samy o sobě pozitivní a za lék proti různým
psychickým a sociálním útrapám. Představitel terapeutické sexuality Norman
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O. Brown133 ve své knize Loveۥs Body (1966) dokonce nazval Zahradu
pozemských rozkoší ilustrací svých vlastních teorií.134
Většina odborníků se snažila objevit „klíč“ k Boschovým obrazům.
Hledal jej také Erwin Panofsky135, který však s rafinovanou skromností
nakonec přiznal ve svém díle Early Netherlandische Painting (1953)
nedostačivost, pro niž se Bosche vzdal, i když mu v rámci rané nizozemské
malby patří legitimní místo: „Tohle, je příliš náročné pro můj důvtip, raději
pominu“.136
V roce 1969 a 1976137 se detailněji vyjádřil o triptychu Zahrada
pozemských rozkoší Gombrich.138 V souvislosti s ústřední deskou triptychu
Zahrada pozemských rozkoší napsal, že je třeba uvažovat o moralitě,
o pomíjejícnosti smyslových rozkoší. Gombrich dále upřesnil a připomněl
v díle všudypřítomné téma nestability a balancování, vyjádřené jak
v celkovém rytmu kompozice, tak v detailech, i nejposlednějších. Lidský rod,
jehož někteří příslušníci, už potápěni vodním živlem, se zmateně hemží na
centrálním obraze. Nezdá se, že by vyjadřovali slastné pocity, ale neklid
a halucinatorní labilitu Lidí před potopou („nejistá“ voda byla symbolem
zmateného ducha, ne-rozumu, který právě v Boschově době začal být
klasifikován jako nemoc-šílenství a hraničně odlišován od konání
rozumného). Nahé, beztížně loutkovité postavičky se potěšují jen zdánlivě.
Pojídají nepřirozeně zbytnělé, hříšně obrovité, nezdravé plody znamenající
chtíč (maiotas – jahody bez chuti139), vznášejí se v labilním, převážně
vodním prostředí a oddávají se falešnému štěstí posledních chvil před
příchodem svrchovaného trestu. Jde tedy o varující téma
„Jako bylo za dnů Noe“ (L, 17, 26) – „Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne,
kdy Noe vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny“ (L, 17, 27).
Zavřený triptych pak ukazuje nikoliv Třetí den stvoření světa, viděného
z ptačí perspektivy v křišťálové kouli, ale Svět po potopě, jemuž na vnitřních
133
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křídlech odpovídají Stvoření Evy prostřednictvím Krista a Peklo. V takové
interpretaci chápeme nyní mnohem lépe, proč bibliotekář Filipa II.
Fra Sigüenza píše v roce 1595, že by chtěl dát malbu rozšířit v mnoha
kopiích pro povznášení ducha.140 Panovničtí prominenti (burgundský vévoda
Filip Sličný) by u malíře stěží objednávali obrazy heretického obsahu, vysocí
duchovní a světští hodnostáři by je nebyli sbírali – patřila k nim Marie
Uherská, Markéta Rakouská a zvláště „nejkřesťanštější král“ Filip II.141
Autoři moderních interpretací142 Zahrady pozemských rozkoší viděli
skrytý význam, který nemohl být dešifrován tak, jak jej viděli Sigüenza, de
Quevedo nebo Guevara a v souvislostech nezávislých na Boschově umění.
Moderním divákům přijde obtížné představit si, že Bosch se svými
náboženskými tématy, chtěl vytvořit umění, které by jej zbavilo závislosti na
duchovenstvu a kázání. Na druhou stranu Bosch musel diváka přesvědčit, že
náboženská témata v jeho dílech byly odrazem hlubokého osobního
prožitku.143
Za objednávkou uměleckého díla stojí téměř vždy praktický účel: je
určeno pro život. Tím se stírá hranice mezi svobodně tvořícím uměním
a uměleckým řemeslem. Jinými slovy, hranice není ještě vymezena.
Nizozemští mistři ve službách dvorů ve Flandrech střídali malování
deskových obrazů, iluminovaných rukopisů, ale museli se také věnovat
navrhování turnajových kostýmů atd. Nesvoboda umění, kterou určoval
zákazník, je tragická i vznešená zároveň: vznešená velikostí, s níž se umělec
dokázal vymanit z pout zakázky.144 Umění sloužilo, hlavní funkcí bylo rozvíjet
nádheru a zdůrazňovat osobu dárcovu, nikoli umělcovu.145 Zákazníky
velkých malířů byli panovníci, vysocí dvořané, velcí parvenu, tedy
reprezentanti tehdejšího velkokapitálu.146 Malíř je naprosto svobodný právě
v detailu. V tom, jak zpodobnit hlavní věc, jak zobrazit posvátný předmět, je
vázán přísnou konvencí: každá církevní malba má svůj ikonografický kodex,
od kterého se nelze odchýlit. Malíř však měl jedno neomezené pole: roucha,
rekvizity, pozadí mohl bez zábran a s veškerou svobodou malovat nebrzděn
140

Vacková, J., Odpovědi obrazů. Mistři starého Nizozemí, s. 65-69.
Vacková, J., Odpovědi obrazů. Mistři starého Nizozemí, s. 167.
142
např. Fraenger.
143
Belting, H, The Garden of Earthly Delights, s. 17.
144
Huizinga, J., Podzim středověku, s. 425.
145
Huizinga, J., Podzim středověku, s. 444.
146
Huizinga, J., Podzim středověku, s. 449.
141

34

žádnou konvencí, zobrazovat, co vidí a jak to vidí – pevnou, přísnou
výstavbu posvátného obrazu krášlí bohatství detailu jako jasný poklad.147
Naopak v poezii to bylo opačně: básník měl volnou ruku ohledně hlavní věci,
ale detail a pozadí tu podléhali tlaku konvence nejvíc. Téměř pro každou
jednotlivost existovala tradiční výrazová forma.148
Nejvábivější, až senzacechtivé interpretace díla H.Bosche spatřily
světlo světa až poté, co si malíře přisvojili surrealisté. I když své přesvědčení
neměli přímo za světový názor (ten jim velmi dlouho zastupoval marxismus),
žili je vášnivě jako náboženství, jako víru v utopickou vizi, že nadvláda
představivosti a snění („spánek zabírá třetinu našeho života“ říkával jejich
romantický předchůdce, křehký básník Gérard de Nerval) přivodí „změnu
světa“ pro novou, dokonalou lidskou existenci. Mělo se tak stát (podle
zakladatele hnutí A. Bretona) pod praporem esoterismu, vysoké magie,
hermetismu staré karetní hry tarotu, rituálů svobodných zednářů, alchymie,
astrologie, černého mýtu o Osiridovi, delirantních stavů i lásky na nejvyšším
stupni. Dobře si umíme představit, jak mocné bylo očarování těchto
„zasvěcenců“ tváří v tvář malbám pozdně středověkého mistra z Nizozemí.
V tomto klimatu pak promýšleli své teorie hned po roce 1945 interpreti, aby je
roubovali na provokativní dílo minulosti. Zahrada pozemských rozkoší
vyvolala v život lukrativní teorii Fraengerovu, podle které je tajuplná ústřední
scéna triptychu ilustrací milénia – tisícileté říše „nového Adama“,
zpodobením členů sekty „svobodného ducha“ pěstujících „ars amanti“
v utopickém Edenu, z něhož nebyli lidé nikdy vyhnáni. Za rozvrhem celku
bylo rozpoznáno datum 6. července 1504. V těchto souvislostech je třeba
říci, že Homines intelligentiae působili sice v Německu a v Nizozemí
začátkem 15.století, avšak adamité zde nejsou v Boschově době doloženi.149
Mezi 20. stoletím (kdy sáhli do hlubin imaginace surrealisté)
a pozdním středověkem je věk rozumu. Dnes se nedokážeme spolehlivě
orientovat v mapách duše lidí, jímž reálné a nadpřirozené splývalo v jedno.
Pro ně nebylo hranice, za níž počíná šílenství (Bosche, který organizuje své
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„neřádné“ vidiny v tak absolutním výtvarném řádu, bychom z něj
nepodezírali, ovšem používání běžných přírodních halucinogenů, jako rulíku,
durmanu, blínu, vraního oka atp., by nebylo ničím zvláštním). Kritéria
moderního člověka prostě nelze přímočaře vztahovat na minulost. Proto se
velká část citovaných boschovských interpretací (přes všechny falešné
závěry i poetičnost) zřejmě minula cílem. Zdá se, že Bosch již nebude (jako
to činil Fraenger) poměřován např. “Principem slasti“, ale že bude spíše
hledán terén současných lidských úzkostí a očekávání.150
Přítomné rozkrývání zla (pokud cílí k vnitřní duševní očistě) by
nemuselo být smyslu prázdné. Jak připomíná Vacková, smysl nepostrádal
ani zpěv provokujícího intelektuálního apokalyptika. Podle Vackové dále
existuje ještě jedno myšlení – alternativní, které na rozdíl od apokalyptického
determinismu klade (interdeterministicky) důraz na možnost volby, vybízející
v dané dějinné chvíli k činorodé volbě mezi dvěma alternativami, ovšem
většinou za nepohodlného „požadavku změny vnitřní orientace“ (Rudolf Starý
v tlumočení myšlenek Martina Bubera151). Dosud totiž všichni zapomínaly
vnímat malbu samu. Týká se to množství jeho starých napodobitelů, a ani
horliví vykladači v našem století neušli této jednostranné fascinaci. Proto je
třeba říci: Obrazy Hieronyma Bosch jsou velkolepě malované energicky
rychlou technikou á la prima (jak to později bude činit P. Bruegel starší a
P. P. Rubens), v tenkých, světelně chvějivých skvrnách skvoucích, vedle
sebe položených studených a teplých barev (pod nimiž prosvítá podkresba),
způsobem, který v imperativním mžiku oka dovede skrze zázrak umění
ztělesnit naléhavou myšlenku, obtěžkanou poselstvím a tajemstvím…152
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Triptych hovoří o svém tvůrci jako o „diagnostikovi zla“ – možná
teologicky vzdělaném v přesvědčení, že zlo, pokud je definováno, bude
přemoženo dobrem. Odpovídá to učení o predestinaci, které člověku,
zatíženému prvním hříchem, ponechává jistou míru svobodné vůle.
Umělecky pak byl H. Bosch zakotven v předlouhé tradici nizozemských
iluminovaných rukopisů s jejich okrajovými droleriemi153 a diabeleriemi – jež
geniálně povýšil na obrazy velkého formátu – v pololidovém a lidovém
dřevořezu i v karnevalové kultuře. Takto formulované hodnocení je v souladu
se sporými zprávami z jeho života, obsaženými v zápisech Bratrstva P. Marie
v ۥs-Hertogenbosch, jehož byl členem, pro něž maloval a které jej také ve své
kapli při katedrále slavnostně pohřbilo.154
Fra Sigüenza, který podal nejobšírnější a současně nejdůležitější
svědectví o Boschových obrazech ve Filipových sbírkách, by ho nebyl býval
hájil proti nařčení z hereze, sám Filip II. a před ním nizozemské
místodržitelky Markéta Rakouská a Marie Uherská, kardinálové D. Grimani
a A. Perrenot de Granvella, či don Felipe de Guevara by ho nebyli sbírali.
Měřítka našeho století nelze beze zbytku vztáhnout na uplynulou dobu.
Přitom nelze upřít tvorbě H. Bosche, že v sobě obsahuje poselství trvalé
povahy. Na konci tisíciletí je však budeme vnímat spíše v onom tónu, jak
promlouvalo těsně po roce 1600 k Sigüenzovi: podle Vackové se i dnešek
rád dává fascinovat zlem (viz některé příklady z výtvarného umění: krvavé
iniciační orgie oficiálního Hermanna Nitsche155, výstava Rituály v přechodu
v londýnské Tate Gallery, instalovaná z pocitu „nesnesitelnosti krásy“ a krize
„tak hluboké, že jí schází definice“, obrazy destrukce, násilí a atomové zkázy
od Američana Roberta Morrise156, zasazené do černých rámů, s lidskými
kostmi, lebkami v symbolizování předzvěsti budoucího zániku). Známe tedy
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apokalyptické myšlení.157 Vacková si klade otázku, zda-li se neukazuje
zdánlivý paradox, o který se opírali jako o východisko středověcí teologové,
totiž že ve chvílích, kdy „zlo a zkaženost světa dosáhnou vrcholu, počne zlo
hubit samo sebe“? V našem chápání: jako svého druhu přírodní pravidlo
přemnoženosti? Míření k vnitřní duševní očistě? Vždyť apokalyptické
předpovědi zlomového času kolem roku 1500, kdy důsledně rozkrýval zlo
H. Bosch, nedošly uskutečnění, aniž se naplnila očekávání chiliastů – rodil se
Nový věk se svými polaritami. Avšak stanovení diagnózy bylo smysluplné.158
V rámci toho, byly objeveny i dobové nebo historické texty o Boschově
díle, které vznikaly v době, než bylo Boschovo dílo zapomenuto.
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3.2 Významné výstavy
3.2.1.

1967, ۥs-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum159
Po roce 1945 nastal opravdový „boom“ citovaných dešifrací

dokládajících – kromě jiného – závislost každého historického soudu na
době, ve které se zrodil. Boschova popularita však měla a má velmi málo
společného se skvostným způsobem, jímž maloval. To bylo lhostejné
napodobitelům. Ti se chápali záhadně iritujícího námětu, který výtvarně
tlumočili těžkopádným způsobem. S voyeurským přístupem ke „značce
Bosch“ se museli smířit i pořadatelé velké umělcovy výstavy, konané v roce
1967 v ۥs-Hertogenbosch.160 Na této výstavě se objevila spousta předmětů
s Boschovými náměty apod. pro komerční využití: gramodeska, výjevy
z obrazu na dvířkách praček, cigarety s nálepkami motivů Zahrady
pozemských rozkoší, čokolády s motivy Vůz sena, apod. Bosch znamená pro
publikum peklo (spíše neškodná zábava), herezi, tajné nauky, perverzi až
šílenství, ale s vlastním fenoménem jeho díla se obecenstvo především míjí.
Ale nejinak tomu bylo už v 16. století i později.161
3.2.2.

