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Anotace

Předložená práce se zabývá francouzskou klasicistní teorií o fungování a zobrazování 

afektů jako možném východisku některých výtvarných děl vzniklých v Čechách kolem 

roku 1800. 

Teorie fungování a zobrazování afektů byla ve Francii rozpracována během 17. století 

na půdě „Academie Royalle de Peinture & Sculpture“. Akademikové se snažili na základě 

nejnovějších vědeckých poznatků (inspirovaných antikou) sestavit návod, jak vždy vytvořit 

dílo, které diváka „přivolá“, umožní mu přečíst děj a v něm zobrazené postavy zasažené 

určitým afektem a v neposlední řadě jej dojme. Cestu naznačil svým spisem „Vášně duše“ 

René Descartes, jehož teorii zpracoval, upravil a obohatil názornými kresbami královský 

dvorní malíř Charles Le Brun. Studentům výtvarného umění umožňovala poznat a pochopit 

příčiny, které nakonec vedou k projevu afektu ve tváři. Začínajícím umělcům mohla 

poskytnout vodítko pro zobrazení vášní, které vzhledem k pravidlům společenského chování 

nebylo možné na veřejnosti v běžně spatřit. Vzhledem k tomu, že většina kreseb byla 

neutrální, umožňovala použití pro obě pohlaví i v různém kontextu. 

Le Brunova příručka po prvním vydání v roce 1698 byla překládána do mnoha jazyků 

a rozšířila se po celé Evropě, ale ve Francii byla Le Brunovými následovníky odmítnuta. 

Roger de Piles a André Félibien Le Brunově teorii vyčítali příliš podrobné teoretické popisy, 

které malíř v praxi nemůže využít, kritizovali i příručku jako celek, který by měl nahradit 

práci podle živého modelu. Naopak doporučují umělcům se před zrcadlem vcítit 

do zobrazované postavy, čímž položili základ romantickému přístupu.

Součástí Le Brunova traktátu o afektech byla i přednáška věnovaná fyziognomii. 

Na základě převahy jednoho z temperamentů byl člověk náchylný k podléhání určitým 

afektům. Pokud afekt v těle působil delší dobu, působil stálé změny na těle, z nichž bylo 

možné poznat jinak neviditelný charakter. Snazší orientaci v rysech vlastních určitým 

charakterům umožňovalo srovnání se zvířetem, jehož vlastnosti byly všeobecně dobře známé. 

Zmíněná část afektové teorie byla rovněž velmi oblíbená po celé Evropě, zejména na přelomu 

18. a 19. století. V Čechách vyšla Le Brunova příručka v německém překladu v roce 1781 

a společně s dalšími francouzskými traktáty se nacházela v knihovnách umělců, mecenášů 

i Kreslířské akademie. Lze uvažovat, že například „Enyó“ Františka Tkadlíka se francouzskou 

teorií mohla inspirovat, i když možná pouze z výtvarných předloh. Podobně je dochována 

řada kreseb Josefa Berglera, které reagují na dobově oblíbenou fyziognomickou nauku.

Klíčová slova: Afekty, Charles Le Brun, akademie výtvarných umění
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Summary
The presented thesis deals with the French classicism theory of mechanism

and representation of passions as the source of some art works created in the region

of Bohemia around the year 1800.

The theory of mechanism and representation of passions was developed in Paris

at Academie Royalle de Peinture & Sculpture (Academy of Fine Arts) during the 17th 

century. The academicians were working on a project of creation of an universal model, 

which was based on the current scholastic discoveries and ancient Rome, to set a guideline

to produce a piece of art which could „call“ the spectator, touch his heart, allow him to read

the presented story and recognize passions which the figures were undergoing. The way

to reach this complex aim was initiated by René Descaretes in his writing “Passion

of the Soul”. His writing was lately modified and enriched by illustrations of Charles Le Brun, 

the artist of the king´s court. Students of art were facilitated to learn and understand

of the causes that lead in the expression of passions in the human face. Young artist were 

allowed to understand the passions, which were not publicly know because of the strict 

standards of social behavior. Le Brun´s drawings of the human face were mostly neutral

so they could be used for both sexes in various contexts. 

The Le Brun´s writing was launched in 1698 and translated into several languages

and known across the Europe. However, it was rejected by the Le Brun´s successors in France 

at the end of 17th century. Roger de Piles and André Félbien criticized too detailed theoretical 

explanation of each passion that artists could not use in their practice. They were also critical 

about the book as such for becoming a substitute of the natural life model, whereas, they were 

suggesting to young artists to recognize the feeling of the passions of their own body in front 

of a mirror. This approach can be considered as a predecessor of the modern romantic theories 

of empathy in visual arts.

The Le Brun writing “Conférence sur l’expression générale et particulière” also 

includes a short text about the human physiognomy. According the prevailing temperament 

the man was susceptible to undergo specific passions. If a passion was affecting the human 

soul for a longer time it made permanent changes in the human physiognomy, which 

visualized some invisible characters. To simplify the classification of different characters

the comparisons between human and animal faces were often made. This part of the theory 

was also haunting in the late 18th and early 19th centuries.  The Le Brun´s writing

was published in Prague in 1781, based on the German translation, and with other French 

treatises could have been found in many artists´ and their patron´s libraries at the time. Some 

of the French treatises were also stored at the academic library. We can assume that

e.g. “Enyó” by František Tkadlík was inspired, even from artworks, by the above-mentioned 

French theory. There are also some preserved artworks of Josef Berger, which could

be affected by the popular theory of human physiognomy at the time. 

Key words: Passions, Charles Le Brun, academies of art
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1. ÚVOD

Předložená práce se věnuje francouzské klasicistní teorii zobrazování afektů1 jako 

možném východisku některých maleb vzniklých v Čechách kolem roku 1800, v období 

českého novoklasicismu.

Přestože se období okolo roku 1800 v poslední době těšilo velkému zájmu evropských 

badatelů, otázce ikonografických a teoretických východisek některých výrazově bohatých 

maleb se dosud soustavně blíže nikdo nevěnoval. Tato práce by proto chtěla českému čtenáři 

shrnout zásadní body afektové teorie v textech francouzské teorie umění

17. století (s přihlédnutím k filosofickým a lékařským pramenům) a naznačit, jakým 

způsobem se zmíněná teorie mohla stát zdrojem inspirace pro umělce tvořící v Čechách 

kolem roku 1800. 

Po úvodní kapitole se první kapitola druhého oddílu práce věnuje náhledu

na současný stav poznání tématu. Zmiňuje hlavní úhly pohledu, ze kterých bylo téma 

zobrazení afektů nahlíženo. Následující kapitola shrnuje historické, filosofické a estetické 

důvody, proč se právě ve Francii 17. století objevuje v historii dosud nevídaný zájem o afekty 

a jejich ztvárnění ve výtvarném umění.

Kapitoly 2.3 - 2.8 se zabývají francouzskou teorií a praxí zobrazování afektů. Zmíněná 

problematika byla rozpracována na půdě francouzské malířské a sochařské akademie, 

„Academie Royalle de Peinture & Sculpture“ (dále jen „akademie“),

v „conférences“ - přednáškách doprovozených diskusí mezi akademickými osobnostmi

a v teoretických i obrazových traktátech. Získané poznatky pak byly aplikovány v samotných 

malbách a kresbách. Řada těchto spisů byla následně překládána do hlavních evropských 

jazyků včetně němčiny a způsob zobrazování afektů vybudovaný na klasicistním základě

se postupně rozšířil po celé Evropě. Zmíněné kapitoly druhého oddílu práce umožňují 

českému čtenáři bližší orientaci v pramenech, které byly v Čechách kolem roku 1800 

dostupné a které mohly umělcům posloužit jako inspirační zdroj. Naznačen je i původ této 

teorie v pramenech starší tradice.

                                               
1 Předložená práce jako překlad francouzských slov „passion“ nebo „affect“ používá výrazů „afekt“ nebo 
„vášeň“. Pro zkoumání karteziánské teorie je vhodnější termín afekt, který v překladu Descartesových „Vášní 
duše“ velmi vhodně vybral Ondřej Švec. Termín vášně je téměř synonymem afektu, jeho použití je vhodnější 
v případě antické tradice podléhání a ovládání vášní. Dnes běžnější termín „emoce“ se v podobném významu
používal do 19. století, ale dnes odpovídá spíše významu „citu“.
René DESCARTES: Vášně duše, Praha 2002.
O pojmu „emoce“ jako synonymu „vášně“ blíže:
Penelope GOUK / Helen HILLS: Towards Histories of Emotions, in: idem (ed.): Representing emotions, Ashgate 
2005, 17.
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V Čechách se novoklasicistní styl objevuje v poslední třetině 19. století. Jednotlivé 

francouzské příručky (Roger de Piles, Charles Le Brun, Gérard de Lairesse, Henri Watelet,

Jean-Baptiste Du Bos, Nicolas Boileau) ať již v originále nebo v německém překladu 

nacházíme v knihovnách umělců (například Johann Quirin Jahn) i mecenášů (například 

JUDr. Alois Auerswald). Některé z nich (Roger de Piles, Roland Fréart de Chambray) 

se nacházely v knihovně nově založené Kreslířské akademie v Praze. Zmíněné problematice 

se věnuje kapitola 2.9 předložené práce. S dalšími příručkami týkajícími se zobrazování 

a fungování afektů se pochopitelně umělci mohli setkat i během svých studijních cest 

po Evropě.

Nabízí se proto otázka, zda se mohla některá umělecká díla francouzskými příručkami 

přímo inspirovat. Při pohledu na řadu maleb a kreseb vzniklých po roce 1800 v Čechách 

upoutá jejich nápadná podobnost s díly francouzských klasicistních mistrů, zejména Poussina 

a Le Bruna (například František Tkadlík, „Enyó“). Je samozřejmě možné, že autoři explicitně 

francouzskou teorii nemuseli znát, ale ať již vědomě nebo ne, v některých případech použili 

stejná výrazová schémata jako jejich francouzští předchůdci. Poslední kapitola práce proto 

navrhuje možnou interpretaci několika děl, zejména Enyó Františka Tkadlíka z úhlu pohledu 

zmíněné francouzské klasicistní teorie afektů.

Vzhledem ke klasicistní doktríně předložená práce zmiňuje příklady především

z nejvznešenějšího druhu malby, tedy mytologické a historické. Podle francouzského 

klasicismu bylo po vzoru vznešeného umění tragédie jejím úkolem na jedné straně vyvolávat 

v divákovi „bázeň a soucit“, na druhé straně mu umožnit správně „odečíst“ zobrazený afekt,

čímž divák zároveň mohl posoudit výši malířových schopností. Klasicistní malba často 

zobrazovala silné afekty (například hněv, hrůzu), proto se práce soustředí zejména na ně. 

Afekty projevující se v tváři klidem nebo nepatrným hnutím (například láska, 

kontemplace, radost) lze jen obtížně, pokud vůbec, odvozovat od francouzských vzorů, které 

často samy měly kořeny v italském malířství. Proto v této práci jsou zmiňovány jen okrajově.

Naopak je v práci zmíněn příklad trvalého působení afektu, který podle fyziognomické 

nauky měnil tvar určitých částí těla a tak umožňoval poznat charakter, typický pro jednotlivé 

národy. Pomůckou pro poznání charakteru z vnějších částí těla byla podobnost člověka

se zvířetem, jehož charakter byl všeobecně znám. Zmíněná část fyziognomické nauky rovněž 

byla i v 19. století oblíbená a prameny k ní (například Johann Kaspar Lavater, Giovanni 

Battista della Porta) lze rovněž nalézt v řadě knihoven.

Z náboženského umění se v teoretické části práce věnuje pouze příkladům líčícím 

příběhy ze Starého a Nového zákona, případně příběhy světců a dějin spásy, neboť zmíněný 
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druh malby používal v zásadě podobné prostředky jako malba historická a mytologická. 

Oba druhy malby se na základě inspirace rétorikou jako tradičně vysoce ceněným uměním 

snažily působit na diváka stejně jako působil řečník na své publikum a využívaly 

podle Quintiliána podobných strategií komunikace, i když beze slov.

Záměrně se práce nesoustředí na obrazy, jejichž cílem bylo divákovi umožnit 

kontemplaci náboženského výjevu a vyvolat v něm zbožné emoce, emoce nostalgie a devoce. 

Strategie zmíněného druhu náboženské malby se vzhledem ke stanovenému cíli od historické 

a mytologické malby lišila a byla by námětem samostatné práce. Vzhledem k rozsahu se práce 

nemůže více věnovat ani emoci vyvolané uměleckým dílem, i když ta pochopitelně byla 

francouzskými učenci 17. století reflektovaná.

Ve třetí, závěrečné kapitole práce shrnuje interpretaci „afektových“ děl z okruhu 

pražské Kreslířské akademie, která může naše poznání umění kolem roku 1800 obohatit 

o další možný úhel pohledu na teprve v nedávné době doceněné období.
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2. NÁSTIN TEORIE A PRAXE ZOBRAZOVÁNÍ AFEKTŮ

VE FRANCII KONCE 17. STOLETÍ S PŘIHLÉDNUTÍM

K OZVUKŮM V ČECHÁCH KOLEM ROKU 1800

2.1. Přehled dosavadní literatury

Téma teorie a praxe zobrazování afektů patří v současné době k velmi oblíbeným. 

Ve Francii byla tato koncepce rozpracována v druhé polovině 17. století na půdě Academie 

Royalle de Peinture & Sculpture (dále jen „akademie“), z níž se později oddělily instituce 

Académie de Beaux-Arts a Académie Française. V akademii působili vždy nejlepší umělci 

a učenci své doby upevňující dobový styl i národní kulturní vědomí, takže zájem o ni trval 

nepřetržitě již od jejího založení, i když v různých dobách v různé míře. V době „velkého 

století“, „Grand siècle“ Ludvíka XIV., spoluvytvářela klasicistní styl, a proto se zájem 

o tvorbu akademických autorů znovu ve větší míře vrací po polovině 18. století, kdy 

po zjemnělém rokoku bylo francouzské umění považováno za úpadkové po stránce formální

i obsahové.2

Po polovině 18. století se proto umělci i teoretikové vrací k základním dílům 

akademie. Jsou vydávány některé z dosud nepublikovaných teoretických spisů akademiků

17. století, traktáty se znovu vrací na umělecké školy. Mezi nimi ústřední místo zaujímá

Le Brunova příručka o teorii a praxi zobrazování afektů „Výraz vášní duše“ („L’Expression 

des passions de l’ame“). Ta byla jeho následovníky z přelomu 17. a 18. století zamítnuta. 

Hlavní argument tehdy směřoval proti zachytitelnosti jednotlivých afektů a zdůrazňoval 

nutnost práce podle živého modelu. To pozdější teorie rozpracovaly v požadavcích upřímnosti 

a odmítání rozumu v umělecké tvorbě.3 Zmíněná strategie pak převážila v době romantismu 

ve zdůrazňování prožívání citů.

Dědictví romantismu přetrvalo až do počátku 20. století. Tehdy se i v českém prostředí 

setkáme s názory podceňujícími novoklasicismus.4 Tento vývoj lze také ve Francii dobře 

sledovat na zájmu o Le Brunovu tvorbu. Ještě v roce 1924 upozorňuje Henri Puvis

de Chavannes ve svém článku,5 že je nesmyslné neustále hledat vzory uměleckých

děl v Le Brunově příručce. Inspiraci vzorníkem považoval za doklad neschopnosti umělce, 

je proto logické, že se snažil obhájit kvality oblíbených autorů.

                                               
2 Frédéric DASSAS: Les enjeux d’une critique sentimentale: Diderot, Rousseau, Madame de Staël, in: CHALLIER

Marion / CAILLE Bernadette (ed.): L’invention du sentiment (kat. výst.), Paris 2002, 13.
3 Ibidem.
4 Roman PRAHL: Posedlost kresbou, Praha 1998, 14-15.
5 Henri Puvis DE CHAVANNES: Une étrange théorie sur l’art du XVIIe siècle, in: La renaissance de l’art françias 
et des industries de luxe 7, 1924, 454–457.
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Někteří z historiků umění se i ve čtyřicátých letech 20. století dívali s odstupem

na teoretické diskuse akademiků a v případě R. W. Lee dokonce nevhodný anglický překlad 

některých úryvků vedl k zavádějícím interpretacím.6

Hlubší zájem o teorii rozpracovávanou na půdě pařížské akademie trval minimálně

od počátku 20. století. V této době díky velkým osobnostem oboru jako byli André Fontaine 

nebo Julius von Schlosser došlo k publikacím dosud nevydaných spisů, zejména 

„conférences“, přednášek, ale i teoretických úvah řady autorů.7

Soustavný zájem o období francouzského klasicismu nastal především

od osmdesátých let 20. století, kdy v souvislosti s postmoderním zájmem o „vysoké“ i „nízké“ 

umění došlo ke znovuobjevování pozapomenutých stylů a osobností. Postupně

se objevuje řada článků seznamujících veřejnost s Le Brunovou teorií a autoři ji zasazují

do kontextu karteziánské filosofie,8 dalších soudobých teorií,9 začínají být zmiňováni 

i Le Brunovy odpůrci.10 Objevily se rovněž interpretace z pohledu sémiotiky.11 Dosud 

nejzevrubnější pohled na Le Brunův vzorník podala ve své knize Jennifer Montagu, která 

vytvořila první kritické vydání textu této přednášky a soustředila se na vliv spisu

ve francouzském a anglickém umění do konce 19. století.12

Kromě Le Bruna se zájem v této době rovněž soustředí i na celkový pohled 

na „mechaniku“ a vyjadřování afektů v 17. a 18. století. Důležité byly publikace 

zpracovávající koncept afektů z hlediska dějin filosofie,13 teorie umění14 a dějin medicíny.15

Objevily se i estetické studie, zdůrazňující důležitý aspekt společenského chování, 

                                               
6 R. W. LEE: Ut pictura poesis, New York 1967, 228-229.
O Poussinových sběračích many upozorňuje, jak „diverses characters in paintings reacts thanks their emotions“. 
Ve francouzském originálním prvním vydání se ale uvedený obrat neobjevuje.
7 André FONTAINE: Conférences inédites de l’Académie royale de peinture et sculpture, Paris 1923
André FONTAINE: Les Doctrines d’Art en France: Peintures, Amateurs, Critiques, de Poussin à Diderot, Paris 
1909
Julius VON SCHLOSSER: Kunstliteratur, Wien 1924
8 Jean DEPRUN: Descartes et les tempéraments: rupture et continuité, in: Caractère et passions au XVIIe siècle, 
Dijon 1998, 69–71.
Henri SOUCHON: Descartes et Le Brun, in: Les études philosphiques XXXV, 1980, 427-458.
9 H. W. van HELSDINGEN: Body and soul in French art theory of the seventeenth century after Descartes, 
in: Simiolus 11, 1980, 14-22.
10 René DÉMORIS: Le langage du corps et l’expression des passions de Félibien à Diderot, in: GUILLERM Jean 
Pierre (ed.): Des mots et des couleurs, Lille 1986, 39-67.
11 Hubert DAMISCH: L’alphabet des masques, in: Nouvelle revue de psychanalyse 21, 1980, 93-121.
Jean-Jacques COURTINE / Claudine LAROCHE: Histoire du visage, Paris 1988, 89-108.
12 MONTAGU Jennifer: Expression of passion. The origin and influence of Charles Le Brun’s „Conférence
sur l’expression générale et particulière, Yale 1994
13 Jürgen HENGELBROCK / Jakob LANZ: Examen Historique du concept de passion, in: Nouvelle revue 
de psychanalyse, La passion, 21, 1980, 77-91.
14 KIRSCHNER Thomas: L’Expression des passions. Ausdruck als Darstellungsproblem in der französischen 
Kunst und Kunsttheorie des 17. und 18. Jahrdunderts, Mainz 1991
15 Jean STAROBINSKI: Le passé de la passion, textes médicaux et commentaires, in: Nouvelle revue 
de psychanalyse 21, 1980, 51-76.
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které zejména šlechtickým vrstvám neumožňovalo na veřejnosti vášním podléhat.16

V neposlední řadě je třeba zmínit i práce zasazující problematiku zobrazování afektů 

do širšího kontextu dobových teorií různých druhů umění. Text Lucie Desjardins pracuje 

zejména se souvislostmi s teorií literatury a divadla.17 Nejucelenější knihou o problému 

zobrazení afektů v dané době ve Francii stále zůstává publikace T. Kirchnera.18 V roce 2001 

a 2002 proběhly v Pařížském Muzeu hudby dvě výstavy postihující problematiku afektů a citů 

od 17. do 19. století v hudbě a výtvarném umění.19

Další důležitou skupinou textů k teorii afektů jsou dokumenty věnované souvislostem 

mezi rétorikou a výtvarným uměním, které byly pro vyjadřování vášní více než důležité.20

V neposlední řadě byla v poslední době uspořádána řada konferencí a přednáškových 

cyklů k danému tématu.21

Descartesovi byla pochopitelně věnována velmi bohatá literatura. Pro předloženou 

práci je relevantní především literatura týkající se jeho spisů o afektech, ze které

za nejvýznamnější lze považovat statě A. Leviho22 a G. Rodis-Lewis23.

V souvislosti se studiem teoretických traktátů začala být studována i umělecká díla 

jednotlivých autorů francouzské akademie. První souborná výstava Le Brunova díla byla 

uspořádána ve Versailles v roce 1963.24

Velmi důležitá je i oblast fyziognomie. Fyziognomické nauce ve Francii 17. století

se věnovala především Lucie Desjardins,25 která zmíněnou nauku především zasadila

do kontextu dobové filosofie a teorie umění a shrnuje i další bohatou literaturu k tématu.

                                               
16 DÉMORIS (pozn. 10) 39-67.
17 Lucie DESJARDINS: Le corps parlant. Savoir et représentations des passions au XVIIe siècle, Paris 2001.
18 Thomas KIRCHNER: L’Expression des passions. Ausdruck als Darstellungsproblem in der französischen Kunst 
und Kunsttheorie des 17. und 18. Jahrdunderts, Mainz 1991.
19 Emmanuel COQUERY / Anne PIÉJUS (ed.): Figures de la passion (kat. výst.), Paris 2001.
Marion CHALLIER / Bernadette CAILLE (ed.): L’invention du sentiment (kat. výst.), Paris 2002.
20 Carl GOLDSTEIN: Rhetoric and Art History in the Italian Renasissance and Baroque, in: The Art Bulletin,
73, 1991, 641-652.
Aurélia GAILLARD DEL-MEDICO: Quand le tableau parle: les arts du geste et l’éloquence des muets
à la fin de l’âge classique, in: XVIIe siècle, 1997, 667-676.
Jacqueline LICHTENSTEIN: Contre l’ut pictura poesis: une conception rhétorique de la peinture, in: Word 
and Image 4, 1988, 99-104.
21 BESNIER Bernard / MOREAU Pierre-François / RENAULT Laurence (ed.): Les passions antiques et médiévales. 
Théories et critiques des passions I., Paris 2003.
Pierre-François MOREAU: Les passions à l’âge classique. Théories et critiques des passions II., Paris 2006.
22 Zde též další literatura k Descartesovi.
LEVI Anthony: French Moralists, the Theory of the Passions, 1585 – 1649. Oxford 1964.
23 Geneviève RODIS-LEWIS: Les Passions de l’âme. Introduction, in: DESCARTES René: Les passions
de l’âme, Paris 1955, 5 – 39.
24 Jacques THIULLIER / Jennifer MONTAGU: Charles le Brun 1619 – 1690, peintre et dessinateur (kat. výst.), 
Versailles 1963.
25 DESJARDINS (pozn. 17).
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Le Brunově fyziognomické teorii a kresbám se věnovali vedle již zmiňované Jennifer 

Montagu zejména Madelaine Pinault26 a Pascal Griener.27

Zobrazování a vyjadřování afektů (nikoli citů) v umění kolem roku 1800 v Čechách

se dosud soustavně nikdo nevěnoval, ale existuje řada dílčích studií. Základní práce

pro poznání klasicismu v počátcích Kreslířské akademie jsou bezpochyby zejména publikace 

Romana Prahla,28 který se mimo jiné věnoval i otázce fyziognomie počátku 19. století.

Důležité poznatky jsou obsažené v monografiích jednotlivých umělců.29 Na některé 

zajímavosti v tvorbě Ludvíka Kohla upozornil již Vojtěch Volavka.30

V neposlední řadě je třeba zmínit řadu dalších velmi důležitých studií k poznání 

teoretických zájmů českých umělců a mecenášů na přelomu 18. a 19. století.31

2.2 Zájem o otázky afektů v době 17. století

Základní problém celé teorie fungování a zobrazování afektů a v neposlední řadě

i předložené diplomové práce definoval Lúkianos ve 2. století n. l. V jednom ze svých příběhů 

vypráví, jak se Athéna, Poseidón a Héfaistos přeli o svých uměleckých schopnostech. Pozvali 

boha Moma, aby je rozsoudil. Ten pečlivě prozkoumal jejich tvorbu a nakonec Héfaistovi 

vytkl, že svému výtvoru, člověku, nevytvořil na hrudi okno, kterým by se dalo nahlédnout

do nitra a přesvědčit se o lidských touhách a myšlenkách.32 Vzhledem k neexistenci 

podobného „okna“ (i když jej někteří učenci usilovně budou hledat například v očích) otázka 

poznání lidské duše trápila filosofy i lékaře již od antiky. Podle zpráv již antičtí malíři 

zobrazovali ve svých dílech figury prožívající různé afekty, Timomachus vynikal v zobrazení 

silných vášní, Zeuxis spíše v jemnějších, Clesiles v bolesti.33 Přesto výtvarné umění začalo 

zmíněné prvky používat (výjimku tvoří například sousoší Laokóona) až koncem 14. století.34

                                               
26 Madelaine PINAULT SØRENSEN: Présentation, in: De la physionomie humaine et animale. Dessins de Charles 
Le Brun gravés pour la Chalcographie du musée Napoléon en 1806, Paris 2000. 
27 Pascal GRIENER: L’usage muséographique des passions sous le Directoire de l’Empire. Morel d’Arleux
et le Traité des passions de Charles Le Brun, in: Revue d’esthétique 40, 2001.
28 PRAHL 1998 (pozn. 4).
29 Eva PETROVÁ: Fratišek Tkadlík, Praha 1960.
Marcela PÁNKOVÁ: Ludvík Kohl 1746-1821 (kat. výst.), Praha 1984.
30 Vojtěch VOLAVKA: Česká kresba XIX. století, Praha 1949.
31 Lubomír SLAVÍČEK: Honestus et eruditus civis et artifex. Umělecké a knižní sbírky vzdělaných měšťanských 
umělců 18. století (Brno, Moravská Třebová, Praha), in: Documenta Pragensia 27, 2008, 875-914.
Lubomír SLAVÍČEK: „eine schöne Sammlung von trefflichen Gemälden und gehaltsvollen Kupferstichen", 
in: Opuscula Historiae Artium, LIII, 2005, 73-142.
32 LUCIEN: L’hermotimos ou les sectes, in: idem: Œeuvres I, Paris 1993, 412-478.
33 Emmanuel COQUERY: La peinture des passions: un défi académique?, in: COQUERY Emmanuel / PIÉJUS Anne 
(ed.): Figures de la passion (kat. výst.), Paris 2001, 29.
34 První zájem o zobrazení vnitřního stavu duše se ale objevuje již v Sokratově rozmluvě s malířem Parhásiem, 
jak ji zaznamenal Xenofón.
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Sokrates se sice v rozmluvě s malířem Parrhásiem zajímal o možnost zjistit na viditelném těle, 

co se děje uvnitř v duši a tak moci vnitřní hnutí i zobrazit,35 ale rovněž jde o teoretický spis, 

ze kterého umělci těžko mohli čerpat praktické poučení.