9. - 11. 11. 2001 Rotterdam,
Museum Boijmans Van Beuningen162
Součástí výstavy byly společenské a kulturní akce: hudební

představení, divadelní hry, tanec, filmy a výstava. Poprvé se konal třídenní
mezinárodní kongres o H. Boschovi (rok 2001 byl vyhlášen „Rokem
Hieronyma Bosche“). Tato výstava ukázala, že Boschovo dílo bylo jemné,
precizní a jedinečné, zatímco jeho napodobitelé (jak psal již Guevara), se
snažili překonat Boschovu originalitu na úkor kvality. V jejich, až krutém,
přístupu k Boschově subtilní ikonografii, v manipulaci
a přehánění Boschových motivů je zřetelně vidět, že takové malby ztratily
svůj původní náboj. Kde Bosch hrozil s opatrností, tam jeho napodobitelé
vpadli se snahou co nejvíce se zalíbit módním výstřelkům.163
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3.3

Historické postupné objevování Boschova triptychu
Zahrada pozemských rozkoší
Nejstarší písemné zmínky o Boschově triptychu byly objeveny

v Cestovním deníku italského kardinála Luise Aragonského, který psal
Antonio de Beatis, kanovník a sekretář tohoto italského kardinála
(1474-1519). De Beatis napsal Cestovní deník španělského kardinála Luise
Aragonského (v apuliánském dialektu). Tento deník však neposkytuje nic víc
než jen pár povrchních komentářů, které ukazují, jak málo toho A. de Beatis
věděl o Nizozemí. Nassavský palác de Beatis popsal jako „velmi drahý a
krásný v gotickém (německém) stylu“. Upoutal ho mnohými velkolepými
obrazy, především akty. Zmiňoval se o „bizarních věcech“ na Boschových
obrazech, na kterých viděl krajiny „a kromě toho všeho, jak se (lidé) plazí
z lastur… ženy a muži, bílí a černí, v různých pozicích a postojích, ptáci,
stvoření všeho druhu a blízko k přírodě, věci tak plné potěšení a fantazie, že
není možné popsat to těm, kdo to neviděli a neznají je“.164 Samotné dílo mu
zřejmě během návštěvy nikdo nevysvětlil, nebo pokud ano, rychle to
zapomněl. Nepletl se však v jedné věci: nikomu, kdo triptych neviděl, nebylo
možné toto jedinečné dílo popsat.165
Autorem druhé nejstarší zmínky o Boschově triptychu je Felipe
de Guevara (1500-1563), španělský humanista, který ve svých ve svých
„Commentaries de la pintura y pintores antiguos“ (kolem 1560-1562) varoval
nezasvěcence před Boschovým dílem. Bosche viděl jako „vynálezce monster
a chimér“ znesvěcujícího „meze přirozenosti“. Ale zároveň bránil krásu
a poetičnost Boschova díla, srovnával jej s komickým žánrem starověké
malby známé jako „grylloi“. Tento zvláštní pojem Guevara převzal
z Pliniových dopisů, ve kterých Plinius popisuje řeckého umělce Antifila jako
otce satirické malby. Guevara se narodil v roce 1500, byl tedy o 47 let mladší
než Bosch166. Guevarovo srovnání Bosche s umělcem klasického starověku
164
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je poměrně troufalé a mělo zřejmě sloužit k obraně Boschovy originálnosti
proti tradiční ikonografii. Podle Guevary byl Bosch prvním, kdo se pokusil
o svobodné umění.167
„Není tomu tak dlouho, co jsem objevil jiný druh malířství, říká se mu zmetek,
grillo. To jméno dostal od Antifila, který namaloval jednoho muže a pak ho
tím jménem nazval, aby si z něho utáhl, a od té doby se této malbě tak říká.
Antifilos se narodil v Egyptě a tento způsob malby168 pochytil od Chtesidema.
Zdálo se mi, že se podobá tomu, co naše doba tak chválí v Boschovi či
v Boscovi, jak my říkáme, který vždy všem připadal podivný, protože maloval
bizarní osoby a podivné postoje…“
(F. de Guevara, Commentarios de la pintura, kolem 1560-1562)169
Zvláštní vypovídací hodnotu má svědectví mnicha Josého
de Sigüenzy (1544-1606). Sigüenza byl historik a bibliotekář Filipa II. a ve
svém díle Třetí část historie řádu svatého Jeronýma (1605) charakterizuje
umělce ve svrchovaném obdivu jako toho, kdo „neukazuje člověka, tak jak se
jeví zevně, ale odhaluje jeho nitro“. Bosch podle Sigüenzy nebyl
„pekelníkem“, ale zbožným synem katolické církve, extrémním moralistou
z časů předreformační krize hodnot, které očekávaly příchod Posledního
soudu.170 Sigüenza chápal obraz jako morální kázání a chtěl jej rozšířit
v mnoha kopiích, aby povznášel duše.171 Sigüenza se možná obával
zhoubné pozornosti inkvizice, protože napsal promyšlenou obranu malířovy
ortodoxie a věrnému zobrazení:
„Mezi německými a vlámskými malbami, jichž je, jak jsem řekl, velký počet,
jsou po celém domě (Escorialu) roztroušeny mnohé malby Hieronyma
Bosche. Z různých důvodů bych chtěl trochu více promluvit o tomto malíři,
neboť jeho velký génius si to zaslouží, třebaže lidé všeobecně jeho dílo
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pokládají za nesmysl (…) lidé, kteří se nedívají příliš pozorně na to, co mají
před očima. Domnívám se proto, že je neprávem odsuzován jako kacíř
– a abych začal právě zde – o zbožnosti a horlivosti krále, našeho
zakladatele, jsem toho mínění, kdyby (Bosch) byl takový, (král) by nedopustil
přítomnost jeho maleb ve svém domě, ve svých klášteřích, ve své ložnici,
v kapitule svého řádu, ve své sakristii, všechna tato místa jsou naopak jimi
vyzdobena. Chci nyní prokázat, že jeho malby vůbec nejsou (nesmysly),
nýbrž podobají se knihám velké moudrosti a umění, a pokud tu jsou nějaké
bláznivé činy, jsou naše, nikoli jeho, a musíme říci, že jde o malířskou satiru
lidských hříchů a nestálosti“.172
V Escorialu, sídle neúprosného pronásledovatele hereze, Filipa II., se tento
obraz v novodobém pohledu vyjímá jako zcela cizí a podezřelý. Umělec
nesměl být obviněn z hereze, aby se o něm mohlo mluvit. V malbě hraje
důležitou roli víra a královská sbírka byla stále pod nejpřísnějším dozorem.
Bosch byl „neprávem podezřelý z hereze“, jak upozorňoval Sigüenza.
Ohledně triptychu Zahrady pozemských rozkoší tento knihovník Escorialu
uvádí formulaci, která hrála roli v době, kdy byl obraz zaznamenáván do
inventáře (v roce 1593). Pro Sigüenzu byly právě jahody symbolem
„různorodosti světa“ narážející na hloupost, nestálost a nevypočitatelnost
světa.173 Sigüenza se zaměřil na jahody a jejich moralizující vzkaz považoval
za klíč a motto celé malby. V roce 1605 obraz poprvé popsal jako „obraz
s jahodami“ .174 „Prchavá chuť jahod“ byla výrazem pomíjivosti smyslových
potěšení.175 Láska tělesná může začít „hledáním lesních jahod“.176 Toto
symbolické vyjádření pro tělesnou lásku se používalo proto, že chuť jahod je
sice výtečná, ale pomíjivá a zanechává po sobě jen melancholii.177 Jahody
(třešně, maliny, zrnka hroznů, jimiž se těší milenci, znamenají ve starověkých
snářích chtíč – takto reprodukuje již Artemidoros ve svém starověkém
Snáři178: broskve, pomeranče, třešně a vše tomu podobné (až na moruši)
– vykládá Artemidoros na základě analogie – znamená dočasnou rozkoš
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a šalbu v době svého zrání (mimo tento čas pak marné snahy).179
Jen velká mysl, pokračoval Sigüenza, mohla pochopit užitečnost této malby,
která zobrazuje marnivost a prázdnotu světa, se vší Boschovou originalitou.
Sigüenza se také zaměřuje na divoká zvířata, na kterých krouží muži kolem
jezírka se ženami a interpretuje to jako alegorii hříšné vášně. Upozorňuje, že
starověcí filozofové také používali zvířat k zobrazení lidských neřestí. Pohled
na ráj (na obraze) je pro Sigüenzu emblémem zemských neřestí, jakoby
pokušení krásy bylo zcela zastrašující. Určující je zde pohled (důležitý
i v jiných Boschových obrazech), viděný očima nové doby. Zatímco Sigüenza
viděl malby zcela jako zrcadlo (odraz) hříšného světa, Bosch diváka nutil
pozorně sledovat namalovaný ráj, jakoby se divák díval skrz okno do světa,
kde neplatily žádné zákony ohledně viny a trestu. Pouze křídlo s peklem, říká
Sigüenza, přesně určuje obsah obrazu, i bez aktuálního uvědomění,
kontrastujícího se znázorněním ráje. Sigüenza dále píše, že pekelná sféra
nemilosrdně odkrývá „marnou snahu lidské práce“. Kdokoliv poslouchá
hudbu, zpívá obscénní písně, věnuje se hazardním hrám a tanci (pro jeho
„neskonalé štěstí“) a hloupě se spoléhá na „krátký okamžik potěšení“, na
onom světě bude následovat „věčný hněv bez milosti i vysvobození“.
Spojení, pokud tu nějaké je, mezi prostřední deskou s rájem a vedlejší
deskou s peklem není vše, co si Sigüenza uvědomoval.180
Sigüenza také srovnával Boschovo umění s básní a kladl důraz na to, že
štětec i pero slouží umění. Bosche spojoval s ranným italským spisovatelem,
který vytvořil „komický styl zvaný macaronic“, kterým prolomil dosavadní styl
poezie. Ačkoliv Sigüenza znal pouze jeho pseudonym Marlin Cocaio, ve
skutečnosti šlo o básníka Teofila Folenga (1491-1544), mnicha, jehož
fraškovitá epika „Baldus“ (rytířský příběh končící v pekle), je napsána
vynalezenou hantýrkou, latinsky znějícím italským stylem z venkovského
jazyka známého jako „macaronic“.181 182
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V první polovině 17.století se o Boschovi zmiňuje španělský spisovatel
Francisco Gómez de Quevedo y Villegas (1580-1645).183 Bosch byl již ve
své době čelil obvinění z hereze. F. de Quevedo ve své knize Sny (Los
Sueňos, 1627) o lidských snech, popisoval umělce jako návštěvníka pekla,
kde ďáblové vzájemně obviňují Bosche, že je vytvořil zcela smyšleně,
nezávisle na svých snech. Malíř na svoji obranu odvětil, že nevěří v existenci
ďábla. A právě to by bylo nebezpečné doznání před inkvizicí.184 Pod dohled
inkvizice se Bosch dostal často díky svým zjevným obrazům. Quevedův
popis je zajímavý proto, že neúmyslně naráží na Boschův přístp k umění,
který je v různých interpretacích často přehlížen. Když Quevedo obvinil
Bosche z malování svého vlastního světa namísto církevní víry, odkazuje tak
na umělcovu nespoutanou představivost a zvláštnost obsahu.185
Zajímavou reakcí na tvrzení Fra Sigüenzy je výrok Francesca
Pacheka (1564-1644), španělského malíře a teoretika umění, řádového
bratra a Velázquezova učitele a tchána, napsaný v roce 1649 v jeho díle
„Arte de la pintura“:
„Existuje řada dokumentů, abychom hovořili o mimořádných a složitějších
záležitostech, o osobách – pokud člověk najde čas pro takové záliby, které
byly velkými mistry vždy přehlíženy – někteří nicméně takové radosti
vyhledávají: to je případ Hieronyma Bosche, jeho originálních myšlenek
a rozmanitosti podob, kterými obdařil své démony. V jeho vynalézavosti
nacházel takové potěšení král Filip II., což dokazuje velký počet (maleb),
které shromáždil. Sigüenza je však chválí přehnaně, neboť z těchto fantazií
dělá tajemství, jaká bychom našim malířům nedoporučovali. Přejděme nyní
k příjemnějším námětům malby…“186
Autoři, kteří komentovali Boschovo dílo v prvních pěti stoletích po
jeho smrti jej společně obdařili pověstí „tvůrce ďáblů“ (faizeur de diables)187
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a proto byl až do moderní doby sotva považován za umělce. Bosch vykreslil
tvory a prostředí „pekel“ s neporovnatelně podrobným naturalismem a tak
přesvědčivě, že jeho obrazy působily jako neskrývané vzývání ďábla.
Středověké mentalitě, se člověk, který takto otevřeně odhaloval své nejhorší
úzkosti, musel jevit jako čaroděj nebo šílenec, možná jako nástroj ďábla
samého. Pozdější autoři tento pohled převzali. Autoři v době renesance
a reformace přecházeli Bosche jako zástupce toho nejhoršího, co středověk
vydal. Byl zmiňován velmi zřídka a spíše jako výstřední „performer“ než jako
umělec.188
Další zmínky o Boschovi jsou poměrně stručné a zaměřují se většinou
na Boschovu neobvyklou představivost.
Francesco Guicciardini, (1483-1540), italský státník a historik, přítel
a kritik N. Machiavelliho, se ve svém díle Popis celého Nizozemí (1567) se
zmiňuje o „Jeromu Boschovi de Bois-le-duc, velmi vznešeném
a obdivuhodném tvůrci fantastických a bizarních děl…“.189
Italský architekt, dvorní malíř Medicejských a životopisec florentských
umělců Giorgio Vasari (1511-1574) nazval v roce 1568 Boschovy výtvory
„fantastice e capricciose“ (fantastické a rozmarné).190
Také Gian Paolo Lomazzo (1538-1592), italský malíř a teoretik se ve
svém díle Pojednání o umění malby, sochařství a architektury (1584)
nezapomněl zmínit o „vlámovi Girolamu Boschovi, který jedinečně a vpravdě
božsky zobrazoval podivné zjevy a úděsné a odporné sny“, 191 „…
v zobrazení podivných a děsivých zdání a odporných snů byl jedinečný
a vskutku božský.“192
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Nakonec se Bosch stal nesrozumitelným a byl zapomenut.193 První
seriózní vědecké práce o Boschovi se začaly objevovat ve 2. polovině 19.
století (Justi, 1889). Tehdy historici začínali v minulosti hledat předchůdce
realismu, vraceli se k zaalpskému umění, a když znovu vyzdvihli
Brueghela194, „objevili“ Bosche.195
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4. Poslední uměleckohistorická interpretace
Boschova triptychu Zahrada pozemských rozkoší
(Hans Belting, 2005)
4.1 Hans Belting
Hans Belting (nar. 1935 v Německu) studoval dějiny umění, archeologii
a historii na univerzitách v Mohuči a v Římě. Byl profesorem dějin umění na
univerzitách v Heidelbergu a v Mnichově. Od roku 1992 vyučuje je
profesorem dějin umění a teorie médií na nově založené Akademii designu
(Hochschule für Gestaltung) v Německu, Karlsruhe. V roce 2000 zde uvedl
výzkumný program „Bildanthropologie. Image-Media-Body“ na
interdisciplinární bázi v programu doktorského studia oborů dějin umění,
literární kritiky, filozofie, neurovědy a psychologie.
Belting ve své knize o triptychu Zahrada pozemských rozkoší nabízí
novou interpretaci196, zasazuje Boschovu představu do dobového kontextu
jeho. Belting nabízí své vlastní „čtení“ Boschova triptychu, který nevidí jako
apokalyptický, ale utopistický. „Čtenáře“ provází každou deskou,
rozprávěním o důležitých osobnostech a přitom odhaluje Boschův život
a dobu. Srovnává Boschovy představy s humanistickou teorií Thomase
Mora197 naznačuje, že Boschovým cílem nebylo vyvolat představu o konci
světa, ale prozkoumat, jaký by byl svět, kdyby nedošlo k pádu člověka.
Prostřední deska je podle Beltinga představou pozemského ráje, který by
existoval, kdyby Adam a Eva nespáchali prvotní hřích.
Belting nechce interpretovat triptych Zahrada pozemských rozkoší jako
heretické dílo ani jako zcela individuální zobrazení Stvoření. Místo toho
vykládá, že jde o zobrazení Utopie, zvoucí ke srovnání se zprávami
z Nového Světa, které se dostávaly do Nassavského paláce a dalších
šlechtických sídel. Triptych Zahrada pozemských rozkoší je zobrazením
umělcovy představy lidstva v ráji nedotčeného pádem člověka. Fantastická
krajina, kde lidé, zvířata a bájná stvoření žiji společně v rajské harmonii ostře
196
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kontrastují s apokalyptickými obrazy bojujících lodí a explozemi, které někteří
myslitelé interpretovali jako předzvěst ničivých válek.