Teprve během 17. století došlo k provázání obou složek – teoretického traktátu

i praktického zobrazení. V teoretické rovině tomu předcházel zájem o vazbu mezi duší a tělem 

a tedy možnost přesného popsání vlivu vnitřních pohybů duševních afektů na tělo. Ve chvíli, 

kdy teoretikové zevrubně zpracovali, jak se hnutí duše na těle projevují, bylo možné člověka 

zasaženého určitým afektem zobrazit a divákovi umožnit „přečtení“ dané vášně.

Důležitou institucí, kde došlo ke zmíněnému propojení mezi teorií a praxí byla 

pařížská akademie („Academie Royalle de Peinture & Sculpture“), zřízená rozhodnutím 

Regentské rady (Conseil de régence) dne 20. ledna 1648.

Posláním nově založené akademie bylo obhájit pozici význačných královských 

umělců mimo dosud fungující cechovní zřízení, zpracovávat, upevňovat a vyučovat národní 

malbu a novou klasicistní doktrínu.36 Jak píše Hourticq: „Naši akademikové byli muži 

uvážliví a svědomití. Když měli na Colbertovu výzvu vytvořit učební plán, uvědomili

si, že neví, co učit. Proto začali pracovat na vytvoření doktríny. Dnes se nám podobná 

poctivost jeví jako naivní a skeptiky akademické přednášky jen pobaví, ale jejich zápal 

akademiky šlechtí“.37 Akademie na Colbertovu výzvu začala doktrínu vypracovávat 

zejména při svých debatách a přednáškách, které se měly uskutečňovat v uměleckých 

sbírkách jejich patrona, Ludvíka XIV. Námětem přednášek a rozhovorů byla nejvýznamnější 

díla galerie, na nichž akademikové postupně zkoumali zobrazení děje, práci se světlem 

a stínem, s barvami a kresbou a především zobrazení afektů.38

V době 17. století se podle některých autorů přesunulo hlavní umělecké centrum 

Evropy z Itálie do Francie.39 Zde v této době v okruhu akademických umělců vznikala první 

francouzská samostatná teoretická pojednání o architektuře, malířství, ale podle dobových 

                                                                                                                                                  
MONTAGU 1994 (pozn. 12) 1.
35 XENOFÓN: Vzpomínky na Sókrata a jiné spisy, Praha 1972, 124-126.
36 René CROZET. La vie artistique en france au XVIIe siècle (1598 – 1661), les artistes et la société, Paris 1954, 
24 – 26.
37 Louis HOURTICQ: De Poussin à Watteau ou des Origines de l’Ecole Parisienne de Peinture, Paris 1921, 9.
Cit. podle B. R. TILGHMAN: Charles Le Brun: Theory, Philosophy and Irony, in: British Journal of Aesthetics, 
32, 1992, 125.
38 O jednotlivých bodech zkoumání mluví již sekretář akademie Félibien v předmluvě svého vydání přednášek.
André FÉLIBIEN: Conférences de L’Académie royale de peinture et de sculpture pendant l’anné 1667, Genève 
1973, nepag.
39 Paul Oskar KRISTELLER: The Modern System of the Arts: A Study in the History of Aesthetics Part I,
in: Journal of the History of Ideas, 12, 1951, 521.
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zvyklostí byly nově psány i poetiky, hudební pojednání. 40 Výtvarné umění tehdy stále ještě 

hledalo své místo v hierarchii uměleckých disciplín a snažilo se obhájit

své postavení proti poezii a rétorice41 a tak není náhodou, že právě akademie byla dobrou 

půdou pro hlubší teoretická zkoumání dané oblasti.

Zejména v traktátech, podobně jako v předcházejícím století v Itálii, zdůrazňovali 

souvislost malířství s řečnictvím a literaturou. Autoři se vraceli k Ciceronovým spisům

a pochopitelně i ke Quintiliánovi. Znovu ve spisech zaznívalo antické „pictura poema 

tacitum“.42 Malířům někteří učenci dokonce doporučovali, aby se zajímali o básnické umění

a rétoriku.43 Například velmi slavná a překládaná Du Fresnoyova báseň „De arte graphica“ 

vznikla jako obdoba Horatiovy Poetiky.44 Hned v úvodu se zde objevuje známé „ut pictura 

poesis“, ale podobně jako v renesanční Itálii se nově s poezií a řečnictvím srovnávala

i architektura a sochařství.45 Podle Pierra Corneille dokonce malířství v nově založené 

akademii dosáhne toho, čeho se poezii nepodařilo a tak ji dokonce předčí.46 Roger de Piles 

jako vlastnost dobré malby uvádí schopnost „přivolat (appeler) [diváka] silou a velkou 

pravdivostí imitace“. „Překvapený divák k [malbě] musí přistoupit, jako by se chtěl dát 

                                               
40 Dobu 17. století ve Francii charakterizuje vydávání řady traktátů věnovaných umění v širokém slova smyslu. 
Řada „píšících umělců“ publikuje své texty: Le Nôtre adresuje Colbertovi „Rapporte sur les jardins“, Jean-
Baptiste Corneille své „Éléments de la Peinture“, Blondel své „l’Art de jeter les bombes“ a „Nouvelle manière 
de fortifier les places“, Puget píše dopisy, Jacques Restout píše svou „Réforme de la peinture“, publikují 
i Abraham Bosse, Pierre Mosnier, Roger de Piles, André Félibien. Blíže k tomu:
Henry JOUIN: Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture recueillies, annotées et précédées 
d’une Étude sur les artistes écrivains. Paris 1883, LIX.
41 KRISTELLER (pozn. 39) 524.
42 Například Jonathan Richardson malířům historických námětů radí následující:  „(...) the figures representing
any virtue, vice, or other quality should have such insignia as are authorized by antiquity: 
or if any be necessarily of his own invention, his meaning should be apparent...: painting is a sort of writing,
it ought to be easily legible.“
Jonathan RICHARDSON: The Works of Jonathan Richardson. A New Edition, s.l. 1792, 35.
Cit. podle: Alastair SMART: Dramatic Gesture and Expression in the Age of Hogarth end Reynolds, in: Apollo 
82, 1965, 90-97.
43 Zejména Leon Battista Alberti ve svém spise „O malbě“. Spisy italských renesančních učenců byly francouzi 
hojně využívany jako zdroj inspirace. 
DESJARDINS (pozn. 17) 171.
Bohužel vzhledem k rozsahu se jim tato práce nemůže blíže věnovat.
44 Zmíněnou báseň z latiny přeložil Roger de Piles, kterému posloužila jako vhodný podklad pro expozici vlastní 
teorie. I když řada pasáží se od sebe v originále a francouzském překladu liší, snahu po zrovnoprávnění 
malířství, sochařství a architektury s poezií a rétorikou oba autoři sdíleli.
Charles DU FRESNOY: L’art de peinture, Paris 1668, 2.
45 KRISTELLER (pozn. 39) 524.
46 CORNEILLE Pierre: La poésie à la peinture: en faveur de l’académie des peintres illustrés, in: Œuvres de Pierre 
Corneille X, Paris 1758, 78-81.
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do řeči se zobrazenými postavami“.47 Fréart de Chambray připomněl, že jedině díky výrazu 

vášní „se zdá, že postavy mluví a myslí“.48

Zejména z těchto důvodů patřily v malbě k nejvznešenějším tématům mytologické

a historické kompozice. Podobně jako tragédie, měly v divákovi vyvolávat „bázeň a soucit“ 

prostřednictvím zobrazených silných afektů.49 Jean-Baptiste Dubos ve svých „Kritických 

zkoumáních“, „Réfléxions critiques“, mimo jiné na příkladu Le Brunova obrazu „Vraždění 

neviňátek“ zmiňuje téměř katarzní účinek sledování vášní. Člověku způsobuje potěšení vidět 

obrazy plné tragických scén nebo přímo Racinovy tragédie. Poezie, umění a divadlo vzbuzují 

ve vnímateli afekty, ale nikoli skutečné, jen jakési jejich přeludy, „phantômes

de passions“, které zasahují pouze jednu ze tří části duše, rychle mizí, takže člověk

ví, že nebudou mít dlouhého trvání a vzhledem k jejich dočasnosti je jeho duše může

mít pod kontrolou.50 Člověka nejvíc dokáže pohnout pouze zobrazení osob, protože, jak píše 

Dubos, každý z nás je obdařen sebeláskou, která způsobuje, že pokud někdo pouze vypráví

o svých neštěstích, ve svém bližním odpovídající reakci nevyvolá a požadované pomoci

se mu nedostane. Podmínkou přežití lidstva je vzájemná výpomoc, proto příroda způsobila, 

že naopak při sledování člověka prožívajícího určitý afekt se dokážeme rozplakat, 

aniž bychom znali příčinu jeho neštěstí.51 Toho podle Dubose, ale i dalších autorů využívali 

řečníci, když svému publiku předkládali obrazy, aby dosáhli požadovaného účinku.52

Podle současných autorů zde Dubos představil jednu z raných teorií vcítění a vzhledem 

k tomu, že by bylo obtížné a nejspíše i nemožné se vcítit do krajiny nebo zátiší, zaujímala 

                                               
47 „Je conclus que la véritable peinture doit appeler son spectateur par la force et par la grande vérité
de son imitation; et que le spectateur doit aller à elle, comme pour entrer en conversation avec les figures qu’elle 
représente.“ Cit. podle: COQUERY (pozn. 33) 29.
48 „Par l’expression, il semble, que [les figures] parlent et qu’elles raisonnent.“ Fréart de Chambray. Cit. podle: 
COQUERY (pozn. 33) 29.
49 Anne PIÉJUS: Sous l’empire des passions, in: COQUERY Emmanuel / PIÉJUS Anne (ed.): Figures de la passion 
(kat. výst.), Paris 2001, 134.
50 Dubos zde vychází ještě z trojstupňové organizace lidské duše, kterou Descartes odmítá. „Les Peintres
et les Poètes excitent en nous ces passions artificielles, en présentant les imitations des objets capables d’exciter 
en nous des passions véritables. (...) Mais comme l'impression que l'imitation fait n'est pas aussi profonde
que l'impression que l'objet même auroit faite; comme l'impression faite par l'imitation n'est pas serieuse, 
d'autant qu' elle ne va point jusqu' à l'ame pour laquelle il n'y a pas d' illusion dans ces sensations, (...); enfin 
comme l'impression faite par l'imitation n'affecte que l'ame sensitive, elle s'efface bientôt. Cette impression 
superficielle faite par une imitation, disparoît sans avoir des suites durables, comme en auroit une
impression faite par l'objet même que le peintre ou le poëte ont imité.“
Jean-Baptiste DUBOS:  Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, Paris 1733, 26-27.
51 „La nature a donc pris le parti de nous construire de maniere que l' agitation de tout ce qui nous approche
eut un puissant empire sur nous, afin que ceux qui ont besoin de notre indulgence ou de notre secours pussent 
nous branler avec facilité. Ainsi leur émotion seule nous touche subitement; et ils obtiennent de nous, en nous 
attendrissant, ce qu' ils n' obtiendroient jamais par la voïe du raisonnement et de la conviction. Les larmes
d' un inconnu nous émeuvent même avant que nous sçachions le sujet qui le fait pleurer.“
Ibidem 38-39.
52 Ibidem 37-38.
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v Dubosově systému nejdůležitější postavení právě tragédie nebo historická a mytologická 

malba.53

Dubosův spis byl poprvé publikován v roce 1719, ale podobně se vyjadřoval

již Descartes ve spise „Vášně duše“. Odlišuje od sebe afekty ze skutečných situací a afekt 

vzniklý působením uměleckého díla. Afekt, který v člověku umění vyvolá, je vždy příjemný, 

protože víme, jak vznikl. Podobný zážitek může způsobit každý afekt, nemusí jít pouze

o afekty žádostivé, ale i vznětlivé.54

Další důvod využití afektů v umění zmínil André Félibien ve svém prvním 

„Entretien“.55 Zde od sebe odlišil krásu (beauté) a grácii (grâce). Vzhledem k tomu, že krása 

závisela na proporcích a symetrii, mohlo ji mechanicky dosáhnout i starší umění. 

Avšak grácie vznikala na základě vnitřních pohybů vyvolaných afekty.56 Znaky krásy na těle 

byly poměrně stálé, ale grácie se nacházela na straně pohybů. Félibien v této souvislosti uvádí

i praktický příklad. Dokud dívka nepromluví, lze ji považovat pouze za krásnou, ale grácie

se projeví, až když se začne smát a její tvář i tělo se dá do pohybu.57 I když grácie nebyla 

snadno zobrazitelná, její nepřítomnost způsobovala, že se figury zdály být bez života, dokud 

jim umělec „nevdechl“ grácii. Pro Félibiena se afekty nacházely na straně duše, přičemž 

vazbu mezi duší a tělem považoval za tajemnou. Z tohoto důvodu i vazba mezi krásou a grácií 

pro něj byla skrytá. Pouze několik málo vyvolených umělců mohlo svým zobrazením

dát krásu i grácii, posledně jmenovaná totiž unikala převedení do slov i umění.58 Když

se umělci podařilo grácii, tedy afekty zachytit, mohl svému dílu dodat velkou živost.

Otázkou ovšem zůstává, jakým způsobem se výše uvedené poznatky projevily

v malířství 17. století. Félibien si byl vědom, že grácie nebyla popsatelná a ani neexistoval 

návod na její zachycení. Přesto až do 20. století bude řada teoretiků umění i samotných 

                                               
53 Démoris (pozn. 10) 42.
54 Roman DYKAST: Hudba věku melancholie, Praha 2005, 293.
55 André FÉLIBIEN: Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellens peintres I. Paris 1725, 82-83.
56 „C’est que la beauté naît de la proportion & de la simetrie qui se rencontre entre les parties corporelles
& materielles. Et la grace s’engendre de l’uniformité des mouvemens interieurs causez par les affections
& les sentiments de l’ame.“ 
Ibidem 83.
57 „Pour vous faire voir que la grace est un mouvement de l’ame, c’est qu’en voyant une belle famme, on juge 
d’abord de sa beauté par le juste rapport qu’il y a entre toutes les parties de son corps, mais on ne juge point
de sa grace, si elle ne parle, si elle ne rit, ou si elle ne fait quelque mouvement. Il en est de même des ouvrages 
de Sculpture & de Peinture.“
Ibidem 84.
58 DÉMORIS (pozn. 10) 45.
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umělců zdůrazňovat, že pokud by vše ve výtvarném umění bylo popsatelné a zcela 

převeditelné do slov, ztratilo by umění smysl. 59

Se vcítěním do zobrazovaných osob bezpochyby počítalo novoklasicistní malířství, 

které se o výše zmíněné teorie rozpracované v 18. století opíralo. V případě děl umělců

z okruhu akademie 17. století zobrazené afekty měly často spíše působit na kognitivní stránku 

lidského vnímání než na afektivní.60 Divákovým úkolem bylo především díky malířovým 

zobrazovacím dovednostem správně přečíst zobrazenou emoci.61

Pochopitelně zobrazené postavy nemohly pro dané cíle vypadat identicky jako

v předcházejícím období manýrismu.62 André Félibien přímo požadoval aby výrazy jejich 

tváří byly odlišné.63 Ve výtvarném umění ale v souladu s klasicistní doktrínou nebyl kladen 

příliš velký důraz na individualizaci zobrazených postav. Jednou z možností, jak osoby na 

plátně odlišit, bylo právě pomocí afektu. Umělec tak dokázal divákovi zprostředkovat pohled 

pod povrch, do lidské duše, jejíž hnutí bylo možné odečíst z mimiky tváře a pohybů těla. 

S tím souvisí i problém imitace – úkolem umění sice bylo „imitovat přírodu“, ale aby byl 

afekt pro diváka rozpoznatelný, musel být do určité míry založený na konvenčním 

zobrazování.64

Jak bylo již výše zmíněno, jedním ze základních poslání akademie byla výuka.

V ní afekty z uvedených důvodů měly své místo, ale bylo nutné sestavit určitý návod, 

jak vždy spolehlivě v obraze převyprávět příběh pomocí odlišených postav, „oslovit“ diváka, 

umožnit mu správně přečíst zobrazené afekty a případně jej i dojmout. Po výtvarné stránce

za vzor zobrazení nejen afektů posloužila věky prověřená antická (nebo antikou inspirovaná) 

díla a velcí mistři, především Raffael. Sami umělci zároveň publikovali obrazové traktáty, 

které obsahovaly dobře předatelné poznatky. Zmíněný recept, v podstatě klasicistní doktrínu, 

dále rozpracovali při svých „conférences“, přednáškách a debatách v obrazárně Ludvíka XIV.
                                               

59 V druhé polovině 20. století se uvedná otázka objevuje v rámci teorií hodnoty uměleckého díla. Z poslední 
doby k tomu blíže například: Tomáš KULKA: Umění a falzum, Praha 2005.
60 DESJARDINS (pozn. 17) 5.
61 „Il est vrai que l'expression des pasîons & des mouvemens de l'ame est, sans doute, la principale partie
le peintre dont doit s'occuper, afin qu'on puisse saisir facilement les idées qu'il veut rendre, & qu'on lise
sur le visage de ses figures les pensées qui agitent actuellement leur esprit.“
Gérard DE LAIRESSE: Le grand livre des peintres ou l’art de la peinture I, Paris 1787, 261.
62 André Félibien v této souvislosti kritizuje malbu Albrechta Dürera a především italského manýristického 
umělce Perina del Vagy.
FÉLIBIEN 1725 (pozn. 55) 312.
63 „Pour donner de la beauté à un Ouvrage, il est necessaire, (...), qu’il soit diversifié dans toutes ses parties,
& non seulement dans les actions des figures, mais encore dans leurs airs de tête (...) parce que les Peintres 
doivent imiter la nature, qui n’est pas égale dans tous les hommes.“
FÉLIBIEN 1725 (pozn. 55) 311.
64 MONTAGU 1994 (pozn. 12) 2.
Blíže ke zobrazování jako konvenci Ernst Hans GOMBRICH: Umění a iluze: Studie o psychologii obrazového 
znázorňování, Praha 1985
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Ve zmíněné době dochází rovněž k velkému rozvoji přírodních věd.65 Z tohoto důvodu 

nebylo náhodou, že akademické úvahy byly vystavěny na vědeckém základě a inspirovány 

nejnovějšími poznatky přírodních věd, včetně medicíny. [19] Proto hlavní osobností, která 

akademikům ukázala cestu ke spolehlivé metodě zobrazení afektů byl René Descartes. 

Na základě jeho učení o dualismu těla a duše se vnější projev afektu ve tváři stal, Peircovým 

slovníkem řečeno, indexem vnitřních pohybů duše.66 Ty bylo možné vědecky popsat a tím 

pádem i zobrazit a způsob jejich zachycení výukou předat dalším generacím. Jeho teorii

upravil a zpracoval do vzorníku pro umělce králův dvorní malíř Charles Le Brun. 

Podobný „recept“ na výrobu působivého uměleckého díla začal být zpochybňován

již na konci 17. století. Především figurální malba postupně ztrácela své výsadní postavení 

a malíři hledali i jiné způsoby, jak zapůsobit na divákovy emoce.67 Tím se postupně uzavřela 

epocha „Grand siècle“ Ludvíka XIV., aby byla znovu oživena přibližně o půlstoletí později

v novoklasicismu.

2.3 Původ karteziánské teorie afektů

Není předmětem této práce soustředit se na rozbor termínu afektu od starověku 

po novověk. Přesto by bylo vhodné se zastavit u několika antických a středověkých textů, 

které vytvořily základ, na němž byla během 16. a 17. století vybudována většina afektových 

teorií, tedy i karteziánská.

První filosofický spis týkající se pouze lidských afektů sepsal na konci svého života 

až René Descartes. U starších filosofů se afekty objevují ve spisech jiné tématiky, většinou 

jako prostředek k dosažení určitého cíle, který vyžaduje, aby se s vášněmi určitým způsobem 

zacházelo.

Samotný termín vášeň (afekt) (passion, affetto, Affekt, Leidenschaft) se poprvé 

objevuje v řečtině jako jeden z významů slova πάθος, nejprve u předsokratovských myslitelů 

a postupně se ve filosofii vyvíjel.68 Nejprve afekt označoval vnitřní stav, který ovlivňuje 

vnější podobu, podle Aristotelova výkladu šlo o jednu z deseti kategorií bytí. U stejného 

autora posléze nacházíme ještě dva další výklady, obecnější pojetí vášně jako stavu 

nebo určité kvality a stavu duše.

                                               
65 KRISTELLER (pozn. 39) 525.
66 Jennifer Montagu nalézá kořeny podobného přístupu již například u Leonardových zkoumání příčin různých 
přírodních jevů.
MONTAGU 1994 (pozn. 12) 7.
67 COQUERY (pozn. 33) 29.
68 Blíže k tomu: 
HENGELBROCK / LANZ (pozn. 13) 77-78.
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Ani Platón vášním duše nevěnoval zvláštní spis. Pro něj byly především prostředkem 

k dosažení harmonického uspořádání duše a obce. Jeho teorie se stala základem

pro francouzské 17. století. V „Timaiovi“69 při popisu stvoření odlišil dvě části lidské duše, 

nesmrtelnou, stvořenou bohem, a smrtelnou. Smrtelná duše chovala „v sobě silné a z nutnosti 

vycházející stavy“, především rozkoš, strasti, smělost a bázeň, hněv a naději, spadala 

sem i všeho se odvažující láska. Společnou charakteristikou těchto stavů pak bylo jejich 

smíšení „s počitkem prostým rozumu“. Jako sídlo zmíněné části duše zvolil hrudník. 

Od rozumu se smrtelná část duše nenacházela daleko, aby se společně s ním mohla snažit 

zadržovat žádosti, pokud by se rozumu podřídit nechtěly. Důležitou úlohu hrálo srdce, které 

Platón charakterizoval jako „uzel cév a zřídlo krve“. Podle jím navržené mechaniky vášní, 

rozum předá příkaz k činnosti srdci, odkud se potom „průchodními cestami“, tedy žílami 

a tepnami, informace dostane do příslušné části těla. Například afekt hněvu se projevuje právě 

zrychleným bušením srdce, které se ochlazuje a zklidňuje o sousedící plíce a díky tomuto 

ochlazení může lépe „i s city sloužiti rozumu“. 70

V dialogu „Filébos“ Platón ústy Sókratovými upřesňuje, že strasti a radosti

se projevují tělesně.71 Když se „harmonie v živocích ruší, (...) tehdy nastává rušení přirozené 

podstaty a vznik bolestí. (...) A když se zase naopak harmonie napravuje a vrací

se do své vlastní přirozenosti, (...) vzniká slast“. Paměť zaznamenala, co člověk kdysi pocítil

a proto řídí lidské očekávání podle toho, zda je určitý předmět zdrojem slasti nebo strasti. 

Některé z vnějších dojmů potom procházejí tělem i duší „a v jednom i druhém způsobují 

jakési chvění, jednak zvláštní v tomto i onom, jednak společné“. Protože i paměť je součástí 

duše, „všechen ten pud i žádost i vládnoucí činitel každého živého tvora náleží duši“.

Aristoteles se vášním věnoval hned v několika spisech, i když v žádném samostatně. 

Vášně pro něj, podobně jako pro Cicerona, především byly prostředkem k přesvědčování

v rámci rétoriky.

Společně s vrozenými schopnostmi a stavy počítá afekty mezi duševní jevy. Jsou 

změnami v duševní rovnováze,72 ale pomíjivé. Jejich vlivem se lidé různí ve svých soudech. 

Obecně za vášně Aristoteles považuje všechny pohyby duše, které doprovází slast nebo bolest 

                                               
69 PLATÓN: Timaios, in: idem: Kleitofón, Ústava, Timaios, Kritias, Praha 2003, 431 – 432.
70 Ibidem.
71 PLATÓN: Filébos, in: idem: Spisy II. Parmenidés, Filébos, Symposion, Faidros, Alkibiadés I, II, Hipparchos
a Milovníci, Praha 2003, 108–113.
72 ARISTOTELES: Rétorika, in: idem: Poetika, Rétorika, Praha 1999, 105.
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a dělí je na dvě skupiny: žádostivé a vznětlivé.73 V člověku vznikají bez jeho přičinění, 

ale na jeho rozhodnutí záleží, jak se k nim zachová, zda se jim poddá příliš mnoho nebo málo, 

ideální je střed, stav bez citového vzrušení se blíží ctnosti. Člověk by tedy měl být schopen 

najít správnou míru podléhání vášním, nikoli se jim zcela poddat. Aristoteles podává i jejich 

výčet, který se v obměnách bude ve středověku znovu vracet. V českém překladu patří mezi 

city například žádost (appétit), hněv (colère), bázeň (crainte), smělost (courage), závist 

(envie), radost (joie), láska (amitié), nenávist (haine), touha (désir).74 V „Rétorice“ zmiňuje 

ještě soucit (pitié), řevnivost a nepřátelství.75

Dále se vášním věnuje v „Rétorice“. Jedním z řečníkových úkolů je vzbudit 

„v posluchači (...) vždy stejný cit, jaký ve své řeči vyjadřuje řečník, i když jej jen předstírá“.76

Řečníkovi nestačí pouze přednést obsah, „nedostačuje vědět, co se má říci, ale je nutno také 

znát, jak se to má říci, a to již velmi přispívá k tomu, že se stane zjevným ráz řeči“.77 Pomůže 

mu tak i práce s hlasem, gesty a výrazy tváře. Tímto způsobem dokáže záměrně předvést 

emoci, i když ji pouze předstírá a vyvolat u diváka odpovídající emoční responsi. 