4.2

Beltingova interpretace Boschova triptychu Zahrada
pozemských rozkoší
Zahrada pozemských rozkoší má formu triptychu, ale jak neochotně

přiznávají historici umění, zcela jistě to nebyl oltářní obraz. Bosch zvolil formu
oltáře pro dílo, které se jako oltář nikdy nepoužívalo. To ukazuje na spojení
mezi eklesiastickou ikonografií středověku a takovým přístupem k umění,
které ohlašuje nadcházející éru sběratelství uměleckých děl. Bosch stál na
rozhraní dvou generací: jedna již opouštěla středověký přístup, druhá ještě
nebyla moderní.198
Boschovy obrazy jsou jako text, ve smyslu, že jsou jako text utvářeny.
Podle Beltinga se Bosch možná inspiroval tiskem nebo okrajovými
ilustracemi v rukopisech, byl však prvním, kdo je převedl do vážné oblasti
malby a tím vytvořil zcela novou funkci pro malbu. Když příroda přebírá
antropomorfní znaky v Boschově vždy pozorném oku, odhaluje se to jako
sféra nebezpečí a násilí, ve kterém není možné být nezkaženým
protiobrazem společnosti. Největším překvapením podle Beltinga je to, že ve
skutečnosti je krajina na obraze utajenou metaforou Boschova rodného
města, jehož jméno může být interpretováno jako puzzle.199
Zahradou pozemských rozkoší Bosch láká diváka do laskavého
labyrintu, kde je člověk snadno zmaten různými motivy: člověk s obavami
hledá motiv, který by mu poskytl nějaké vodítko. Bosch začíná s výrazným,
úsečným exteriérem, který je prologem k pestrému interiéru. Když je triptych
otevřený, divák je veden, tak jako při čtení: z levé strany od ráje, se
samostatnou scénou, na které je Stvořitel s mužem
a ženou, které stvořil. Krajina i horizont pokračují na druhém panelu, kde
však příběh překotně padá do hemžícího se jeviště. Náhle se ještě jednou
198

Belting, H., The Garden of Earthly Delights, s. 8.
ۥs-Hertogenbosh literárně znamená „les (bos) vévodův (hertog), dále obsahuje části náležející očím (ogen) a
uším, Hans Belting, H., The Garden of Earthly Delights, s. 66.
199

48

mění, v noční scénu pekla, které se jeví v popředí jako mučící komora, která
se směrem k pozadí propadá do temnoty, v níž se ukazují nespočetné
epizody. Belting si pokládá otázku, zda tyto různé pohledy do sebe zapadají
a vytvářejí jednotlivá sdělení nebo zda Bosch nutí diváka k vytváření volných
asociací mezi třemi deskami.200
I způsob vyprávění sám o sobě vzdoruje obvyklým způsobům.
Divákův pohled je obvykle veden kompoziční strukturou, zde se začíná
ztrácet v přeplněném panoramatu motivů, které tvoří celek a nemohou být
čteny zvlášť. Tím se ukazuje pohled, staromódní i v tehdejší době. Bosch
zobrazil krajinu z ptačí perspektivy, která divákovi připomíná ranné
iluminované rukopisy a poskytuje pohled na široký výpravný prostor.
A opravdu, jako na středověkém jevišti, prostorové vnímání funguje více jako
vyprávění než nějaké časoprostorové hledisko. Není to perspektivní prostor,
ale souhrn mnoha motivů, které Bosch používal k zobrazení světa. Svět
zaznamenává bez podřízení se tomu, o co ve světě jde, do jakéhosi
lineárního popisu. Boschovy obrazy jsou podle Beltinga důsledkem krize
vizuálního znázornění světa. Pryč je nevinnost smyslového vnímání, ve které
starší generace vlámských umělců nacházela zalíbení. Bosch opakovaně
odkrývá klamné známky toho, jak věci vypadají ve skutečnosti, ale musí najít
takové alegorické kódy, pomocí kterých by to mohl provést. V tomto pohledu
Belting vidí podobnost s dnešními spisovateli, kteří svým čtenářům otevírají
pohled do propasti pod povrchem věcí.201
Pokud vezmeme toto vše v úvahu, jednotlivé desky tohoto triptychu mohou
být popsány v logické posloupnosti, která se odráží i v možném časovém
sledu událostí. Při uvažování nad zavřeným dílem, stvoření světa202
předchází historii lidstva, která je zobrazena uvnitř. Pokud čteme dílo zleva
doprava, nejprve vidíme stvoření prvního muže a ženy v ráji, který trval
dlouho před stvořením zalidněného pekla. Pouze prostřední deska, na kterou
se Bosch především zaměřil, nezapadá do tohoto časového rámce. A právě
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tímto neočekávaným přerušením příběhu Bosch ukázal na hlavní poselství
tohoto díla.203

4.3 Svět před stvořením204
Na vnějších panelech je zobrazen svět jako pozemský ráj, pouze
s rostlinami, třetího dne podle knihy Genesis. Nejsou zde ani barvy, jelikož by
nemohly být vidět před stvořením slunce a měsíce. Podle bible:
„Shromážděte se vody (kteréž jsou), pod nebem v místo jedno, a ukažte se
(místo) suché“ (Gn 1, 9). Biblický popis odpovídá ptolemaiovské představě
o zemi jako ploše obklopené vodou. „Rostliny plodí semena…a stromy nesou
ovoce“, jsou zaplavené v temnotě, která leží na světě před stvořením „světla
v nebeské klenbě oblohy“. Místo portrétů patronů triptychu a iluzivní malby
představující smrtelný svět, Bosch vyvolává podobu světa před stvořením
lidí. To byl nevídaný, zcela nový způsob: Stvoření světa ukazuje vesmír jako
skleněný globus, jehož stěny odráží světlo. Globus používali císařové jako
symbol své moci. Zde je zavěšený v prázdnotě, obklopený nepropustnou
temnotou, symbolizující svět před a po stvoření. A v této temné prázdnotě je
namalován Bůh. Má korunu připomínající papežskou tiáru, je drobné
postavy, sedící v levém horním rohu. Jeho gesto se zdá jakoby váhavé,
nerozhodné, až téměř ostýchavé, jako by svět, který stvořil, se již dostával
mimo jeho kontrolu. V klíně má bibli, jakoby pro případ, že by potřeboval text,
kterým stvořil svět. Dále zde Bosch uvedl vpisky v latině. Divák by očekával
citace z knihy Genesis, ale tato slova jsou z Davidova žalmu: „On řekl,
a stalo se, on rozkázal, a postavilo se“ (Ž 33, 9). Citovaný žalm neobsahuje
interpretaci Stvoření, Bosch jen hledal východisko k poetickému oprávnění
takového zobrazení.205
Vnější část triptychu je výtvarným zpracováním modlitby ke Stvoření,
zaměřující se na nedokončený plán světa ještě nezneužitého lidstvem. Na
předchozí téma umělec reaguje použitými barvami. Obraz se více podobá
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kartografickému modelu než výpravnému popisu. Uprostřed je svisle
rozdělen deskovými rámy, které vzbuzují divákovu zvědavost ohledně toho,
co se nachází uvnitř. Zavřené dílo tak symbolizuje neotevřený (uzavřený)
svět. Vztah mezi vnějškem a vnitřkem je podobný jako mezi vzhledem
a výrazem nebo mezi myšlenkou a výsledným dílem. Tento první dojem
z pohledu na svět je pak přenesen na celé dílo. Každý, kdo se někdy postavil
před tyto široké vnější panely v celé jejich ponuré prázdnotě si brzy uvědomí,
že každé otevření křídel odhalující vnitřek, jistě musí být základní částí
v dramatickém působení tohoto díla.206