Aristoteles dokonce věnoval druhou kapitolu druhé knihy „Rétoriky“ hněvu. 

Ten definuje jako „s nelibostí spojenou žádostivost po něčem, co se nám jeví jako 

zadostiučinění za zjevné zlehčování nás samých nebo našich blízkých, a to za zlehčování 

nepřístojné“.78 Hněv je spojen s libostí, kterou člověk může zažít při vidině odvety

za způsobenou bolest.79 Aristoteles rovněž zmiňuje i „mechaniku“ vášní, bolest podle

něj způsobuje zahřívání krve v oblasti srdce a díky zvýšenému průtoku krve zvětšení jeho 

objemu.80

Třetí důležitou skupinou antických textů jsou stoické a novostoické. Cílem zmíněných 

traktátů týkajících se našeho tématu bylo především ovládnutí vášní v rámci léčby 

patologických stavů duše.81 Podle stoiků existovaly čtyři druhy vášní, od kterých byly 

všechny ostatní odvozené: slast a bolest, bázeň a žádostivost. Podle Chrysippa vášně vznikaly 

                                               
73 „Ale všechno, co (člověk) koná z vlastní vůle a čeho je sám původcem, koná buď ze zvyku nebo
ze žádostivosti, a to žádostivosti buď rozumné nebo nerozumné. První jest chtěním; chtění jest žádostivost 
dobrého (...), nerozumnou žádostivostí je hněv a žádost.“
Ibidem 74.
74 ARISTOTELES: Etika Níkomachova, Praha 1996, 56 – 58.
75 ARISTOTELES 1999 (pozn. 72) 243.
76 Ibidem 203.
77 Ibidem 187.
78 Ibidem 105.
79 Ibidem 106.
80 HENGELBROCK / LANZ (pozn. 13) 78.
81  Descartes 2002 (pozn. 1).
Podobné pojetí se například objevuje u Zenóna a dalších. Blíže k tomu: 
HENGELBROCK / LANZ (pozn. 13) 78.
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očekáváním dobra nebo zla. Pohyb duše směřující k dobru byl radostí (joie), ke zlu smutkem 

(tristesse), k dobru touhou (désir), ke zlu bázní (crainte).82 Vášně podle prvních stoiků sice 

byly nemocemi duše, ale filosofové je všechny nezavrhovali. Kritizovali pouze ty, které 

nepodléhaly kontrole rozumu.

Ve středověké scholastické tradici byly vášně v zásadě nepohyblivé, pokud se mluvilo 

o jejich pohybu, šlo převážně o metaforu nepokojů, které duši způsobovaly.83 Výjimku tvoří 

teorie Tomáše Akvinského, která byla pro francouzské 16. a 17. století zásadní. Podle Tomáše 

Akvinského afekty nebyly ovladatelné rozumem, nacházely se v senzitivní části duše.

Šlo o přirozené pohyby, které nemohly být samy o sobě ani dobré, ani špatné. Rozum

by jim však neměl podléhat. Na základě antiky rozlišil afekty podle objektu, ke kterému

se vztahovaly, buď k předmětům slasti nebo bolesti. K těmto dvěma skupinám vášní přidal 

ještě afekty žádostivé. Pokud předmět slasti nebyl snadno dosažitelný, přichází další skupina 

afektů, vznětlivé. 84

Zmíněná koncepce autorovi umožnila definovat šest základních žádostivých afektů, 

které s malou obměnou převezme nejen francouzské 17. století. Dobro jako zdroj slasti 

vyvolávalo lásku (amour), pokud dobra ještě nebylo dosaženo objevila se žádost (désir), 

poté, co je ho dosaženo nalézáme radost (joie). Na druhé straně zlo jako zdroj bolesti 

vzbuzovalo nenávist (haine), pokud zlo nebylo přítomno objevil se útěk (fuite), v případě, 

že bylo přítomno, nacházíme smutek (tristesse).85

Podobně Tomáš Akvinský rozlišuje i afekty vznětlivé. Zde záleží, zda je náročné 

dosažení objektu v silách subjektu. Pokud ano, vzniká afekt naděje (espérance), pokud

ne, objevuje se zoufalství (désespoir). Nepřekračuje-li budoucí zlo schopnost obrany subjektu, 

vzniká afekt odvahy (courage), když překračuje, přichází bázeň (crainte). Jestliže

je vážné zlo přítomno, ale lze se mu vyhnout, objevuje se hněv (ira, colère, ire), nelze-li, 

nenastupuje žádný ze vznětlivých afektů a zůstává pouze smutek (tristesse).86

Francie 17. století převzala výše uvedená schémata a rozpracovala je. Osobní lékař 

Ludvíka XIV. Marin Cureau de la Chambre, zejména na základě stoické definice, afekty 

považoval za pohyby části duše, kterými se přibližovala nebo vzdalovala dobru a zlu.87 Vyšel 

                                               
82CHRYSIPPOS. cit. podle: Hengelbrock / Lanz (pozn. 13) 78.
83 DESJARDINS (pozn. 17) 60.
84 Tomáš AKVINSKÝ: Summa theologicae. Cit. podle:
HENGELBROCK / LANZ (pozn. 13) 81.
85Ibidem.
86 Ibidem.
87 Na straně 10 v předmluvě Chambre píše: „Je suppose donc que les Passions sont des mouvements
de l’Appetit, par lesquels l’Ame tasche de s’approcher du bien & de s’éloigner du mal: Et qui’il y a deux 
Appétits dans l’Homme , le Sensitif & l’Intellectuel qui est la Volonté. Toutes les actions de l’Appétit Sensitif 
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z tradičního, již v renesanci běžně používaného, rozlišení původce (agent) a příjemce (patient) 

děje. Duše rozechvívaná vášněmi je činným momentem, tělo trpným. Duši tedy pokládal

za pohyblivou složku lidského těla, jejíž pohyby tvořily danou vášeň, která se přenášela

do pohybů těla.88 Duše byla schopna se pohybovat různým způsobem, zvětšovat (radost) 

a zmenšovat (bolest) svůj objem. Dokázala vycházet ze sebe sama (láska) nebo se do sebe 

uzavírat (nenávist), v případě smutku se dokázala zatvrdit (raffermir) nebo ochabnout 

(zoufalství).

Prakticky stejně slovo „passion“, vášeň, definoval slovník Francouzské akademie

z roku 1694.89 Afekt stále zůstával pohybem duše vyvolaným v žádostivé nebo vznětlivé části 

duše.

2.4 Karteziánská mechanika afektů

Jak je patrné v předchozím textu, problematika afektů sama o sobě nová nebyla,

ale až do Descartesových spisů se jí nikdo nevěnoval soustavně. Dosavadní zkoumání

se navíc omezovalo spíše na náboženský, filosofický nebo lékařský úhel pohledu, ale nikdo 

se cíleně nezabýval propojením mezi vášněmi a jejich vnějšími projevem.90

Descartes se afekty zabýval hned v několika dílech, nejdříve ve své práci věnované 

hudbě – „Compendium musicae“, kterou dokončil v roce 1619. V českém jazyce

je dostupný i výbor z jeho dopisů Alžbětě, dceři českého „zimního krále“ Fridricha 

Falckého.91 Teprve její otázky a naléhání v dopisech jej později přiměly k sepsání 

podrobnějšího pojednání, které publikoval pár měsíců před svou smrtí v roce 1649, 

pod názvem „Passions de l’âme“ (v českém překladu „Vášně duše“).92 Původním 

Descartesovým záměrem bylo doplnit novým spisem své široce pojaté „Principes“. Jeden 

ze svazků spisu se měl věnovat charakteru (nature) zvířat a rostlin, druhý člověku. Pojednání 

o člověku však již nestihl dokončit a proto jediným uceleným spisem o lidské fyziologii 

zůstaly „Vášně duše“, zamýšlené jako první kapitola.93

                                                                                                                                                  
sont appellées Passions, dautant que l’Ame est agitée par elles & que le Corps pâtit & s’altere sensiblement dans
ses mouvement.“
Marin Cureau DE LA CHAMBRE: Les Characteres des passions, Paris 1662, nepag.
88 DESJARDINS (pozn. 17) 60.
89 Dictionnaire de l’Académie françoise dédié au roy II. Paris 1694, 199.
90 H. W. van HELSDINGEN: Laocoön in the seventeenth century, in: Simiolus 10, 1978–1979, 135.
91 René DESCARTES: Dopisy Alžbětě Falcké, Brno 1997.
92 RODIS-LEWIS (pozn. 23) 6.
93 Ibidem 5.
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Jak bylo naznačeno v přecházející kapitole, antičtí i pozdější autoři umisťovali sídlo 

afektů do duše, která se nejčastěji měla nacházet v srdci. Prostřednictvím hybných duchů duše 

uváděla tělo do pohybu, její stav se přenášel do jeho různých částí, duše ovládala tělo.94

Descartes začal budovat teorii novou, odlišnou již v základních principech. Osobnosti 

Francouzské akademie na jeho názory navázaly, i když se ještě dlouho udržovala starší 

tradice.

Descartes již v předmluvě ke svým „Vášním duše“ zdůraznil, že nechtěl vystupovat 

jako řečník ani morální filosof, ale přírodovědec (physicien).95 Vášně tedy chtěl studovat

z hlediska jejich mechanického, fyzikálního fungování, nikoli již z úhlu pohledu etiky nebo 

rétoriky. 

Podle Descartesovy teorie se člověk skládal ze dvou substancí, těla (res extensae, 

rozprostraněné věci) a duše (res cogitans, myšlené věci). Tělo charakterizovala 

rozprostraněnost a pohyb, v duši sídlily myšlenky. Duši považoval za celistvou, nedělil 

ji do stupňů jako starší trojstupňová teorie, která žádostivou složku duše umisťovala 

do vnitřností v břiše, vznětlivou do srdce a rozumovou do mozku.96 Zajímavé bylo rovněž 

propojení mezi duší a tělem. V první části svých „Vášní duše“ Descartes popřel, že by tělo 

bylo závislé na duši, že by oživovala tělo. Podstatu člověka přesouvá k res cogitans, člověk 

proto mohl existovat s vlastnostmi myšlení i bez vlastností rozprostraněného těla.97 To se však 

týkalo pouze čistého myšlení, princip vzniku afektů duše vysvětlil pomocí spojení duše 

s tělem. Obě substance, tělo a duše, tedy na sobě nejsou zcela nezávislé, jak se domnívali 

někteří z Descartesových žáků.98 Již v prvním dopise Alžbětě Falcké99 zmiňuje, že duše a tělo 

jsou navzájem spojené.

Jak zdůrazňuje ve své knize Roman Dykast,100 podobně jako renesanční filosofové 

vychází Descartes z rozlišení původce (agent) a příjemce (patient) děje. „Nejprve tedy 

pozoruji, že vše, co se děje či co opakovaně nastává, bývá obvykle filosofy nazýváno afektem 

(passion) vzhledem k subjektu, jemuž se to děje a působením (action) vzhledem k tomu, jenž 

působí, že se to děje“.101 V druhém článku upřesňuje, že „co je v duši afektem (passion),

                                               
94 Anthony LEVI: French Moralists, the Theory of the Passions 1585 – 1649, Oxford 1964.
95 RODIS-LEWIS (pozn. 23) 14.
96 Ondřej ŠVEC: Předmluva překladatele, in: DESCARTES René: Vášně duše, Praha 2002, 12-13.
97 DYKAST (pozn. 54) 290.
98 RODIS-LEWIS (pozn. 23) 12.
99 DESCARTES 1997 (pozn. 91), 22.
100 DYKAST (pozn. 54) 291.
101 „Et pour commencer, je considère que tout ce qui se fait ou qui arrive de nouveau est généralement appelé
par les philosophes une passion au regard du sujet auquel il arrive, et une action au regard de celui qui fait
qu'il arrive. En sorte que, bien que l'agent et le patient soient souvent fort différents, l'action et la passion
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je v těle obvykle působením (action)“.102 V případě vzniku afektů jsou činným momentem 

(agent, action) tělesné pohyby, pasivním samotná reakce duše na tyto pohyby (patient, 

passion, v českém překladu afekt). Tělo působí na duši a vyvolává v ní pocity (sentiments) 

a afekty, ale následně má i duše sílu pohnout tělem.103 Blíže zmíněné spojení vysvětluje

v článku 23 ve svých „Vášních duše“. Předměty (například světlo, zvuk) vyvolávají pohyby

ve smyslových orgánech, které byly nově pojímány jako součást těla a nikoli duše. Od nich 

jsou tyto pohyby předány prostřednictvím nervů do mozku a do duše. Místo spojení duše 

a těla se nacházelo v mozku v šišince (glande pinéale). Zde se soustřeďovaly vnější podněty 

a dlouhodobějším působením se přeměňovaly na afekt. Na základě afektu měla i duše sílu 

pohnout tělem. Působila zpětně na šišinku odkud byla vytlačena část hybných duchů,104

nejjemnějších částic krve, které proudily do svalů a způsobovaly jejich pohyb 

podle příslušného afektu.105 Jak se lze v knize dočíst, měli hybní duchové materiální podstatu 

a jejich pohyb byl rovněž fyzikálního charakteru. Proto fungování celého těla bylo možné 

popsat jako práci složitého mechanismu stroje. V případě ohrožení stroj zafunguje nejprve 

bez účasti duše. Když smysly zpozorují ohrožení, jsou pohyby od vnějších věcí předány 

do mozku a odtud pak hybní duchové způsobí pohyb příslušných částí těla, zatím bez vědomí 

duše. Teprve po delším působení v mozku hybní duchové předají duši, co smysly zpozorovaly 

a v duši vyvolají hybní duchové afekt. Následně duše zapůsobí na šišinku, odkud hybní 

duchové pohnou částmi těla podle daného afektu.106

Následně se ve „Vášních duše“ věnoval analýze jednotlivých afektů. Zkoumá 

především fyziologické stavy při různých afektech a sleduje, jak se při působení určitých 

                                                                                                                                                  
ne laissent pas d'être toujours une même chose qui a ces deux noms, à raison des deux divers sujets auxquels
on la peut rapporter.“
DESCARTES 1649 (pozn. 101) 1-3.
česky:
DESCARTES 2002 (pozn. 1), 31-32.
102 „Puis aussi je considère que nous ne remarquons point qu'il y ait aucun sujet qui agisse plus immédiatement 
contre notre âme que le corps auquel elle est jointe, et que par conséquent nous devons penser
que ce qui est en elle une passion est communément en lui une action.“
Ibidem 3.
česky: 
DESCARTES 2002 (pozn. 1) 32.
103 DESCARTES 1997 (pozn. 91), 22.
104 „Hybní duchové“ („esprit animaux“) vychází z antické tradice a přes Galénův spis se dostali až lékařům
16. století. V dopise Alžbětě Falcké z roku 1643 (není obsažen v českém výboru) Descartes ještě citoval starší 
rozdělení do třech stupňů, „esprits naturels ou chyle“, „esprits vitaux“, které uvádí krev do pohybu, a nakonec 
„esprit animaux“, „hybní duchové“.
RODIS-LEWIS (pozn. 23) 12.
105 DYKAST (pozn. 54) 292.
106 Cit. podle:
HELSDINGEN 1980 (pozn. 9), 19.
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afektů opakují svalové reakce.107 Vždy vychází z popisu jejich prvotních příčin, tedy z vjemů, 

které smysly získávají z vnějších věcí. Rovněž zde připouští, že lidé reagují na vnější podněty 

různě, jejich odlišné reakce jsou dány rozdíly v temperamentu.

V následujících článcích 53 – 68 afekty vypočítává. Celkem dochází k počtu čtyřiceti, 

z nichž potom indukční cestou, v článku 69, vybral šest základních, tedy prvotních: údiv 

(admiration), láska (amour), nenávist (haine), touha (désir), radost (joie), smutek (tristesse).108

I když Descartes odmítl dělit afekty na žádostivé a vznětlivé, výše uvedený seznam odpovídá 

tradičnímu středověkému dělení, jak jej zachytil Tomáš Akvinský (blíže k tomu kapitola 2.3). 

Pouze útěk (fuite, aversion) Descartes vynechal a na jeho místo zařadil údiv (admiration).109

Ostatní afekty Descartes zařazuje do skupiny smíšených, sem tedy spadají i afekty vznětlivé.

V článcích 70 - 95 „Vášní duše“ následovala detailní, především psychologická  

a později i fyziologická analýza především pěti výše zmíněných afektů. Výjimku tvořil údiv 

(admiration), protože ten nedoprovázela žádná změna ani v srdci, ani v krvi.110 Descartes 

nejprve popsal u každého afektu jeho vnitřní fyziologické projevy (zejména v článcích         

96 - 101). Následně v článcích 102 – 106 přiblížil principy vnitřního fungování těla 

při zasažení afektem. Zmiňuje se i o prvotní příčinách (články 107 - 111) a po vzoru Platóna 

a Tomáše Akvinského rozdělil vášně i podle rozdílných hodnot předmětů, které člověk vnímal 

(například pomyšlení na dobro přítomné je radostí, na dobro budoucí touhou). V neposlední 

řadě se v článcích (112 – 136) věnoval vnějším projevům afektů na těle. Druhou část spisu

po vzoru novostoiků uzavřel sdělením, že duše používá vášní pro své dobro, neboť jimi tlumí 

své touhy (désirs).111 Právě tato druhá část se později nejspíše stala předlohou

pro Le Brunův vzorník, i když králův dvorní malíř si teorii přizpůsobil a některé věty přímo 

převzal. I když některé z Descartesových popisů vnějších projevů afektů na těle jsou poměrně 

návodné, přesto při jejich převedení do malby bylo nutné vyřešit řadu problémů, zejména 

otázku imitace.

                                               
107 DYKAST (pozn. 54) 293.
108 DESCARTES 2002 (pozn. 1) 77.
DESCARTES 1649 (pozn. 101) 94.
109 MONTAGU 1994 (pozn. 12) 18.
110 RODIS-LEWIS (pozn. 23) 13.
111 Ibidem.
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2.5 Výraz a imitace

Jedním z hlavních problémů, se kterým se Le Brun i jeho odpůrci a následovníci 

museli vyrovnat, byla otázka imitace. 

Úkolem umění v době 17. století bylo imitovat přírodu. Nešlo jen o pouhou reprodukci 

viděného, ale o tvorbu podřízenou stejným zákonům jaké vládnou přírodě. Díky podobnému 

způsobu tvorby umění mohlo být stejně dokonalé jako příroda, dokonce lepší.112

Ve Francii pod vlivem vzrůstajícího zájmu o přírodní vědy a Descartesova spisu

to pro zobrazení afektů znamenalo, že malíř musel pochopit zákonitosti, podle jakých vášně

v těle fungují, aby byl schopen dovodit jejich účinky ve tváři. Zmíněný úkol představoval 

pro umělce historické a mytologické malby jeden z podstatných problémů při zobrazování 

osob z různých příček společenského „žebříčku“.

Ve Francii druhé poloviny 17. století stále bylo patrné rozlišení společenských tříd. 

Jak velmi vtipně dokládá Molière v osobě „Měšťáka šlechtice“ pana Jourdaina, jednotlivé 

vrstvy obyvatelstva se od sebe lišily nejen oblečením, vzděláním, ale i chováním a morálkou. 

Zobrazený afekt byl vedle dalších složek „aparence“ (například oděv, líčení) potvrzením 

příslušnosti k určité společenské ve vrstvě. Během 17. století prošlo vyjadřování a zároveň 

i zobrazení afektů podstatnou proměnou. Novostoická filosofie počátku 17. století vášně 

považovala za vybočení z rovnováhy, kterému je třeba se zásadně vyhnout.113 Postupně 

zmíněný imperativ přestával být tak kategorický. Jak nám dokládají příručky společenského 

chování, kdo se chtěl chovat jak jeho společenské postavení vyžadovalo, získávat sympatie 

okolí, měl své afekty usměrňovat rozumem a nenechat se jimi ovládat.114 Kdo tedy chtěl

být „civilizovaným“ člověkem, vášně alespoň na veřejnosti projevovat nemohl a pro malíře 

nebylo příliš snadné imitovat něco, co na ulicích nebylo běžně k vidění.

                                               
112 To ve svých spisech zmiňuje řada akademiků, například Félibien, Du Fresnoy i Blondel.
Wladyslaw TATARKIEWICZ: A History of Six Ideas, The Hague/Boston/London 1980, 296.
113 Philippe MALGOUYRES: Moïse défendant les filles de Jéthro, in: Emmanuel COQUERY / Anne PIÉJUS (ed.): 
Figures de la passion (kat. výst.), Paris 2001, 179
114 „L’une des plus importantes & des plus universelles maximes que l’on doive suivre en ce commerce,
est de moderer ses passions, & celles sur tout qui s’echauffent le plus ordinairement dans la conversation, 
comme la colere. (...) Soyons donc maistres de nous-mesmes, & sçachons commander à nos propres affections, 
si nous desirons gaigner celles d’autruy.“
Nicolas FARET: L’honneste homme ou l’art de plaire à la court, Paris 1630, 164-165.
„Le meilleur temperament, ou la meilleure humeur où un homme puisse être est de n’en avoir point du tout:
car c’est une marque que son ame est, ou sans passions, ou au dessus des passions. C’est ce qui arrive, ainsi
que nous venons de voir, lorsque toutes ces humeurs gardant inviolablement l’équilibre, ne troublent point
le calme de l’ame; & c’est la qualité des grandes ames, de ces ames fortes & comme divines, qui ne tiennent 
point au corps, pour ainsi dire ou qui sçavent par la force de la raison tenir toutes leurs passions en bride.“ 
Antoine DE COURTIN: Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes-gens, Paris 1728, 
110.
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Řešení, jak zobrazit vznešené osoby prožívající určitou emoci, nabídl právě Descartes. 

V článcích 201 a 202 „Vášní duše“ rozlišil dva druhy hněvu, z nichž jeden

byl vlastní těm, kteří „v sobě chovají mnoho dobroty a lásky“. 115 Podle Descartesa existoval 

dvojí typ afektu, člověka „slabého, nízkého“ a „vznešeného“. Podobně se vyjadřoval

i de Piles: „Radost králova nesmí být stejná jako radost sluhova“.116 André Félibien 

připomněl, že sklon podléhat afektům závisí na temperamentu a ten se liší u krále i vojáka.117

Pohyby duše (mouvements de l’esprit) a tím i jejich tělesné projevy byly jiné u vesničanů 

i šlechticů.118 Neznamenalo to, že by vášně vesničanů byly jiné nebo snad pravdivější, 

jak bude zdůrazňovat následující století, ale šlechtic vášním nepodléhá, dokáže

je usměrnit rozumem. Vášně vznešených jsou vždy ovládány rozumem. Podobně

se vyjadřoval i Henri Testelin. Ve své přednášce o proporcích vydané v „Sentiments des plus 

habiles peintres“ z roku 1696 odlišil od sebe apollinský kánon ušlechtilých postav 

od dionýského kánonu vesničanů a prostých lidí.119

Nakonec je třeba zmínit i Wateletův příspěvek k této diskusi. Podle něj byl tento 

problém jeden z umělcových nejtěžších.120 Malíř většinou neměl jiné modely než osoby

z prostého lidu, jejich vznešenost musel odvodit na základě své imaginace (imaginaire seul).

Ozvěny tohoto problému najdeme i v 18. století, v době návratu klasicistních tendencí. 

Denis Diderot se ve své „Eseji o malířství“ věnoval proporcím. Jejich přesnou imitaci bylo 

                                               
115 „(...) qui ont beaucoup de bonté et beaucoup d’amour.“
DESCARTES 1649 (pozn. 101) 269
Česky: DESCARTES 2002 (pozn. 1) 168.
116 „Joignez à tout ce que j’ai dit des passions, qu’il faut etrêmement avoir égard à la qualité des personnes 
passionnées: La joie d’un roi ne doit pas être comme celle d’un valet, & la fierté d’un soldat
ne doit pas ressembler à celle d’un capitaine: c’est dans ces différences que consiste le vrai discernement
des passions.“
Roger DE PILES: Le Cours de peinture par principes, in: idem: Oeuvres diverses de M. de Piles II, Amsterdam 
1767, 156.
Tutéž větu opakuje i ve svém komentáři k překladu du Fresnoyovy básně Umění malby.
DU FRESNOY (pozn. 44) 119.
117 FÉLIBIEN 1725 (pozn. 55) 314.
118 „Car il est certain que la colère paroit autrement exprimé sur le visage d’un honnête homme, que sur celui
d’un paysan; qu’une Reine s’afflige d’une autre manière qu’une villageoise; & que dans les mouvements
du corps, aussi bien que dans ceux de l’esprit des personnes qu’on peint, il doit y avoir la différence.“ 
Jinde uvádí konkrétní příklad. Kdyby měl Poussin namalovat vesničanku na místo Germanikovy manželky,
„(...) il l’auroit peint dans une posture plus désespérée, parce que le simple peuple, qui ne prévoit jamais
les maux, s’abandonne au désespoir quand ils arrivent, mais la douleur des personnes de condition & et d’esprit, 
n’est jamais accompagnée de messéance et de trop d’emportement.“ 
André Félibien. Cit. podle:
DÉMORIS (pozn. 10) 54.
119 Ibidem 55.
120 „J’ajouterai ensuite que cette distinction entre les hommes du commun et ceux que le rang ou l’éducation 
séparent d’eux, fait naître une difficulté de plus pour les Artistes, par la différence qu’on prétend établir entre
les expressions nobles et les experssions communes des Passions.
Cit. podle: Ibidem 55-56.
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možné použít pouze pro nižší třídy (ordres inférieurs), akademické proporce jsou určeny

pro bohy.121

Ve výše zmíněném kontextu je jasné, že využití příručky bylo jednou z možností,

jak dané potíže ve zobrazování překonat a to především v době, která vznešenost zobrazených 

hrdinů považovala za velmi důležitou. Použití modelu pro zobrazení afektu je sice možné,

ale představovaná vášeň musí být korigována umělcovou znalostí, jak vypadá vášeň 

ovládnutá rozumem. 

Kromě zobrazení vznešených osob bylo pro umělce rovněž zásadní zobrazení svatých 

a zejména Ježíše Krista a Panny Marie. Doboví autoři122 zdůrazňovali, že Ježíš přijal lidskou 

podobu včetně lidských slabostí, tedy i vášní. Přesto by se ve výtvarném díle jeho zobrazení 

emocí mělo od běžných osob lišit. Pierre Mignard123 připomenul, že radost malého Ježíše není 

stejná jako radost běžného dítěte, které vidí něco, se mu líbí nebo které dostalo, po čem 

toužilo. Radost malého Ježíška je nesobecká a doprovázena láskou k jeho matce. Podobně 

i Panna Marie prožívá vedle lásky i úctu ke Stvořiteli s jehož mocí se již setkala. 