4.4 Svět jako pozemský ráj207
Vnitřek triptychu vede divákův pohled do scény tak ostře kontrastující,
že divák má automaticky tendenci podívat se pryč a svůj první pohled
obvykle zaměřit na levé křídlo panelu. Belting to přirovnává k předehře hrané
v pomalém, mírném tempu. Nekonečný prostor a jistá univerzální krajina
zobrazuje biblický příběh, ale jen v popředí. Zobrazení prvního muže a ženy,
stvořených a představených sobě navzájem Bohem, jasně ukazuje, že jde
o ráj, popsaný v bibli. Bosch si vybral k vyjádření této neobvyklé scény, ve
které Bůh (jeho podoba s Ježíšem naznačuje moment, kdy se slovo stalo
člověkem jako „nový Adam“) představuje ženu muži, jak se stali dvojicí.
Vynechání prvotního hříchu je zvláštností, která stojí za zvláštní úvahu
v souvislosti s prostřední deskou. Had, stáčející se kolem kmenu palmy
uprostřed, čeká na příležitost pokušení Adama a Evy, aby pojedli zakázané
ovoce ze stromu poznání.208
Bosch se opět drží biblického textu, jak to jen jde, stejně jako na
vnějších křídlech. Podle druhé kapitoly knihy Genesis Bůh stvořil ženu
z Adamova žebra (Gn 2, 21) (stvoření Adama je popsáno v první kapitole
knihy Genesis) „a přivedl ji Adamovi“ (Gn 2, 22). Na obraze vidíme moment
Adamova probuzení z hlubokého spánku, během kterého mu Bůh vzal jedno
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žebro. Adam stojí a upřeně, s široce otevřenýma očima, se dívá a podivuje
kráse Evy, která cudně klopí pohled dolů, zatímco předvádí své svůdné tělo
Adamovi. Stvořitel ji drží za zápěstí a dává požehnání jejich manželskému
spojení, jako by říkal dle knihy Genesis (Gn 2, 18): „Není dobré člověku býti
samotnému“ a dále „…i budou v jedno tělo, byli pak oba dva nazí, Adam i
žena jeho a nestyděli se“. Belting vidí význam „požehnání manželství“209
v prostřední desce, kde je skupina lidí různých ras a jedna žena s nataženou
paží se dívá směrem k první dvojici. Scéna s Adamem a Evou je zde podle
Beltinga jedině kvůli sousednímu obrazu. Podle Rosemarie Schuder210 je
možné, že Bosch zobrazení manželství zamýšlel jako výsměch inkvizičnímu
odporu ke všem smyslovým věcem. To ale neodpovídá modelu křesťanské
rodiny. Skotačící králíci (za Evinými zády) znamenají plodnost, dračinec (na
druhé straně), podle Roberta A. Kocha211 je zde neobvyklým symbolem
věčného života.212
Bosch se zaměřil především na poetické zobrazení ráje než na
biblické scény. Vidíme univerzální krajinu (po všem, velký plán Stvoření
představuje celý svět jako ráj), podobající se exotickým krajinám dálného
východu, které byly v Boschově době zmapovány. Uprostřed je rajská
fontána zavlažující krajinu. Je namalovaná jako nějaká hybridní vegetace,
tělově růžové barvy a zasazená do třpytivě modrého jezírka. Uprostřed je
(jako oko), tmavý otvor, kde sova (Boschovo záhadné stvoření noci) ruší
nevinnost celé scenérie. To, že bylo zakázáno jíst ze stromu poznání, bylo
předzvěstí prvotního hříchu. V popředí scény jsou různá fantastická zvířata,
hrající si u malého rybníka, včetně zobákovitého stvoření v mnišském hábitu
čtoucí knihu.213
Hybridní rostlinstvo a zvířectvo je klíčem k Boschově umělecké
strategii. Podle Bible Bůh stvořil zvířata a Adamovi bylo přenecháno, aby
vymyslel jejich jména. Bosch s potěšením předkládá encyklopedické
názvosloví do vizuální encyklopedie hemžící se stvořeními, které nelze
nalézt v žádném bestiáři. V zahradě na obraze je plno stvoření beze jména
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i bez reálné existence, představující neomezené možnosti Stvoření. Směs
přírody a fikce na tomto obraze rozšiřuje druhy fauny a flory až za hranice
světa, tenkrát zkoumaného, který se díky objevení Ameriky zdál expandovat
každým dnem.214
I ve svých výpravách do exotické sféry se Bosch odvolával na znalosti
humanistů a aristokracie. Belting uvádí dva příklady, slona a žirafu, kteří jsou
zobrazeni na základě popisů cestovatelů v 15. století. Historici umění dlouho
věřili, že tato dvě zvířata pocházejí z obrázků Erhardse Reuwiche215 pro
Breydenbachovu Pouť do Svaté země.216 Phyllis W. Lehmannová217 je
identifikovala na doprovodných kresbách cestovních dopisů humanistického
učence Cyriaca z Ancony218. Cyriac několikrát navštívil Egypt (1440)
a napsal reportáž o starověkých památkách a exotických zvířatech
neznámých v Evropě. Giacomo Rizzoni jej v dopise (1442) oslovoval „malíř,
spíše než lovec, nádherných zvířecích druhů“. Martin Schongauer219 ve
svých obrazech často používal exotické obrázky z cestovních deníků. V jeho
známém grafickém listu „Útěk do Egypta“220 zobrazil své vlastní podoby
dračince
a datlové palmy, téměř doslova opakované Boschem (umění cituje umění).221
Díla Cyriaca z Ancony byly dostupné většinou pouze vzdělané elitě. Odkazy
na jeho dílo v Zahradě pozemských rozkoší tak byly srozumitelné jen
osobám z těchto kruhů. Exotika ve spojení s vědeckou přesností a volnou
představivostí podle Beltinga nejvíce odpovídá duchu doby (doba kolem roku
1500 byla dobou objevů a dobývání). Dostupné popisy vzdálených zemí byly
zastaralé, jedinou cestou objevit něco o rozšiřujícím se světě bylo cestovat
nebo shromažďovat informace z dovezených suvenýrů. V době, kdy
Boschova Zahrada pozemských rozkoší byla vystavena v Bruselském paláci,
byly z Nového světa přiváženy první trofeje, sloužící k potěšení
konzervativních myslitelů, jakým byl např. Dürer. Bosch sám neměl žádné
informace o této části světa, ke které by se vracel při malování Zahrady
214
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pozemských rozkoší. Obraz vznikl v době, kdy vzájem o vše exotické začalo
nahrazovat staré formy. Tato záliba spočívala především ve sbírání různých
kuriozit a usilovala o objevování dříve neznámých míst na zemi.222

4.5 Svět jako peklo223
Křídlo s peklem bylo interpretováno mnohem kompletněji než ostatní
křídla, od kterých se odlišuje noční scénou i tím, že je zde zcela vynechaná
příroda. Lidstvo zde existuje nikoli v přírodě, ale v civilizaci, kterou lidé stvořili
sami pro sebe: města zpustošená válkou, hospody plné opilců, mučící
komory. I takové lidské vynálezy, jako jsou hudební nástroje, se zde obrací
proti lidem. Lidé totiž podlehli pokušení ďábla a proto nyní podstupují věčná
muka. Bosch zobrazil peklo, které zcela jistě odpovídá běžné představě
a slouží jako zrcadlo světa, kde se odrážejí katastrofické události
každodenního života. Svět, který zde Bosch ukazuje, je vzhůru nohama,
tj. potěšení se stává mučením a hudba popravou. Vyjadřuje tím určité hříšné
vize světa, který by jinak nebyl možný: svět není zapotřebí k tomu, aby se
člověk dočkal pekla, v rukou lidstva totiž peklo na zemi již nastalo. Proto je
podle Beltinga příznačné, že Kníže temnot má na hlavě kotel, vzdáleně
připomínající globus. Daný kontext, tj. okno odrážející se v kotli, je metaforou
pokoje, ze kterého není úniku.224 Tento pán podsvětí, monstrum s ptačí
hlavou, právě pohlcuje člověka a zároveň vylučuje, sedí na něčem mezi
trůnem a toaletou a vybízí ke srovnání s představou Tundalova pekla (ze
stejné doby), která byla poprvé publikována v roce 1474 (v Boschově rodném
městě). Trest za prvotní hřích zkreslený líčením hříšného potěšení tak, jak
zde předkládá Bosch, patřil k obvyklé dobové představě. Touha v nevítaném
objetí ďábla spolu s groteskní společností se odráží v přepychovém
vypouklém zrcadle, které je připojeno k hýždím jiného ďábla. V tomto pekle
pozemských trestaných hříchů je hráč přibitý k hospodskému stolu, na
kterém prohrává své štěstí a je škrcený stvořením, jakýmsi ptákem se štítem
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s amputovanou rukou držící kostku na dvou prstech. Nedaleko je smrt hrající
v kostky na navždy ztraceném herním plánu. Divák zde vidí v nespočetné
variace fantazie a reality, postavené vedle sebe ve vzájemné rovnováze.225
Peklo je temné jako noc a studené jako led. To, co bylo potěšením, se
na zmrzlých vodních cestách změnilo v bolest. Opakovaným zobrazováním
zvracejících jednotlivců Bosch vyvolává pozemské nepříjemnosti. V pekle je
nesnesitelný řev – trápení falešnými tóny jako trest za zneužívání hudby při
svádění a pokušení (jak popisuje R. Hammerstein v knize Ďábel v hudbě).226
Dva hříšníci jsou ukřižováni na hybridní harfě a loutně. Kromě toho je zde
hromada kvílících dřevěných dechových a bicích nástrojů, obrácených
kolovrátků a pekelný sbor křičící podle not napsaných na zadnici, tj. na místě
ohavné potřeby. Dudy, dvojznačný sexuální symbol, hrají nad hlavou
„stromového muže“, vyzívají démony a lidi k tanci, gigantické uši s ostřím
nože nejsou pouze symbolem udání inkvizici, ale také symbolem tělesného
orgánu, který trpí pekelnou hudbou jako trestem za pokušení.227
Proměna, kterou Bosch vytvořil mezi realitou, alegorií a fantazií vrcholí
v postavě „muže-stromu“, který umožňuje nahlédnout do Boschova
kompozičního přístupu. Stejná postava se nachází v kresbě známé jako
Muž-strom228, kde je zasazená v přírodě: v řece tekoucí idylickou krajinou
stojí muž-strom s nohama na dvou loďkách, žaludek ve tvaru kachny je
vylomený, odhalující hospodu s tureckou vlajkou, na hlavě muže-stromu je
džbán a žebřík s postavou lezoucí po něm. V této bizarní kompozici nechal
Bosch volně běžet svoji představivost a krajinu tak proměnil v halucinační
scenérii. Na této kresbě nic nepřipomíná peklo, nemůže to tedy být
považováno za prvotní studií pro postavu na obraze. Bosch sice použil
postavu muže-stromu na panelu s peklem, ale přizpůsobil to nové ikonografii
pekla. Řada učenců podporovala domněnku, že tvář člověka-stromu je
Boschův autoportrét. Výraz ironie a boční pohled by pak mohly vést
k podpisu umělce, který proklamoval bizarní obrázkový svět za svoji vlastní
představivost. Hubená tvář se spikleneckým pohledem, dlouhé, špinavě
blonďaté vlasy jsou také vidět na prostřední desce: mlčenlivý vykladač,
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v pravém dolním rohu, postava, která se dívá přímo na diváka, jakoby se jej
dotýkala prstem.229
V pravém dolním rohu panelu s peklem vidíme nařčení z hříchu, jako
v kostele (v rámci církve). Tlusté prase oblečené do pláště dominikánské
jeptišky proti své vůli svádí muže polibky a přesvědčuje jej, aby podepsal
smlouvu a odkázal své bohatství církvi. Pomocník je připraven a čeká na
zpečetění smlouvy. Druhý pomocník, ukrytý v brnění, má zavěšenou část
nohy se svitkem a podává kalamář k podepsání. Tento výjev není jen
popisem pekelného trestu, ale odhaluje ke skutečnosti, že takovéto
odevzdání majetku nepřináší žádnou výhodu. Není důvod předpokládat, že
by hříšník svůj podpis jeptišce nedal. Přes příslib spásy skončil kvůli svým
hříchům v pekle. Pouze pokud by změnil způsob svého života, mohl by tomu
předejít. Tento malovaný komentář podle Beltinga předznamenával
reformační spor ohledně spásy. Jediní lidé, kteří se mohli smát, byli ti, kdo
byli nade vším a mohli se bránit proti církvi – včetně majitele tohoto
triptychu.230
Boschovo umění zde dosáhlo vrcholu malířské zručnosti. Noční nebe
je osvětlené rozsáhlým požárem, který se odráží ve vodě a září skrz
městskou bránu, osvětluje ulice, na kterých se spousta uprchlíků bezcílně
pohybuje noční tmou, zatímco armády nepřátel dosahují dalšího města, aby
je také zničily požárem.231 Tato duchovní scéna podle Beltinga nemá žádnou
paralelu v nizozemském umění, kromě Brueghela staršího, a přispívá
k realismu osobní zkušenosti, kdy umělec převádí do svého díla nespoutané
množství barev a světla v temné noci. Takové pekelné požáry opravdu řádily
v Boschově době.232
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4.6 Jiný svět233
Prostřední panel natolik fascinoval Boschovy diváky již ve své době,
že velmi brzy vznikly jeho kopie. Není zde zobrazen ani ráj, jako na panelu
vlevo, ani pozemský svět. Obraz je plný nahých lidí, kteří se oddávají
sexuálním hrátkám, létají na ptácích nebo se plazí mezi jahodami. Lidstvo
zde žije v přírodě a samo o sobě je součástí přírody. Krajina na levém panelu
zde pokračuje. Lidská rasa zalidnila zemi až po vyhnání Adama a Evy ze
zahrady v Edenu. Jinými slovy, umělec zamezil divákům umístit tuto scénu
do jakékoli doby světových dějin. Bosch apeloval na divákovu představivost,
vyzýval jej k vytvoření vlastní interpretace tohoto panoramatu plného
opakujících se motivů, bez jakéhokoliv názoru na časový sled spojující tři
obrazy uvnitř triptychu.234
Skvostná zahrada je plná lidí, kteří se radostně oddávají potěšení
smyslů, ve vodě a na slunných loukách, stejně s nimi skotačící zvířata.
V levém dolním rohu, ve skupině postav, je bílá, nestoudně nahá postava,
která natahuje ruku směrem k první dvojici na sousedním panelu, jakoby
říkala svým společníkům: „odtud jsme přišli“. Ve středu obrazu je modrá,
žilkovaná koule, vyrůstající z vody, ve které jsou objímající se dvojice. Na
břehu se skupina lidí namačkaných na sebe snaží dostat zpět do prasklé
skořápky vejce-mušle, jakoby zpětně hledali svůj původ. V modré kouli za
otvorem uprostřed pokračují erotické hrátky: muž laská genitálie své
partnerky, zatímco jiný se k ni otáčí zády. V rybníku je ryba-stvoření v brnění,
která v utkání s mořskou pannou je parodií na vytříbené mravy. Umělec
zavádí diváka do ráje popsaného v knize Genesis, místa, kde byl člověk
dominantní, má zde plodit a zalidňovat zemi. Protiklad spočívá v tom, že na
tomto obraze vidíme zalidněný ráj.235
Směrem ke středu země je mýtina s kruhovou lázní, kde svůdné ženy
předvádějí svůj šarm, zatímco muži na koních, jednorožcích a exotických
zvířatech jezdí kolem dokola a předvádějí akrobatické kousky. Předvádějí se
před ženami, které jim však nevěnují pozornost. Ženy mají na hlavách pávy,
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vrány a ovoce. Rybník za nimi se rozděluje na čtyři vodní toky (symbol
vesmírné plodnosti), na březích jsou korálovité pahorky tyčící se k nebi. Jsou
to symboly čtyř světových stran a pokračují dál za touto zahradou. Pahorky
(věže) se zdají být šikmé, lidé plavou ve vodě nebo pojídají obrovské plody
příliš velké pro jednoho člověka. Nejsou zde zobrazeni jen lidé, hrající si
neobvyklým způsobem, ale i příroda sama o sobě je jiná, známá i neznámá,
ani přirozená ani fantastická.236
Příroda neodpovídá běžné představě, ale je zcela podle Boschovy
představy ráje: ptáci ve vodě, ryby na suchu nebo létající vzduchem, ptáci
krmící lidi, ryby, které lidé nosí nebo kterým rostou křídla, lidé se plazí do
měkkýšů, korýšů a mušlí, tlačí se pod nohama ptáků. Soulad mezi lidmi
a zvířaty, mezi lidmi a rostlinami, zde symbolizuje různé ovoce, které lidé
i zvířata pojídají – to je vize lidstva žijícího v harmonii s přírodou způsobem,
který odporuje realitě. O tomto obraze lze říci, že je „hezký“ a jediné, co zde
chybí, je smrt. Bujná úroda je symbolizována ovocem, tobolkami semem,
skořápkami mušlí a škeblemi, ve kterých se plazí nazí lidé. Velké množství
jahod a třešní má podobný význam a lidé je pojídají s nenasytnou chutí,
stejně jako jsou krmená ptáčata ve svých hnízdech. Kde není hřích, ovoce
neznamená zakázané sexuální touhy, ale přirozenou plodnost, na základě
potěšení smyslů. Na tomto obraze je převládajícím motivem jídlo, zatímco
pojídající a kopulující dvojice představují lidskou potravu, která převládá
v ráji. Smrt se neobjevila na světě před prvotním hříchem.237
Belting upozorňuje na to, že v tomto ráji nejsou žádné děti. Lidé, zcela
stvoření, se plazí ven z ovoce a rostlin, jakoby náhradou za narození.
Popřením negativních jevů, které se vyskytují v pozemském životě, Bosch
stvořil vizi nezkažené a nesmrtelné existence. Takto myšlený ráj byl vždy
nutnou vizí pro lidstvo, které jej vysvětlovalo pojmem Zlatého věku.
O pozemském ráji v tomto smyslu blíže pojednává Curtius ve své
knize Evropská literatura a latinský středověk238 . Pozemský ráj Curtius
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popisuje jako „ideální krajinu“239, vyznačující se laskavou přírodou, hojností
vody, neostrým světlem, stálým jarem, libou vůní, nebeským zpěvem…240
Pojem „ideální krajina“ je součástí pevné literární tradice.241 Původ ideální
krajiny byl v antice (Homér), pozdější autoři převzali z homérské krajiny
některé motivy a ty se staly součástí dlouhé tradice: věčné jaro, kde se
odehrává blažený život po smrti, líbezná příroda – strom, pramen, trávník, les
s různými druhy stromů, „homérské“ květiny: růže, fialky, kosatce, šafrán,
hyacinty, narcisy.242 V antice je příroda vždy přírodou obydlenou. Nezáleží na
tom, zda v ní žijí bohové či lidé. Na místě, kde přebývají nymfy, rád spočine
i člověk. K tomu je zapotřebí stín, tj. strom243 či skupina stromů, zurčící
pramen nebo potůček pro osvěžení, trávnatý porost.244 Básnění pod stromy
je ve starověku povýšena na poetický motiv. K tomu je třeba, aby člověk měl
takové povolání, které by mu umožňovalo žít ve volné přírodě (daleko od
města), kde by měl čas a popud k básnění a jednoduchý hudební nástroj. To
vše mají pastýři, proto pastýřská poezie měla v pozdějších dobách velký
ohlas. Pastýřství existovalo všude, za všech dob, je to základní forma lidské
existence. Také pastýřství má svůj vlastní svět: pastevec dobytka, pastevce
koz, pastýřky apod. z toho vyrůstá popis líbezného zákoutí mnohem
detailněji popsaného než je tomu u Homéra.245 Díky Vergiliovi se pak
pastýřské básnictví stalo součástí západní tradice. Dále je převzal
Theokrates a vtiskl mu novou podobu. Pozdní antika tak získala typ ideální
krajiny z Homéra, Theokrata a Vergilia: smíšený les a „locus amoenus“
(s rozkvetlou loukou).246 K ideální krajině patří plodnost a zahrada, kde roste
nejrůznější ovoce (granátové jablko, jablko, fíky, hrušky olivy atd.).247 Až do
16.století představuje „locus amoenus“ (líbezné místo) hlavní motiv všech
přírodních líčení. Je to krásný, stinný výsek přírody, skládá se z jednoho či
více stromů, louky, pramene či potůčku (zpěv ptáků, květiny, vánek).
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„Locus amoenus“ je koncem 12.století rozvíjena do různých podob
pozemského ráje.248 „Slasti“ pozemského ráje se rozšiřují: o koření, balzám,
med, víno, cedr, včely.249 „Locus amoenus“ patří k pastýřské poezii a tím i