Proto akademikové upozorňovali, že ne všechny vášně bylo možné běžně spatřit 

a doporučovali využití antických vzorů a velkých mistrů, především Raffaela, kterého 

doporučoval i Mignard. Nezavrhovali nápodobu podle modelu, jen upozorňovali na případy, 

kdy naopak nebylo možné živého modelu využít.

I další, v 18. století po celé Evropě oblíbená příručka, Gérarda de Lairesse, vydaná

v Amsterdamu roku 1707 („Groot Schilderboek“, anglický překlad roku 1738, německý

1728 - 84) zdůrazňovala existenci rozdílů mezi nižší a vyšší společenskou třídou.

                                               
121 Cit. podle: Ibidem 56.
122„Or comme les passions sont les faiblesses plus naturelles de l'homme, il n'a pas voulu s'en exempter,
et il a permis qu'elles nous fussent aussi bien des preuves de son amour que des assurances de la vérité
de son incarnation. Il mêla ses larmes avec celles de Madeleine: quoiqu'il dût remédier à ses maux
par sa puissance, il voulut les ressentir par la pitié; avant que de faire un miracle, il voulut souffrir une faiblesse, 
et pleurer un mort qu’il allait ressusciter. Il accorda la joie avec la douleur en son âme très-sainte. Enfin, selon 
les rencontres de sa vie, il usa de ses passions, il nous apprit qu'il n'avait rien méprisé dans l'homme, puisqu'il
en avait pris les infirmités, et qu'il aimait bien sa nature, puisqu'il en chérissait même les défauts;
car de se persuader que ses sentiments fussent imaginaires, c'est à mon avis choquer le mystère de l'Incarnation, 
imposer un mensonge à la vérité, et, pour rendre un vain honneur à Jésus-Christ, nous faire douter de toutes
les preuves de son amour.  Puisqu'il avait un corps véritable, il ne pouvait avoir de fausses passions; et puisqu'il 
était véritablement homme, il devait être véritablement affligé.“
Jean-François SENAULT: De l’usage des passions, in: F. A. A. POUJOL / Abbé MIGNE (ed.), Dictionnaire
des facultés intellectuelles et affectives de l'âme où l'on traite des passions, des vertus, des vices et des défauts, 
Paris 1849, 878-879.
123FÉLIBIEN (pozn. 38) 57-58.
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Problematika imitace v dobovém kontextu úzce souvisela s pojmem „výrazu“ 

(expression). Ten totiž v nejširším pojetí, například u André Félibiena, téměř splýval 

s pojmem imitace, tedy se zobrazením historických a mytologických námětů.124

V průběhu 17. a 18. století bylo častější užití slova výraz (expression) ve významu 

vnějšího projevu vnitřního života, zejména citového, a objevuje se obvykle ve spojení 

„expression des passions“, tedy „výrazu emocí“ zobrazené osoby.125 V umění nově tento 

termín označoval způsob, jakým umělec viditelně znázorňuje vnitřní život zobrazených 

osob.126

Ve své přednášce o fyziognomii Le Brun o výrazu, expression, napsal,

že jde o „pravidlo nebo přírodní zákon, prostřednictvím kterého jsou afekty duše propojené 

s tvarem těla tak, že má pevné a trvalé příznaky, které nás o afektech duše zpravují“. Termín 

výraz používal Le Brun ve dvou souvislostech. Na začátku přednášky o afektech stručně 

shrnul, na jaké téma promluvil minule. Tato jeho první nedochovaná přednáška se týkala 

„expression générale“, výrazu v obecném smyslu, který Le Brun charakterizoval následovně: 

„Podle mého názoru je prostou a přirozenou podobnosti věcí, které máme zobrazit. 

Je nezbytný a vstupuje do všech částí malby a obraz bez něj by nebyl dokonalý. Výraz 

označuje pravý charakter každé věci, jejím prostřednictvím rozlišujeme vlastnosti (nature) těl, 

postavy se zdají být v pohybu a vše předstírané se jeví jako pravdivé. Protože se výraz 

nachází stejně tak v barvě jako v kresbě, musí být přítomen i v krajinomalbě a shromáždění 

postav.“127 Výraz v tomto širokém pojetí, „expression générale“ tedy v podstatě splýval 

s pojmem imitace a v rámci klasicistní doktríny je pravděpodobné, že první přednášku musel 

Le Brun věnovat právě zmíněnému tématu. Následně pokračuje v textu stručnou 

charakteristikou dnešní přednášky, která se týká „expression particulière“, tedy výrazu. 

„Výraz je také součástí malby, označuje pohyby duše a zviditelňuje účinky afektu.“128

                                               
124 Viz. například André Félibien: „Le mot d’Expression en général, repartis-je, se doit prendre dans la Peinture 
(...) pour la véritable & naturelle representation de ce que l’on veut faire voir & donner à connoître.“ FÉLIBIEN

André: Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellens peintres III, Paris 1725, 197.
125 Anne SOURIAU: Expression/exprimer, in: SOURIEAU Anne: Vocabulaire d’esthétique, Paris 2006, 712-713.
V českém překladu předchozího vydání tohoto slovníku, který vyšel pod názvem Encyklopedie estetiky v roce 
1994,S není tento článek zařazen. 
126 Ibidem 713.
127 „L’Expression, à mon avis, est une naïve & naturelle ressembelance des choses que l’on a à representer: Elle 
est necessaire & entre dans toutes les parties de la Peinture, & un Tableau ne sçauroit être parfait sans 
l’Expression; c’est elle qui marque les veritables caracteres de chaque chose; c’est par elle que l’on distingue
la nature des corps; que des figures semblent avoir du mouvemnt, & tout ce qui est seint paroît être vrai. Elle est 
aussi bien dans la couleur que dans le dessein, elle doit encore être dans la representation des païsages,
& dans l’assemblage des figures.“
Charles LE BRUN: Expression des passions de l’ame, Amsterdam/Paris 1698, 2-3.
128 Ibidem.



31

Podobně se o téměř sto let později vyjadřoval v roce 1766 v „Eseji o malířství“. 

Diderot. Také pro něj byla „expression“ výrazem.129

Stejně tak se u pozdějších autorů objevuje Le Brunovo pojetí dvojího významu 

„expression“ jako imitace a výrazu. Autorem článku „expression“ ve slavné osvícenecké 

Encyklopedii byl Henri Watelet. V Le Brunovu pojmosloví se především soustředil

na výklad pojmu „expression particulière“, kterou odlišil od imitace.130 Výraz byl podle

něj uměním zobrazit nehmotné (incorporelles) kvality a afekty duše. Imitace byla uměním 

nápodoby forem, které našim smyslům pomáhaly rozeznat jednotlivá těla a barvy. Imitaci 

chápal jako výsledek zručnosti, který se člověku jevil jako pravděpodobný.131

Kolem roku 1700 se význam termínu „expression“ opět posunul. Pro Rogera

de Piles132 pojem afektu splynul s výrazem, ale ne každý výraz musel být afektem. Umělecké 

dílo mohlo obsahovat i další prostředky výrazu emoce než pouze jednotlivé afekty 

zobrazených osob. Tuto myšlenku dále rozvinul Nicolas Poussin v jednom ze svých slavných 

dopisů týkajících se termínu „modus“, kdy zdrojem jednoho určitého výrazu afektu byla 

každá součást obrazu,133 například krajina, ale i barevnost. Výrazový potenciál barvy byl 

již kolem roku 1670 probírán učenci ve známém sporu o barevnost, „querelle du coloris“. 

Na půdě zmíněného sporu stanuli především Le Brunovi odpůrci, kteří chtěli barvu osvobodit 

od podřízenosti kresbě a pojem výrazu rozšířit i na další části malby než na zobrazené 

postavy.134

V následujícím textu bude slovo „expression“, umožní-li to kontext, překládáno 

jako „výraz“.

                                               
129 DÉMORIS (pozn. 10) 41.
130 DAMISCH (pozn. 11) 127.
131 Ibidem.
132 „Le mot d’expression se confond ordinairement en parlant de Peinture avec celui de passion. Ils different 
néanmoins en ce que, expression est un terme général qui signifie la représentation d’un objet selon le caractere 
de sa nature, & selon le tour que le Peintre a dessein de lui donner pour la convenance de son ouvrage.
Et la passions en Peinture, est un mouvement du corps accompagné de certains traits sur le visage, qui marquent 
une agitation de l’ame. Ainsi toute passion est une expression: mais toute expression n’est pas une passion.
D’où l’on doit conclure qu’il n’y a point d’objet dans un tableau qui n’ait son expression.“
DE PILES (pozn. 116) 145.
133 COQUERY (pozn. 33) 32.
134 Ibidem 33.
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2.6 Le Brunova teorie a vzorník afektů

V 17. století patřil Le Brun k umělcům, kteří byli zahrnováni královskými poctami 

a těšili se přízni nejmocnějších mužů Francie. Stál v čele akademie,135 za vedení výzdoby

Vaux-le-Vicomte získal tehdy neuvěřitelnou částku 12 000 livrů, za svá mistrovská díla 

dostával zaplaceno ještě navíc.136 Ale sláva světa bývá pomíjivá a již v roce 1680 jej mladí 

malíři nepovažovali za vzor, jehož následováním by dospěli ke svým cílům.137

Pro Le Brunovu teorii, praxi a kariéru bylo zásadní setkání s jeho mecenáši (zejména 

kancléř Francie Pierre Séguier).138 Z uměleckých současníků jej v praktické i teoretické 

rovině ovlivnil především Nicolas Poussin.139

Postupně se vypracoval na ředitele akademie, kde proslovil několik přednášek. Na jaře 

roku 1668 přednesl svou výše zmíněnou teorii o imitaci (expression).140

Na podzim potom další s námětem zobrazování afektů (expression des passions).141 Poprvé 

vyšly tiskem v roce 1698 společně s přednáškou o fyziognomii.142

Poprvé na základě teoretických a lékařských spisů vypracoval vzorník ve kterém

se umělec mohl poučit, jak přesně se vnitřní afekty projevovaly ve tváři v pohybech svalů

a očí. Poprvé se navíc ve výtvarném umění objevil traktát zachycující dočasný pohyb afektu, 

nikoli pouze stabilní charakter nebo temperament.

Le Brunův traktát pochopitelně vycházel ze starší tradice. Mezi traktáty, které

jej inspirovaly, ji zastupují spisy osobního lékaře Ludvíka XIV. Marina Cureau

de la Chambre, se kterým se osobně znal. Blízký je zejména spis „Les Characteres

des passions“, publikovaný poprvé mezi léty 1640 - 1642.143 Cureau de la Chambre 

zastupoval Le Brunovi především starší tradici trojstupňové organizace lidské duše

                                               
135 CROZET (pozn. 36) 24–26.
136 Ve stejné době získávali nejvyšší platy architekti, Androuet du Cerceau část života dostával až 2400 livrů 
ročně.
Ibidem 32.
137 FONTAINE (pozn. 7). Cit. podle:
TILGHMAN (pozn. 37) 123.
138 CROZET (pozn. 36) 11.
139Z Poussinových názorů přebírá především jeho teorii modů aplikovanou na malířství.
MONTAGU 1994 (pozn. 12) 9-16.
140 Ohledně datace obou přednášek panují spory, Teyssèdre je datuje do října a listopadu 1668, podle 
Helsdingena mohly být předneseny již dříve.
Bernard TEYSSÈDRE: Roger de Piles et les débats sur le coloris au siècle de Louis XIV, Paris 1965
HELSDINGEN 1978-79 (pozn. 90) 128.
141 PINAULT SØRENSEN (pozn. 26) 7.
142 LE BRUN 1698 (pozn. 127).
143 DE LA CHAMBRE 1662 (pozn. 87)
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a rozdělení vášní na žádostivé a vznětlivé, které Le Brun používal při rozdělení afektů.144

Některé popisy vášní jsou Le Brunovým blízké, ale za převzatý lze považovat pouze popis 

hněvu (colere).145

Další nejdůležitější osobností, na základě jehož učení rozpracoval Le Brun své názory 

byl René Descartes. Na základě Descartesovy teorie Le Brun navrhl způsob zobrazení afektů 

ve výtvarném umění. Z Descartesovy teorie Le Brun nicméně použil pouze několik 

základních poznatků. Především podrobné poznání příčiny vzniku afektů, která umělci 

umožní pochopit zákonitosti dějů, které má zobrazit. Dále pojetí šišinky jako místa setkávání 

těla s duší. K šišince Le Brun přidal ještě srdce, jako místo, kde jsou pociťovány účinky 

afektů.146 Od Descartesa dále převzal rozdělení afektů jednoduchých a smíšených, i když

jej zkombinoval s rozdělením na žádostivé a vznětlivé. Le Brunův výčet šesti jednoduchých 

afektů byl stejný jako u Descartesa (údiv, láska, nenávist, touha, radost, smutek). Rovněž 

za základní afekt, od kterého odvodil další, považoval údiv (admiration), který ani podle 

Descartesa nedoprovázel žádný pohyb. Smíšené afekty (obavu, naději, zoufalství, hrdost 

a hněv) již z Descartesa nevycházely. [20-27]