k poezii milostné. Přejali jej tzv. vaganti a může přecházet i do poetického
popisu zahrad.250
I příroda je v této prostřední scéně idealizována, růst je stejně
neohrožený, jako nezralost a krása. Lidé v tomto ráji nestárnou, ale chybí jim
vlastní osobnost. Jejich těla se podobají panenkám, jsou zbavená
individuálních znaků a vypadají jako „nahé duše“: jejich tělesnost je tak
lehká, tak cizí, že i jejich akrobatické výkony při erotických hrátkách vypadají
dětinsky. Divák tak sleduje lidskou rasu, kterou nezná. Není to obraz spásy
a úniku před smrtí, ale utopická vize světa, který nikdy neexistoval.251
Při bližším sledování lze pochybovat o nevinnosti této scény. Muž drží
velkou sovu, jako by jí chtěl zabránit v létání a zamezit tak příchodu noci
samotné. Pod obrovskou, průhlednou bublinou, ve které je milující se dvojice,
muž upřeně hledí na myš, jejíž nečistota hrozí otrávit krásu této scény. Zvíře
vešlo do skleněné roury vytlačené z velkého plodu. Několik skleněných
trubek na obraze jsou člověkem stvořené věci, v protikladu k původní rajské
přírodě. Bosch zde možná odkazuje diváka na testovací trubičky používané
alchymisty při jejich pátrání po zákoně stvoření. Pokud by tomu tak bylo,
mohlo by to být chápáno jako kritika obviňující lidstvo z hříšného
napodobování přírody a spílání Bohu za odhalení stvoření. Přirozená
plodnost je opakem chemické transformace částic v alchymistických
laboratořích. Takové postupy jsou na obrazech zobrazovány skleněnými
trubicemi s ebenově černým základem, které jsou dobře viditelné v pravém
dolním rohu.252 Za velkou skleněnou bublinou si blonďatá žena podpírá hlavu
rukou, v melancholickém gestu, má zavřená ústa a v druhé ruce nesnědené
jablko. Muž, jediná oblečená postava na obraze, vyhlíží diváka a zaměřuje se
na ženu, jakoby na tichého komentátora. Belting se domnívá, že tato
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postava, stejně jako muž-strom v pekle, je ve skutečnosti Boschovým
autoportrétem. Do hry přichází vědomí a s tím i povědomí o odlišnosti mezi
dobrem a zlem, které podle bible neexistuje před pádem člověka. Tento
výtvor tak dává umělcovi volnost v zobrazování fiktivního ráje tak, jak si
možná představovali lidé v tehdejší době. Pro diváka je tento obraz přitažlivý
proto, že Bosch stále zastíral hranici mezi realitou představivostí. Boschovo
zobrazení přírody překonalo dosavadní zobrazení, protože zde prokázal
neobvyklou technickou dokonalost např. v zobrazení koní, prasat a koček
okolo bazénu potěšení. Vše zobrazoval velice realisticky. Boschova
představivost vrcholí v létajících rybách a antropomorfických motýlech, kteří
se objevují na obloze nad hybridními kamennými formacemi. Ambivalence
Boschovy vizuální skladby překonává i záhadný obsah a otevírá nové
obzory.253
Boschův triptych přes způsob provedení nebyl oltářem. Dílo bylo
nalezené ve sbírce, která naznačuje pozdější vznik tzv. wunderkammer
(kabinety) – sbírek umění, předmětů a minerálů. Ani biblické předměty si na
obrazech nezachovávají svůj původní význam. Místo toho jsou svědectvím
o fiktivní nebo pesimistické historii světa a jako umělecké dílo znamenalo
zcela nová základ. Jeho vliv v paláci však můžeme jen tušit.254
Podle Beltinga byl triptych Zahrada pozemských rozkoší určen pro prezentaci
(např. při hostinách), ale jestliže jeho formát je oltářní, nedává to smysl –
liturgický zvyk otevírat kostelní oltáře během významných a svatých dnů
nemohlo zde být zamýšleno, bylo by to pouhou parodií. V sociálním kontextu
musel být triptych určen pro divadelní prezentaci, během které by se objevil
jako zázrak (tento pojem používal Dürer při popisování trofejí z Nového
Světa v nedalekém paláci burgundského rodu). Exotické květiny a cizí rasy
namalované Boschem pobízely touhu objevovat vzdálená místa, kterou lze
stále lehce uspokojit díky nedostatku spolehlivých informací z nových kolonií.
Umění tohoto druhu představované v Boschově Zahradě pozemských
rozkoší ohlašuje nástup sběratelství, které si zatím nevytvořilo svůj vlastní
koncept. Umění bylo stále spojené s dovedností uměleckého řemesla.
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Nástup mytologických témat, odkazů na antiku, brzy zakotvené v malbě,
vytvářelo cestu umění založeném na estetice.255
V rámci Boschova díla tvoří velké triptychy svůj samostatný žánr,
pomocí kterého lze vidět rozdíl mezi opravdovými triptychy a těmi, které jsou
jen malbami s několika křídly. Triptychy představují trojí odlišná témata na
třech vnitřních panelech, spojují je dohromady a podle historiků umění někdy
odkazují na „svět v triptychu“, jelikož se obrací k historii a kolektivnímu osudu
lidstva na světě.256
Triptych Zahrada pozemských rozkoší nabízí velmi neobvyklé
vyprávění, představuje příběh zvenku s pohledem na nezalidněnou zemi.
Viditelná kontinuita mezi rájem, kde žijí jen Adam s Evou a přeplněným rájem
na prostřední desce, představuje viditelný kontrast k biblické verzi vyzývající
ke čtení ve zcela jiném způsobu. Otázka, kterou si Belting pokládá, zní:
jak?257 Čtenář bible musí připustit, že tento nevinný ráj v biblickém textu
nikdy neexistoval. Ale: mohl Bosch riskovat tím, že by opustil biblickou
pravdu, kdyby si vypůjčil biblický námět? A mohl očekávat, že objednavatel
vystaví svévolnou interpretaci bible veřejně před všudypřítomné oči
inkvizice? Odpověď zní: ne, nemohl. Ale co když existuje v bibli rozpor mezi
tím, co se mohlo stát a tím, co se skutečně stalo? Co když bible sama dovolí
fiktivní představu o tom, jaký by mohl být život v ráji bez prvotního hříchu? Na
jiných obrazech je Bosch zcela věrný biblickému textu, takže musíme
předpokládat, že i zde je prostřední deska také založena na biblickém
pozadí. Takový text se v bibli může najít. Před Boschem se však pro takovou
inspiraci neodvážil žádný malíř. A to z dobrého důvodu. Bylo by to proti
základním pravidlům, porušit to, co mohla biblická ikonografie pouze
vyprávět, že se to opravdu stalo nebo co by se mohlo v budoucnosti stát
podle zjevení. Bosch se neřídil jen původním biblickým vyprávěním, ale jistě
věděl, že tím, co dělá, vyvolá otázku po významu náboženské malby. Tato
domněnka vede k bližšímu pohledu na biblický text.258
Poté, co Bůh stvořil prvního muže a ženu, dokončil Stvoření. Třetí
kapitola knihy Genesis začíná okázalým stanovením: “Had pak byl
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nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Bůh“ (Gn 3, 1).
Satan sváděl muže, aby přišel o přízeň – tím, co dělal, sabotoval Boží plán.
Vynecháním Pádu člověka Bosch vyplnil mezeru ve Stvoření, kde je místo
pro všechny věci – ideál zůstává nedostupnou utopií po Pádu. Podle Beltinga
je udivující to, že Bosch si nepotřeboval vysnít tuto utopickou vizi sám.
A znovu se podíval do bible. Ve druhé kapitole knihy Genesis je ráj jasně
popsán. V latinském textu Vulgaty, schváleném církví, Bůh stvořil „paradisum
voluptatis“ nebo „ráj touhy“.259 To byl text, který znal Bosch (neznal
luteránský nebo moderní překlad, které jsou tomu mnohem blíž než mírný
hebrejský text „zahrada vysazená Bohem východně od Edenu“. Tato zmínka
o ráji znamenala problém pro teology, především kvůli stálému požadavku
lidstva po tom „ploďte se a rozmnožujte se, a naplňte zemi“ (Gn 1, 28). Slova
bible jsou svatá. Sv. Augustin tvrdil, že rozmnožování v ráji bylo spíše
nutností než touhou.260 Středověcí teologové se navzájem ujišťovali, že v ráji
byla lidská plodnost přirozenou vlastností bez jakékoliv erotiky. Zdrženlivost
by neměla smysl na místě, kde není znám hřích.261
Bosch používal popis ráje uvedený v druhé knize Genesis, která
popisuje řeku tekoucí z „místa touhy“ rozdělující se na čtyři toky, zavlažující
zahradu. Bosch převedl tento literární popis zobrazením touhy (z názvu)
a ukázal dvojice na i v modré kouli ve frivolních situacích. Také se příliš
nevzdálil od bible když ukazoval toto „místo touhy“ jako střed, ve kterém
pramení řeka. Bible poskytuje obraz pramene a obraz „stromu života také
uprostřed zahrady“ (Gn 2, 9). Hybrid stvořený Boschem není ani pramen ani
strom, přesto je to obojí, pomocí čeho dva obrázky splývají v jeden
fantastický celek. Bosch viděl přeměnu prvků v ráji jako přírodní cestu, ne
jako přeměnu v alchymistické laboratoři. To vysvětluje, proč byl schopen
lehce proměnit žilkovanou tobolku v modrou kouli.262
Čtyři řeky také odpovídají biblickému popisu. První řeka „obchází
všecku zemi Hevilah, kdež jest zlato. A zlato země té [jest] výborné; tam
[jest] [i] bdelium, a kámen onyx.“ Druhá vede k „zemi Etiopii“ odkud přicházejí
lidé tmavé pleti mezi bílé v popředí. Třetí řeka „teče z východní Asýrie“.
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A čtvrtá řeka je „Eufrat“ (Gn 2, 11-14). Tento popis umisťuje ráj bez
geografických znalostí, kde exotická království jsou osvětlená srpem měsíce,
zatímco popis krásných kamenů připomíná pohádkový popis vzdálených
zemí. Čtyři divné brány okrášlující řeky jsou téměř vykřičníkem, jakoby si
Bosch přál potvrdit své geografické znalosti o biblickém ráji.263 Ezechiel
popisuje Eden jako zahradu (in deliciis) kde jsou kameny: „sardius, topas,
diamant, beryl, onyx a jaspis“ (Ez 28, 13). Připomíná krále Tyrského „Ty jsi
cherubem od pomazání. Jakž jsem tě za ochránce představil, na hoře svaté
Boží jsi byl, uprostřed kamení ohnivého ustavičně jsi chodil.“ (Ez 28,13-14).
Tento nádherný obraz naplňoval Boschovu představivost. Ale „hortus
voluptatis“ zmíněné prorokem Joélem, se po pádu stala „pustou divočinou“
(Jl 2, 3) – protiklad oázy a divočiny je umístěn v kosmické pasáži. Tento
průběh by byl obrácený, pokud by bylo učiněno pokání, jak řekl Izajáš
Ježíšovi v Babylonském zajetí. Pak by se vrátili z divočiny do vytouženého
ráje (delicias): „…a udělá jí divočinou jako Eden a pouští jako zahradu
pána…“ (Iz 51, 3).264
Zdálo se, že ráj nebude nikdy zabydlen a proto často vybízel
k pokusům jít za biblický text a použít představivost k vyplnění zdánlivé
mezery. Pojem „zlatého věku“, který lze nalézt v mnoha kulturách, je zde
spojen s rájem jako již dávno ztracené místo před tím, než mohlo být vůbec
obydleno.265
Ve středověku bylo důležitou otázkou to, zda lidé mohli žít před
poznáním hříchu. Byla to otázka určena Boschovu krajanovi, Divišovi
Kartuziánovi (1402-71) v komentářích ke Knize vět od velkého teologa Petra
Lombardského (1100-60). Podle Diviše byl ráj dost velký pro celé lidstvo, lidé
by zde žili věčně mladí. Ale pro kleriky, kteří složili slib celibátu a chtěli
udržovat věřící pod kontrolou, by byla nespoutaná a nepotrestaná sexualita
tou nejhorší možnou představou. Proto museli odstranit spornou otázku
udržováním takového ráje, kde by touha byla kontrolovaná rozumem
a sebeovládáním. Luther, ženatý muž, se zabýval tou samou otázkou.
Například v jeho Colloquia Mensalia (Mluva stolu) předkládal svoji představu
ráje jako místo, kde „všechno by bylo jako mladé, dovádivé, nahé
263
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a neskryté“.266
Bosch nepoužíval představu ráje v církevním smyslu, ale využíval
možnost znázornění velké utopické vize. Nezajímal se o ilustrování bible,
i když odkaz na bibli byl zapotřebí, aby nebyl obviněn z hereze. Když patron
objednal malbu, námět viděl jako formu kritiky poznání, pro Bosche tato
utopická vize znamenala dát umění pomocí fikce takovou svobodu, jakou
měla vždy poezie. V souvislosti se Zahradou pozemských rozkoší byl Bosch
označen za heretika bez ohledu na soudobé umělecké hledisko. Belting se
ptá: jaký druh díla používá biblické motivy a jde za církevně-náboženské
významy s tak snovou lehkostí? Podle teologů Bosch nahradil duchovní svět
fiktivním světem, který nikdy neexistoval. Bosch hledal nezávislý obsah pro
umění, zatímco mohl pouze najít jedinečnou reinterpretaci konvenční
ikonografie. Svoboda pozemských věcí nebyla otázkou metafyziky, ale
představivosti.267
Doba objevů byla zdrojem zázraků a strachu kvůli ztracenému
biblickému ráji nahrazeném geografickým místem. Dobytí a opěvování světa
přesouvalo existenci pozemského ráje do sféry snů. Ráj se nemohl proměnit
na kolonii bez zničení. Kolonizace znamenala zmizení smyšlených míst
v dlouho tušených neznámých částech světa. Lidé si začali uvědomovat, že
taková místa mohla existovat jen v představách: vymyšlená místa byla
zničena empirickým prostorem. Představa biblického ráje jako místa na zemi
musela být opuštěna, stala se jen vymyšlenou vzpomínkou.268
Podle J. Delumeau v knize Dějiny ráje, zahrada rozkoše269, víra
v existenci pozemského ráje – jako oázy, která je sice zakázaná, ale někde
na konci světa zůstává zachována, postupně mizela (během 16.-17.století).
V této době se hodně snilo o zlatém věku, Ostrovech blažených, pramenu
mládí, idylických výjevech z pastýřského života a zemi hojnosti. A také nikdy
předtím nebyla věnována taková pozornost zahradám. Byly objevovány
předtím neznámá místa na zemi a jelikož se neznámý prostor zmenšoval,
byla potřeba nahradit mizející sféru fantastična. Téma pozemského ráje
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a jeho variant směřovalo jednak ke „snění“, jednak k „melancholii
renesance“.270 Od 15.století se šíří zobrazování mytologických rájů, kde žijí
věčně mladí lidé, myslící jen na lásku. Návrat k mytologii znamenal způsob,
jak snít o zlatém věku, jelikož mytologie dávala možnost znovu vytvářet
imaginární zemi, kde mladá a okouzlující nahá těla uchvacují zraky a nikdy
neztratí mladistvou svěžest.271 Básníci zaváděli umělé ráje i do romantických
epopejí. Oblíbeným a častým námětem se stal pastýřský námět, tj. lásky
a hry pastýřů v lůně vlídné a harmonické přírody. Venkovské příběhy, vlídná
příroda (nedotčená zimou), věčné mládí v místě, ležící mimo čas a prostor,
vyjadřovaly úpornou touhou po zlatém věku, kterému lidé věřili během četby
či sledování divadelního představení.272V renesanci dostala lítost nad ztrátou
zlatého věku a podivuhodně krásných zemí novou dimenzi. Smutek nad
ztrátou zlatého věku vyjadřoval i Don Quijote, který litoval, že zmizela doba,
kdy lidé neznali slov tvůj a můj, kdy příroda byla štědrá ke všem.273 Lítost nad
ztrátou zlatého věku vedla k útěku do jiného světa, který se zrcadlí v utopiích.
Thomas More ve své knížce Utopie tlumočil posmutnělý pohled na svět.
Stavěl ho do protikladu k někdejším „kdysi“ a k „idylickým jindy“ a tím tuto
nostalgii prohluboval. Na vybájeném ostrově na druhém konci světa se
nacházela vysněná země, s 54 městy „velmi rozlehlými a velkolepými“, kde
zahrady „jsou tak krásné“, že nelze spatřit nic „přepychovějšího
a vkusnějšího“, vyrábí se tu v „hojném množství vše co je potřeba k životu
a k potěšení z něj“. Z názvu „Utopie“ se stal běžně používaný pojem, který
vzkvétal po celou dobu renesance. Utopie přinášely svědectví o těžce
prožívaném konfliktu, který ovládl vztah mezi tužbami vzdělané elity
a realitou každodenního života – svým způsobem poskytovaly útočiště.
Edenský „locus amoenus“ (ideální místo) se spojoval s melancholií
a nostalgií. Na jejich základě vznikaly pokusy napodobit v zahradách rajské
podmínky.274
Mýtus o ráji nebyl fiktivní sám o sobě, ale opuštěním mytologického
uvažování se fikce mohla objevit v mýtu. Nové literární žánry od doby
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Thomase Mora začínaly nahrazovat starověký příběh ráje. Nově vznikající
utopická literatura zdědila starou mytologickou tradici představovanou
v bibli.275 Etymologicky, starověké označení ráje v sobě nese vzpomínku na
zahradu, kde zvířata idylicky žila v uzavřeném prostoru.
Podrobněji se uzavřenou zahradou zabývá Delumeau ve své, již
zmiňované knize, Dějiny ráje, zahrada rozkoše276. Ve středověku byla
západním ideálem uzavřená zahrada (hortus conclosus), i když pozemský ráj
známý z Bible byl podle všeho volně přístupný ze země v Edenu.
Východiskem bylo po dlouhou dobu klasické chápání textu Písně písní
(Canticum Canticorum): „Zahrada uzavřená, sestro má, nevěsto, uzavřený
val, zapečetěný pramen“ (4, 12). Ve stejném smyslu působilo na
představivost vyprávění o vyhnání Adama a Evy z „ráje (zahrady v Edenu)“
(Gn 3, 2,3). Bůh „východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím
se plamenným mečem“ (Gn 3, 24).277Pokud mělo být napříště teritorium míru
a štěstí na zemi, muselo být odděleno od zbytku ubohého a hříšného
světa.278 Hrabanus Maurus učil, že „církev je rájem“, protože v Písni písní je
napsáno: „Hortus conclusus, soror mea“ (uzavřená zahrada, sestra má).279
O uzavřené zahradě dále pojednává Zlatohlávek v knize Nevěsta v uzavřené
zahradě280. Bernard z Clairvaux ve svých výkladech Písně písní kladl důraz
především na uzavřené společenství svého kláštera (cisterciáckého).281
Mniši cisterciáci zakládali své kláštery daleko od osídlených míst,
v hlubokých lesích, v údolích při toku řeky apod. Středem vyhrazeného místa
byl kostel. Ke kostelu, k jeho dlouhé boční stěně, přiléhal rajský dvůr
(pravidelný, centrální), do něhož byla zasazena studna. Kolem rajského
dvora byl uzavřený ochoz (ambit, také nazývaný křížová chodba), která
propojovala další prostory konventu (kapitulní síň – kázání, auditorium,
dormitář). Tak vypadalo vlastní jádro kláštera – claustrum, tj. uzamčený
prostor, uzavřený pro vybranou skupinu věřících.282 Výklad biblické zahrady
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jako představa kláštera (představa života v něm) znamená zpřesnění
významového přirovnání zahrady jako církve. To má své kořeny v raně
patristické epoše církevních dějin. Tato představa se plně rozvinula ve
12. století, kdy obecně platilo i významové propojení mezi zahradou z textů
Písně písní a zahradou rajskou z vyprávění o stvoření světa i člověka a jeho
pobytu v ní před pádem skrze hřích (Gn 1-2).283
Bernard z Clairvaux se zabýval úvahami o klášteře jako zahradě. Ve svých
kázáních rozvinul myšlenku o návratu do ráje, který přirovnal ke vstupu do
kláštera. Bernard byl řeholníkem reformovaného mnišského řádu a promýšlel
extrémně monastickou teologii. Ráj uzavřený zdmi kláštera (paradisus
claustralis) byl protikladem k obecnému světu lidí, kteří byli vyhnáni z ráje.
Vstup do kláštera Bernard chápal jako druhý křest. Trval na tom, že být
křesťanem znamená totéž co být mnichem.284 Pro Bernarda je klášter
Hortus conclosus (uzavřená zahrada), kde se zapečetěný pramen rozděluje
do čtyř toků, z jedné žíly moudrosti. V zahradě kvetou rozličné květy, rostou
různé stromy, šíří se tam vůně. To vše jako občerstvování duše rajským
božím požehnáním.
V rajském dvoře, sevřeném ambitem, je uprostřed studna. Voda ze studny
dávala život a oživovala své okolí. To je prastará představa o ráji, z jehož
středu vytékají čtyři řeky a zavlažují jej, tak jej je psáno v knize Genesis
(Gn 2,8-15).285 Zahrada jako klášterní prostor, do kterého se uchyluje
výjimečné společenství, aby v něm odloučeno prožívalo rajskou pohodu
blízkosti Boha, se stalo obrazem. Vzniklo mnoho textů, různě zabarvených,
ve kterých se o zahradě pojednává v obrazném smyslu. Znaky uzavřené
zahrady zmíněné v Písni písní jsou: oplocená zahrada, věž, studna, koš
s granátovými jablky a kvetoucí rostlinstvo.286
Delumeau v knize Dějiny ráje, zahrada rozkoše287, dále uvádí, že cisterciáci
si oblíbili čtvercový půdorys, kde čtyři strany připomínaly čtyři rajské toky,
čtyři evangelisty a čtyři hlavní ctnosti. „Klášter je vskutku rájem, místem
chráněným hradbou kázně, v níž vězí hojnost vzácného bohatství“, napsal
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sv. Bernard z Clairvaux. Tak vyslovil chválu kláštera i jeho zahrady. Klášterní
zahrady obvykle mívali uprostřed umístěnu studnu – šlo o stavbu užitkovou
i symbolickou, protože řeholníkům připomínala, že „z Edenu vychází řeka,
aby napájela zahradu. Odtud pak se rozděluje ve čtyři hlavní toky“
(Gn 2, 10).288
Herrada z Landsberku ve svém díle (Portus delicarium) vyjmenovala několik
významů pozemského ráje. Podle ní ráj značí současně křesťanovu duši,
čisté svědomí, panenství, řeholní život, klášter, církev zavlažovanou čtyřmi
řekami evangelia a nebeský Jeruzalém. Herrada přirovnává pozemský ráj ke
klášteru. Kláštery potřebovaly zahrady, aby se zde pěstovaly léčivé byliny,
brzy však začaly vznikat v místech určených k přemítání, které byly
obklopeny arkádami a křížovými chodbami.289 Klášterní zahrada, ze čtyř
stran ohraničená, uprostřed s kašnou, byla sama o sobě modelem vesmíru
a její interpreti ji často chápali jako předlohu ráje, do kterého se řeholníci
dostanou kontemplací.290 Uzavřená zahrada, jako prostor blaženosti
chráněný před zkažeností hříšného světa, se z křesťanského hlediska
považovala za útočiště. K tomu se často přidávala snaha humanistů
kultivovat „otium“ (soustředění) daleko od městského ruchu.291
Řecké slovo „paradeisos“, které se do Starého zákona dostalo
v překladu, je odvozeno z perského slova „parideza“ a znamená uzavřený
park, kde se Peršané oddávají lovu. Biblický ráj byl také často představován
jako utopická zahrada plná zvířat. Stromy a rostliny zde byly „potěšením pro
oko a dobré k jídlu“ (G 2,9) - byly zde pro ptáky a zvířata k jídlu takže se
nepotřepovali lovit navzájem. Exotický svět denně obohacený zprávami
a pověstmi z Nového Světa znamenal pro Bosche svolení k zapojení jím
vytvořených zvířat mezi domácí faunu a floru. Přidáním smyšlených stvoření
do zvířecího světa nebo malováním známých zpěvných ptáků a rozlehlých
hybridů si mohl být, jist že jeho současníci budou chápat přírodu v ráji
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rozdílně. Návštěvníci Nassavského paláce mohli uvažovat o tom, které znaky
toho obrazu byly reálné, které možné a které byly zcela vymyšlené.292
Namalovaná příroda také zahrnovala lidstvo jako přirozené stvořením, které
neznalo kultivovanou civilizaci a stavění domů. Později tento nostalgický
pohled mohl rozvinout pravidlo „vznešeného divocha“. V Boschově díle
příroda sama byla snem: snem o ráji.293
Zahrada pozemských rozkoší je skvělým příkladem sporného
Boschova umění, které se vzpírá konvenční ikonografii. Triptych má formu
oltářního obrazu, přitom nejde o oltářní obraz a zabývá se biblickými tématy
bez opakování biblických textů. Hlavním měřítkem je prostřední deska, jejíž
význam byl tak dlouho tajemstvím. Vypadá, jako by zde byl ukazován
biblický ráj a zároveň zůstával fikcí od té doby, co se zdálo, že nikdy
neexistoval. To vysvětluje, proč byl Bosch schopen věnovat se ráji Adama
a Evy a nehledě na pád člověka. Svět bez lidského života v příběhu stvoření,
který je námětem vnějších křídel, je mnohem více nekonvenční než se může
na první pohled zdát (zvláště když zvážíme formu díla, jeho děj jako prolog
k interiéru triptychu).294
A to je důvod, proč existují dva pohledy na dílo, zavřené a otevřené:
triptych slouží jako pevná opora dramatického představení předváděného
nassavským vévodou při společenských událostech a zároveň tento triptych
tvořil část ranné původní sbírky exotických předmětů představující přírodní
a člověkem vyrobené zvláštnosti světa.295
Bosch namaloval biblický ráj jako by věřil, že podle starověkých
geografů jde o místo nacházející se v nějaké nepřístupné části světa. Není
to ráj, ze kterého byli Adam a Eva vyhnáni po pádu člověka. Boschův ráj
neleží v dlouho ztraceném věku, ale za hranicemi času samotného. Portrét
prvotního hříchu Bosch umístil do hlavního obrazu v minulosti. V triptychu je
prvotní hřích neviditelně přenesen do křídla pekla, kde Bosch viděl svět po
pádu, tak, jak tomu rozuměl a jak zakoušel ve své vlastní době. To je
zřetelné vidět v celé podvodnosti a nepoctivosti, i když jsou potrestány.
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Přenos z biblického souboru na levém křídle triptychu je utopií, na prostřední
desce je zobrazen fiktivní příběh. Přenesením na desku s peklem je
rozbíjena fikce s náhlým návratem do reality (a že jde o pekelnou realitu).
Bosch tak rozebírá fikci krásného jiného světa.296
Mezi aristokracií, pro kterou byl triptych Zahrada pozemských rozkoší
namalován, a humanisty existovaly mnohé spojitosti: nakupovali velmi
odlišné, přesto však vzájemně inspirující umělecká díla. Témata humanistů
v okruhu Erasma Rotterdamského a Thomase Mora byla zcela jistě více
moderní než témata, která oslovovala Bosche. A Bosch spatřoval ve své fikci
novou sféru umění s více kreativním rozsahem.297 O několik generací
později, španělští spisovatelé jako Felip de Guevara, Quevedo
a Fra Sigüenza napsali své zprávy o Boschově triptychu. V Nizozemí, po
deseti letech od Boschovy smrti, se spisy o umění zaměřovaly na renesanční
umění s kultem klasického starověku. Podle Beltinga není příliš velký rozpor
mezi Boschovým způsobem myšlení, typickým pro jeho dobu a jeho
uměleckou formou. Bosch se vzdálil konvenční náboženské ikonografii nové
doby, která jej zcela nevyužila. Boschovo umění mělo stejně fascinující vliv
na jeho současníky, i na pozdější generaci, včetně padělatelů
a současníků.298

4.7

Srovnání Utopie Thomase Mora s Boschovým triptychem
Zahrada pozemských rozkoší
V roce 1516 vydal svoji fiktivní zprávu o cestě na ostrov Utopie Sir
Thomas More (1478-1535), ve které vytvořil pojem Utopie.299 Pátrání po
jménu s autentickým nádechem starověku k popisu svého neexistujícího
ostrova otočil fikci dávného cestování k popisu, který byl cestou z mysli do
jiného, zcela odlišného světa. Ostrov který popisoval neleží ani v jiné době
ani na jiném místě. Autor zakládá svůj příběh na předpokládané zprávě
cestovatele, který se nedávno vrátil z ostrova. Jeho obyvatelé nejsou ani
296
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vznešení divoši nebo ani přirozeně nevinní, jak popisuje More, ale jsou členi
lepší civilizace, jejíž životy nesmiřitelně kontrastují s životem evropské
společnosti. Ačkoliv ostrov leží za mořem, nepředstavuje Nový Svět, kde
kolonizace již začala platit svoji daň. Na rozdíl od Amerik, Utopie ztělesňuje
místo štěstí, které bylo dlouhou dobu předmětem snů. Starověká naděje, že
někdo potřebuje cestovat ve smyslu najít lepší svět byla doložitelná jen ve
sféře představivosti.300
Utopická vize dokonalé společnosti vytvořila literární protiváhu
k Boschově vizi rajského lidstva a ačkoli to mělo podobný vliv na
představivost jeho současníků, liší se v některých důležitých směrech od
jeho biblické fantazie.301 „Ostrov není nikde“ znamená pro čtenáře (či pro
Boschova diváka fiktivního ráje) varování, že vyprávění ve zprávě o cestě
a v namalovaném pohledu jsou založeny na fikci. 302 Utopie možná je
v Novém Světě, jako biblický ráj možná na zemi.303 More ve své knize čerpá
a navazuje především na díla antických filozofů (Platón - Ústava, Zákony,
apod.). Tento druh literatury, tj. sen o lepším a dokonalejším uspořádání
světa se objevuje i ve středověku. Ve středověkých utopiích převažuje
náboženská rovina – utopie obsahují výrazný eschatologický prvek
(navazování na příchod Spasitele, vytvoření království božího a jiné
chiliastické vize). S nástupem humanistů se tyto vize posouvají do jiné
roviny.304
Na lidskou fantazii měl vliv především počínající rozmach objevných
cest a zmapování dosud neznámého světa, seznamování s jeho obyvateli.
Další vliv měl humanismus (takové pojetí člověka a světa, které
středověkému člověku umožňuje vymanit se ze scholastického rámce, kam
jej pevně zasadilo křesťanství), rozvoj přírodních věd, zájem o přírodu
i vznikající kapitalistické vztahy (v zemědělství). Právě v zemědělství
probíhají drastické změny (vyhánění rolníků z půdy v Anglii). Moreova Utopie
je tak kritikou tohoto procesu, je pokusem o vylíčení ideálního státu na
ostrově Utopii (kde neexistuje soukromé vlastnictví, vykořisťování člověka
člověkem, kde jsou lidské vztahy založeny na zcela jiném základě). Vývoj
300
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utopických názorů je obohacován o stále nové prvky, v souladu s vývojem
společnosti, je odrazem společensko-ekonomické reality.305
Thomas More se seznámil s Erasmem Rotterdamským, který u něj pobýval
v jeho domě. Právě během tohoto pobytu napsal Chválu bláznovství,
tj. kritiku mocných tohoto světa, pokrytců, líných mnichů. K napsání Utopie
inspiroval Mora právě Erasmus, který si přál, aby vylíčení ideální země
„společnosti moudrých“ následovalo po jeho „zemi bláznů“ a kontrastovalo
s ní. 306
Na fantazii čtenářů tehdy působily různé zprávy o výpravách, zajímalo
je vylíčení příhod z dalekých moří a bájných zemí, kde lidé žili zcela
v kontrastu k tehdejšímu životu v Evropě (opovrhování zlatem a šperky,
spokojenost s dary přírody, život v hojnosti a dokonalé svobodě na rozdíl od
bídy, války). Ve starém světě vládlo „bláznovství“. To byl pravděpodobně
materiál k Utopii. Obraz prvotní „rajské“ nevinnosti lidstva se stal spolu
s vírou humanistů ve „zlatý věk“ a polozapomenutými ideály středověku
důležitou komponentou Moreova pojetí spravedlivé společnosti.307
Moreův ostrov není o moc víc součástí tohoto světa, jako Boschův ráj. Proto
More vytvořil pojem odvozený z řečtiny U-topia (žádné místo) pro svoji
vymyšlenou společnost. Formulováním vlastních sociálních myšlenek ve
vymyšlených pojmech More obratně rozvinul literární povědomí o fikcí, kterou
sdílel se svými přáteli a čtenáři. Toto povědomí pak otevírá potenciální
hledisko na Bosche. Fikce v umění v ranně moderním věku dávala umělcově
představivosti volnost – nešlo jen o napodobování viditelné skutečnosti.308
V Boschově vlastním světě se umělecká teorie dostala k bodu, kdy
ikonografie náboženské malby je nahrazena a obsahuje utopický nádech
(ráj) a sociální kritiku (peklo). Dvojznačnost, se kterou Bosch prostoupil své
obrazy, nebyla jen jeho sebe-ochranou, ale dala mu také poetické oprávnění
zobrazovat podle své představivosti. Nový koncept umění byl klíčem
k novému vizuálnímu pochopení a často byl zaměňován s alchymistickým
obsahem.309
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Bosch používal ve svých obrazech běžné idiomy a lidová přísloví, ale jeho
postavení umělce podle Beltinga nebyla prozkoumána v rámci změn, které
proběhly na poli literatury té doby, to se odráží ve dvou dílech zobrazujících
podobný námět velmi rozdílnými způsoby. Jsou to díla: Loď bláznů (1494) od
Sebastiana Branta – má blízko k Boschovi jako sociálnímu satirikovi a
moralistovi a Chvála bláznovství (1511) od Erasma Rotterdamského –
propracoval zde fikci a poezii do takové podoby ráje, že může být
srovnávána s Boschem. 310
Na Lodi bláznů je Boschovo dílo závislé, značí hloupost světa, tak jak
přichází z jazyka obyčejného lidového folkloru. O hlupákovi se říká: „nevěří
v peklo dokud jeho práh sám nepřekročí“. Tato satira o světě na okraji pekla
stejně tak dramatická jako Boschova malba necitlivosti a trestu. Utopický ráj,
na druhé straně, má zcela jiného ducha.311Ve Chvále bláznovství je hloupost
začleněna do formy mluvené alegorie, jejíž samo-chvála (paeons) se stává
opravdovou moudrostí. Hloupost není hřích, ale nevyhnutelné pravidlo života.
Autor mluví hlasem osoby, kterou představuje jako fiktivní, a proto má
takovou svobodu projevu, jakou se jen neskutečná postava může odvážit.
Proces jednání vrcholí v poznámce, že vážená věc napomáhá k hlouposti.
Své dílo napsal Erasmus v domě svého přítele T. Mora, který později přišel
s rozborem neexistující společnosti ve svém slavném díle Utopie.312
Centrální scéna obrazu Zahrada pozemských rozkoší odhaluje bezčasí
(Uchronia), stejně tak, jak uvádí More, tj. bez-místa na pozadí světa (Utopia).
Historie byla místem pozemské smrtelnosti s jejím počátkem ve vyhnání
z ráje a koncem u posledního soudu. V Boschově namalovaném ráji čas
nemohl končit, protože nikdy nezačal. Boschův obraz s peklem potvrzoval
tuto fikci svým vlastním popíráním a vyvoláváním místa, kde byly trestány
historické hříchy. Peklo bylo výtvorem historickým.313 Krása skvělého
svobodného života mohla být jen fikcí (neměla místo v hříšném lidství).
Pohled na tuto namalovanou nevinnost odhalilo divákovi obrovský rozpor
s jeho vlastní realitou tak, že jej to přesvědčilo žit bez hříchu a trestu. Svět na
obrázku a svět mimo obraz byly oddělené. Bosch dal malbě takový druh
310
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svobody, kterou poezie a literatura používali v kreslení proměnlivé fantazie.
Poezie byla považována za krásný výtvor, její obsah byl formulován
v tajnosti. Boschovo vyobrazení viditelného světa propůjčilo důvěryhodnost
interakci mezi obrazem a představou. Umění ještě nenašlo svoji identitu,
k tomu došlo až s příchodem renesanční malby do Nizozemí. Totožnost této
identity ještě nebyla tam, kde ji Bosch hledal. Proto vše, co zůstalo po
Boschově smrti z umění, které tak rozvinul, bylo fascinující vzpomínkou.314
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Závěr
Na základě uvedené uměleckohistorické literatury, různých pramenů
a interpretací a aktuálních odkazů na Boschův triptych na internetu mohu
závěrem uvést, že současné společenské využití tématu Boschova triptychu
Zahrada pozemských rozkoší neodpovídá jeho uměleckohistorickému
poznání.
K tomuto závěru jsem došla na základě shrnutí předchozích
interpretací v textu J. Vackové (2001) a poslední uměleckohistorické
interpretace Boschova triptychu H. Beltingem ve srovnání se současným
využíváním tématu Boschova triptychu podle internetových odkazů.
V roce 1967 se v malířově rodišti ۥs-Hertogenbosh konala velká
Boschova výstava, která opět potvrdila popularitu značky Bosch. Expozice
byla návštěvníky doslova „konzumována“ a mohutně využita po komerční
stránce, své informace chrlila média, protože Bosch znamená pro publikum
peklo (nazírané moderníma očima spíše jako neškodná zábava), herezi
a tajné nauky, perverzi, až šílenství. S vlastním fenoménem Boschova díla
se obecenstvo většinou míjí.315
Belting vychází z účelu, k jakému byl triptych používán, tj. jako součást
dramatického divadelního představení předváděného v Nassavském paláci
a zařazení triptychu do sbírky exotických předmětů, které představují různé
zvláštnosti světa, přírodní, i člověkem stvořené. S tím souvisí také Beltingovo
čtení triptychu. Boschovu představu Belting zasadil do kontextu Boschovy
doby, srovnal Boschovy představy a humanistické teorie Thomase Mora. Na
základě toho dospěl k hlubšímu poznání doby a Boschova kontextu. Podle
Beltinga chtěl Bosch prozkoumat, jaký by byl svět, kdyby člověk nespáchal
prvotní hřích. Podle Beltinga odpovídá prostřední deska triptychu umělcově
představě lidstva v ráji před spácháním a následky prvotního hříchu.
Současné využití Boschova triptychu vzniká bez ohledu na
uměleckohistorické poznání. Boschův triptych sice je stále oblíben, ale ne na
základě náboženského nebo moralizujícího významu. Domnívám se, že
současného diváka láká především tajemno, fantaskní figury a barevnost
a způsob provedení Boschova triptychu. Také snad i záhady kolem
Boschova života.
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A právě toho využívají současní umělci, designéři atd. k vytváření
nejrůznějších interpretací, příběhů, předmětů. To je podle mého názoru
důvod, proč v dnešní době přetrvává zájem o Bosche a jeho dílo.
Při pokusu o zjištění současného využití tématu Boschova triptychu
jsem vyhledávala odkazy podle názvu Boschova triptychu v anglickém
jazyce. Stejným způsobem by se daly odkazy vyhledávat i v českém jazyce.
Jelikož s určitou chvílí se odkazy mění, dalo by se v tomto vyhledávání
pokračovat do nekonečna. Vyhodnocením nalezených odkazů se domnívám,
že dnešní přístup k Boschovu triptychu je zcela rozdílný, v náboženském i
uměleckém kontextu. Dnešní divák čte triptych bez morálního poselství,
vnímá jej jako pouhou fantazii, jejíž motivy se objevují na různých
propagačních a upomínkových předmětech, na grafitti či oblečení. Chápání
Boschova triptychu v současnosti je zcela odlišné než v době jeho vzniku.
Na závěr bych chtěla ještě připojit jeden odstrašující příklad zneužití
Bosche v dnešní době, v knize Tarot a hledání smyslu života316 od Bohumila
Vurma317, která slibuje „rozluštit a pochopit smysl obrazů, které namaloval
nizozemský malíř Hieronymus Bosch (kolem 1450 – 1516), je úkol poněkud
nesnadný. Do současné doby se žádnému badateli nepodařilo uspokojivě
vysvětlit smysl těchto děl. Existuje nepřeberné množství teorií, z nichž mnohé
stojí v naprostém protikladu. Je až zarážející, jak komplexní a složité obrazy
byl tento génius ze severního Brabantka schopen malovat. Srovnání
Boschových obrazů a symbolů tarotu nám pomůže poodhalit roušku jejich
tajemství. Jung nalezl ve středověké a renesanční alchymii paralelu procesů
odehrávajích se v naší duši. Podle něj alchymistické procesy popisují hybné
síly duše, které řídí a ovlivňují náš život. Symboly, které nacházíme
v alchymistických spisech, našly svůj výraz i v díle výjimečného
nizozemského malíře, tvořícího na přelomu patnáctého a šestnáctého
století“.
316
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Je také spoluautorem a vydavatelem Nová encyklopedie českého a moravského vína.
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Č. 6: Hieronymus Bosch v zrcadle kritiky318
„Není tomu tak dlouho, co jsem objevil jiný druh malířství, říká se mu zmetek,
triolo. To jméno dostal od Antifila, který namaloval jednoho muže a pak ho
tím jménem nazval, aby si z něho utáhl, a od té doby se této malbě tak říká.
Antifilos se narodil v Egyptě a tento způsob malby319 pochytil od Chtesidema.
Zdálo se mi, že se podobá tomu, co naše doba tak chválí v Boschovi či
v Boscovi, jak my říkáme, který vždy všem připadal podivný, protože maloval
bizarní osoby a podivné postoje…“
F. de Guevara, Commentarios de la pintura, kolem 1560-1562
„Bosch nemaloval nikdy nic, co by nesouviselo s peklem nebo s očistcem,
překračoval meze přirozeného světa, jak jej mohl kolem sebe pozorovat: jeho
výtvory se prostě zakládaly na vymýšlení prapodivností, které právě díky
tomu se zdály zcela přirozené. Je tudíž možné přijmout následující zásadu,
která zatím nepozbyla platnosti: každou malbu, i kdyby nesla Boschův
podpis, pokud nezobrazuje peklo nebo to, co s ním souvisí, nejsou-li na ní
zobrazeny zrůdnosti nebo aspoň něco, co se vymyká z hranic přirozeného
světa, je třeba považovat za padělek či dílo apokryfní.“
F. de Guevara, dopis španělskému králi Filipovi II., před rokem 1563
„…přeušlechtilý a podivuhodný vynálezce věcí fantastických a bizarních…“
L. Guicciardini, Descrizione di tutti i Pardi Bassi, 1567
„Mrzí mě, že vy (dcery španělského krále Filipa II.) a váš bratr (budoucí král
Filip III.) jste nemohli vidět procesí (o Božím těle), jaké se pořádá zde (v
Lisabonu), i když v něm bylo několik ďáblp podobajících se těm, co jsou na
obrazech Boschových, kteří by vás, myslím vyděsili“
Španělský král Filip II, dopis dcerám, 1581
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Buzzati, D., Cinottiová, M., Hieronymus Bosch, souborné malířské dílo, s. 9-14.
Jde o grilla, výraz, jímž Plinius označuje žertovnou malbu, kterou zavedl řeckoegyptský Antifilos kolem roku 300
před naším letopočtem, kdy zobrazil muže, který se buď tak jmenoval, nebo se mu tak přezdívalo, protože
vzhledem připomínal vepře (gryllos znamená vepř). To však nevysvětluje, proč tento výraz později sloužil
k označení výjevů, v nichž lidé na sebe berou zvířecí podobum, a to jak v malířství, tak na četných klasických
kamejích, z nichž středověcí sochaři a iluminátoři převzali veškerý svůj dekorativní a na podobách zrůd založený
repertoár. Užší ospravedlnění tohoto označení podobných groteskníchproměn je snad v tom, že Gryllas se
jmenoval Odysseův druh, který odmítl lidskou podobu, když ho čarodějka Kirké proměnila ve vepře (Camesasca,
1966).
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„Rozdíl mezi pracemi tohoto muže a ostatních malířů podle mě záleží v tom,
že ostatní se snaží malovat člověka tak, jak se jeví zvenčí, zatímco on má
odvahu namalovat jej takového, jaký je uvnitř, ve svém nitru.“
J. de Sigüenza, Tercera parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo,
1605
„Podle mého názoru se mu dostalo přílišných poct od otce Sigüenzy, který
z těch nevázaných fantazií, jež se tak málo hodí k malířům, vytěžil pravdu
víry.“
F. Pacheco, Arte de la pintura, 1649
„…výtvory fantazie mimořádně bezuzdné: budí dojem, že jejich tvůrce byl
těmi nejstrašlivějšími děsivýmy sny pronásledován i za denního světlal“
M.Rooses, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, 1879
„Nespokojil se s napodobováním: vymýšlel. Byl obdařen neúnavnou,
odvážnou, bezuzdnou fantazií. Ve výjevech ze skutečného života narušoval
nejvšednější skutečnost roztomilými detaily, do nichž vkládal ty nejšílenější
výmysly… A navíc byl šikovný jako málokdo. Nejcitlivější přechody
moduloval způsobem tak vynikajícím a hru barev a tónů dovedl do takového
stupně, že byl právem obdivován jako jeden z největších alchymistů
barevnosti.“
M.Rooses, Flandre, 1913
„…do nejvyvolenější vlády umění vřazuje každodenní svět, z něhož dokáže
vykřesat marnou a zneklidňující krásu, jeho objevy zavádějí vládu nového
svědomí, už ne tak docela svázaného s učením náboženským, svědomí
vyhlašujícího duchovní nezávislost, již následující generace plně dobudou.“
C. von Tolnay, H.Bosch, 1937
„ Bosch evokuje nehmotné zlo, princip duchovního řádu deformujícího
hmotu, dynamiku, která se obrací proti přírodě“.
L. van de Bossche, Jérôme Bosch, 1944
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„Bosch je integrální vizionář. Není to ještě ani půl století, co se jeho dílo
vynořilo ze zapomenutí, a už otřásá samými základy malířského umění…“
A.Breton – G.Legrand, L´art maguique, 1957
„Jako v každém Boschově díle, jsou i zde (v madridském triptychu Zahrada
rozkoší) symbolický obsah a forma nerozlučně spojeny: jistota formy,
pevnost obrysů a nádhera baev totiž symbolickému zobrazení poskytují
realitu, jevovou přítomnost a výstřední epizody spojují do zrakem
vnímatelného celku. A navíc, vzhledem k tomu, ž výrazové prostředky jsou
zde použity k vyjádření labiílních snových výjevů a nikoliv konkrétní tvářnosti
přírody, musí být schopny okamžitého, výrazného dopadu a musí být
vybaveny absolutní vizuální bezprostředností, což právě z této malby, tak
výrazně spjaté s obsahy magickými a symbolickými, činí umění usilující o
formu, jako o ni usilovala díla starých italských renesančních mistrů.“
J. Domne, Jérôme Bosch, 1959
„…Bosch tak či onak znal veškerá tajemství, která pak objevili naši
psychoanalytici, emblémy a zrůdy, které si vymyslel, odpovídají
obsedantnostem, k nimiž se dnes přiznávají pacienti na psychoanalytických
klinikách (a z nichž se v době Boschvoě pravděpodobně kajícníci vyznávali
zpovědníkům), a právě tento aspekt pochopitelně činí jeho Inferna tak
zneklidňujícími a děsivými“.
R. H. Wilenski, Flemish Painters, 1960
Citace viz Vacková J., Odpovědi obrazů. Mistři starého Nizozemí, s. 175
„Vznešený, podivuhodný objevitel věcí fantaskních a bizarních“
L. Guicciardini, historik, 1567
„Ojedinělý a vskutku božský“
G. P. Lomazzo, znalec malířství, 1584
„Pravověrný syn katolické církve, který měl odvahu zpodobnit člověka ne tak,
jak se jeví zvenčí, ale ukázat jeho nitro“
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Fra F.J. de Sigüenza, bibliotekář Filipa II., 1605
„Heretik, ba satanista, ponořený do nečistých čarodějnických nauk, vyznavač
židovské gnóze a člen tajné adamitské sekty svobodného ducha“
W. Fraenger, 1947
„Příslušník společnosti Bratří a sester pospolitého života, která navazovala
na hnutí Devotio moderna ze 14. století“
J. Mosmans, 1947
„Dědic nizozemské tradice“
D. Bax, 1949
„Člen spolku Rozenkruciánů, blízkých pozdějším svobodným zednářům“
C.A. Wertheim-Aimès, 1957
„Stoupenec alchymie a astrologie, současně objekt freudovské
psychooanalýzy a jungovské hlubinné psychologie“
J. Domne, 1946, L. Brand Philips, 1955, A. Spychalska-Boczkowska, 1966,
M. Bergman, 1979
„Tvůrce specifické obrazové řeči, kterou nelze beze zbytku dešifrovat“
P. Reuterswärd, 1970
„Předreformační moralista, který nevybočil z mezí pozdně středověkého
nazírání“
L. van Puyvelde, 1980, D.Buzzati-M. Cinotti, 1966, R. H. Marijnissen, 1980
Citace viz Rembert, V.P., Hieronymus Bosch, s. 11
Italští umělci pozdní renesance – na jihu:
„Velmi vznešený a obdivuhodný tvůrce fantastických a bizarních děl“
Guicciardini, 1567
„Jedinečně a vpravdě božsky zobrazoval podivné zjevy a úděsné a odporné
sny“ Lomazzo, 1584
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Obdobné výroky byly pronášeny na severu, ale převažovaly zmínky o
démonech a pekle:
„Tvůrce ďáblů, který neměl sobě rovného líčení zlých duchů“
Marc van Vaernewijck, 1567
Obdobně i ve Španělsku v polovině 17.st. se do země dostala velká řada
Boschových děl, za jeho „popularitu“ mohl král Filip II., který roku 1581
cestoval do Lisabonu a vyjádřil v dopise svým dvěma dcerám politování, že
nemohly spolu s ním sledovat průvod Božího těla, „ačkoli“, dodává, „kdyby tu
byl váš malý bratr, mohl by se polekat některým ďáblů, kteří se podobali těm
na obrazech Hieronyma Bosche“ Citováno in: Art Treasures of Prado
Museum, text Harry B. Wehle, New York 1954, str. 22
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