Konkrétní karteziánský příklad nacházíme v přednášce přednesené van Opstalem 

a Le Brunem na půdě akademie týkající se sousoší Laokóona.147 Jeho odlitky se nacházely

v královské sbírce a zmíněné dílo se těšilo velké oblibě mezi akademiky.148 Prvotní příčinou 

Laokóonova afektu byli dva hadi, které věštec spatřil a kteří se jej chystají zahubit. Hybní 

duchové duši „vykreslily“ v mozku obraz nebezpečí a duše ihned uvedla

do pohybu další hybné duchy, aby příslušné části Laokóonova těla začaly bránit.149

                                               
144 „Premierement, la passion est un mouvement de l’Ame, qui reside en la partie sensitive, lequel le fait pour 
suivre ce que l’Ame pense lui être bon, ou pour fuir ce qu’elle pense lui être mauvais; & d’ordinaire tout
ce qui cause à l’Ame de la passion, fait faire au corps quelque action.“
Le Brun 1698 (pozn. 127) 4.
Helsdingen 1980 (pozn. 9), 19.
145 DE LA CHAMBRE 1662 (pozn. 87) 308-309.
146 „C’est mon opinion que l’Ame reçoit les impressions des passions dans le cerveau, & qu’elle en ressent les 
effets au cœur.“
LE BRUN 1698 (pozn. 127) 8.
147 MONTAGU 1994 (pozn. 12) 1994, 77.
148 Philippe MALGOUYRES: Laocoon, in: COQUERY Emmanuel / PIÉJUS Anne (ed.): Figures de la passion (kat. 
výst.), Paris 2001, 142.
Vzhledem k množství dochovaných kopií lze soudit, že se ve sbírce nacházely jak modely celého sousoší
v životní velikosti, tak i například Laocoonova busta. Během zmíněné přednášky bylo zřejmě použito malého 
sádrového modelu, jak se domnívá Helsdingen.
HELSDINGEN 1978-79 (pozn. 90) 127-141.
149 „On dit que les deux serpens qui se presenterent à la veuë de Laocoon & qui se jetterent sur luy, sont
la premiere cause de toutes les passions qui semblent l’agiter; parce qu’un objet si affreux, ayant ésté representé
à l’ame par le moyen des esprits qui luy font une peinture dans le cerveau de tout ce qui luy peut nuire, elle 
donna aussi-tost un mouvement aux esprits qui servent à faire mouvoir les parties du corps dont elle a besoin 
pour se garantir du peril qui la menace.“
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Ale Laokóonovy pohyby byly marné, duše proto podle dalšího působení afektů smutku 

(tristesse) a zoufalství (désespoir) „vytlačila“ hybné duchy, kteří prostřednictvím mimických 

svalů v tváři projevily oba afekty. Laokóonova hlava se v prosbě k nebesům sklonila 

k rameni. Protože podle Descartesovy teorie se v šišince nacházel styčný bod těla a duše, měli 

odtud hybní duchové nejkratší cestu právě k tváři, takže nejrychleji se daný afekt mohl 

navenek projevit zde. Laokóon patřil k hlavním příkladům člověka prožívajícího zároveň 

bolest fyzickou i psychickou.150

Ohledně obrazových inspirací si již Le Brunovi současníci, byli vědomi, že úkolem 

jeho příručky nebylo přinést soubor nových obrazů, ale prověřeným dát „řád“.151 Proto

jako vzorů pro svůj vzorník využil řady známých děl.

Mezi nejdůležitější pochopitelně patřilo Laokóonovo sousoší. Podle některých 

autorů152 nesouvisí tolik velká obliba Laokóonova sousoší ve Francii s určitou prestiží, které 

se dílu předtím v Evropě dostalo, ale spíše s jeho možností stát se modelem pro pochopení 

a zobrazení emocí. Le Brun ji využil několikrát. Starší chlapec vpravo posloužil jako model 

pro těžkou (fyzickou) bolest (douleur aigue, které Jean Audran přiřadil název douleur 

corporelle simple), mladší se stal vzorem pro bolest psychickou (douleur d’esprit). Sama 

Laokóonova tvář posloužila také jako vzor pro silnou tělesnou bolest (extreme douleur 

corporelle).

Další důležitou skupinu vzorů převzal Le Brun z Raffaela. Jak zmiňuje Tilghman, 

studentům malířství Le Brun radil, aby vzory pro svá umělecká díla hledali buď v antice nebo 

u Raffaela.153 Přírodu bylo možné vylepšit podle těchto dvou možných vzorů.154 K ostatním 

autorům již akademie měla jisté výhrady, ale přijímala ještě například Poussina. Na použití 

Raffaela jako vzoru pro následování v případě výrazu afektů se shodli i Le Brunovi odpůrci, 

                                                                                                                                                  
FÉLIBIEN 1973 (pozn. 38) 36.
150 „Mais comme ses efforts sont inutiles, l’ame qui est saisie de tristesse & de desespoir, imprime d’autres 
marques sur le visage. Et parce que c’est dans le cerveau que les esprits se remuent davantage par les divers 
mouvemnts que leur donne cette glande, qui est selon l’opinion de quelques Philosophes le siege de l’ame, & qui 
les fait agir sur les nerfs en autant de manieres qu’elle ressent de passions differentes, on voit que les parties
du visage estant fort proches du cerveau, elles reçoivent de plus prompts changements.“
FÉLIBIEN 1973 (pozn. 38) 36-37.
151 „...lorsqu'il a fait connaître par démonstration l'effet que font toutes les parties du visage, selon la différence 
des passions simples ou composées, car, bien que quantité d'habiles hommes aient traité beaucoup (et peut-être 
toutes ces expressions), il est à présumer que, quoiqu'ils aient bien su les exprimer, ils ont négligé d'en donner
les règles qu'ils en auroient pu donner; puisqu'ils n'ont rien dit, dans leurs écrits ni dans leurs livres
de portraiture, de ces choses, lesquelles néanmoins sont d'un grand secours, particulièrement pour les étudiants, 
et dont ils auront obligation à M. Le Brun.“
Noël COYPEL: Sur la peinture, in: Revue Universelle des Arts 18, 1863, 339.
152 MALGOUYRES 2001b (pozn. 148) 142.
153 TILGHMAN (pozn. 37) 125.
154 Ibidem.
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tento názor sdíleli Fréart de Chambray i Nicolas Mignard.155 Dokonce i Roger de Piles

ve svém slavném známkování jednotlivých kvalit malířů dal nejvyšší počet bodů v kolonce 

výrazu (vášní) pouze Raffaelovi (18 z 20), Domenichinovi (17 z 20) a Rubensovi (17 z 20,

Le Brun dostal pouze 16 bodů, viz příloha 1).156 Proto například Le Brunova kresba vytržení 

(ravissement) pro vzorník vycházela z Raffaelovy svaté Cecílie (Pinacoteca Nazionale

di Bologna) nebo svaté Kateřiny (The National Gallery, London).157

Jednotlivé Le Brunovy kresby tváří měly svůj přesný smysl a řád. Na rozdíl

od vzorníků předcházející doby se Le Brun soustředil výhradně na zobrazení tváře.

V tom souzněl s dobovou karteziánskou teorií, kde se ve tváři, která byla nejblíže výše 

zmiňované šišince, nejlépe a nejrychleji vykreslila zakoušená vášeň.158 Totéž o několik

let později prohlašoval i Roger de Piles.159 Proto byla pro Le Bruna pro rozpoznání afektu 

nejdůležitější hlava. Člověk byl považován za zkratku celého světa a tak hlava mohla

být brána jako zkratka celého těla, což zmiňoval Le Brun i Testelin.160 Tradičními okny

do duše již nebyly jen oči, protože pouze jejich pohyby nestačí k rozpoznání vnitřního 

afektu.161 Jak dále ve svém traktátu Le Brun zmiňuje, z panenek v očích šlo vyčíst rozbouření 

duše, ale nikoli druh afektu.162

Nejdůležitějším rysem tváře pro určení afektu bylo obočí. Jak upozornila 

L. Desjardins,163 obočí přikládal důležitou úlohu již Quintilianus, podle kterého „vyjadřovalo 

hněv, když se svrašťovalo, bolest, když pokleslo, radost, když se uvolnilo“.164 Le Brun přišel 

se složitější typologií. [30] Již samotná poloha obočí umožňovala vášeň zařadit do skupiny 

                                               
155 „Je ne trouvais rien de si admirable que la grandeur de l’expression, et que c’est la partie par laquelle on peut 
dire que Raphaël a particulierement mérité le nom de divin.“ Cit. podle:
COQUERY (pozn. 33) 30.
156 DE PILES (pozn. 116) 390-393.
157 SMART (pozn. 42) 91-92.
158 „On dit que les deux serpens qui se presenterent à la veuë de Laocoon & qui se jetterent sur luy, sont
la premiere cause de toutes les passions qui semblent l’agiter; parce qu’un objet si affreux, ayant ésté representé 
à l’ame par le moyen des esprits qui luy font une peinture dans le cerveau de tout ce qui luy peut nuire, elle 
donna aussi-tost un mouvement aux esprits qui servent à faire mouvoir les parties du corps dont elle a besoin 
pour se garantir du peril qui la menace.“
FÉLIBIEN 1973 (pozn. 38) 36.
159 „La tête est donc la partie du corps qui contribue toute seule plus que toutes les autres ensemble à l’expression 
des passions. Les autres parties séparément ne peuvent exprimer que de certaines passions; mais la tête
les exprime toutes. Il y en a néanmoins qui lui sont plus particulieres.“
DE PILES (pozn. 116) 150.
160 LE BRUN 1698 (pozn. 127) 58-59.
161 V tomto postoji je spíše výjimkou, jeho současníci očím přikládali, alespoň teoreticky, větší důležitost. 
Například Félibien oči považoval za velmi důležité.
FÉLIBIEN 1725 (pozn. 124) 243.
162 LE BRUN 1698 (pozn. 127) 20.
163 DESJARDINS (pozn. 17) 180.
164 QUINTILIEN: Institution oratoire X-XI, Paris 1980, 241-242. Na tomto místě rovněž Quintilián zmiňuje, jak 
důležité pro řečníka bylo používat prostředků „tiché“ malby jako například gest nebo výrazu ve tváři.
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žádostivých nebo vznětlivých. Le Brun rozlišil čtyři typy pohybů, zařazujících afekt 

do skupiny afektů žádostivých, vznětlivých, jednoduchých nebo smíšených. Někdy stejný 

pohyb mohl označovat dva zcela odlišné afekty, zařazení vášně upřesňovaly další rysy 

obličeje.165 Zejména záleželo na pohybu úst a nosu.166 Podle Le Bruna člověk afekty zakouší 

v srdci a pohyby srdce se nejlépe odráží v pohybech úst.167 Oči budou znovu zdůrazňovány 

až v nastupující generaci.168

Tváře, na kterých Le Brun ukázal jednotlivé afekty, byly samy o sobě neutrální,

na většině z nich se neprojevoval věk ani pohlaví, což usnadňovalo použití tváře v jakémkoli 

typu výtvarného díla. Pouze láska je v souladu s ikonografickou tradicí zobrazena jako žena. 

Neutrálnost jednotlivých obličejů umožňuje zasazení tváře do různých kontextů, které

Le Brun považoval za velmi důležité a zmiňuje je především ve svých přednáškách.169

Zobrazený afekt podle pravidel klasicismu pochopitelně musel být v souladu s celkovým 

námětem.170

I když se Le Brun věnoval především tváři, podle daného afektu se pohnou všechny 

části těla. Le Brun se soustředil především na novou problematiku tváře, ale ve svých 

přednáškách zdůrazňoval pohyb každé tělesné části, což dokládají i Le Brunova vlastní 

umělecká díla. I ve výše zmíněné přednášce o Laokóonovi akademikové promlouvali nejen 

o výraze věštcova obličeje, ale i tom, jak se afekt projevuje v napětí celého těla včetně prstů 

u nohou. Opět se zde vzdáleně ozývá porovnávání s rétorskými přesvědčovacími technikami, 

jak je definovali ve zmíněných spisech Quintilián, Cicero i Aristoteles.

Stejně jako v předcházejících staletích i Le Brun si byl vědom toho, že afekty závisí

na člověku, který je prožívá.171 Zejména na temperamentu, věku, společenském postavení 

jak popisují kapitoly 2.8.2 a 2.8.3.

                                               
165 DÉMORIS (pozn. 10) 51.
166 DAMISCH (pozn. 11) 93-121, 125.
167 “Mais au contraire si le cœur ressent quelque passion, ou s’il s’échauffe & se roidit, toutes les parties
du visage tiennent de ce mouvement, & particulierement la bouche; ce qui prouve, comme j’ay déja dit, que
c’est la partie qui de tout le visage marque plus particulierement les mouvemens du cœur.“
LE BRUN 1698 (pozn. 127) 24.
168 Především u Rogera de Piles, viz. dále.
169 Raffael, „Archanděl Michael poráží ďábla“ (Louvre, Paris), kde žhnoucí oči ďábla odkazují ke kontextu jeho 
prohry. „Izraelité sbírající manu“ (Louvre, Paris) od Poussina, kde každá figura má svůj určitý kontext.
TILGHMAN (pozn. 37) 131.
170 „Les expression de raillerie ne conviennent pas à des sujets qui doivent exciter une grande horreur,
ou une extrême pieté.“ Což je prohřešek, kterého se dopustil Domenicchino, když na nástěnné malbě Bičování 
svatého Ondřeje zobrazil smějící se postavy.
FÉLIBIEN 1725 (pozn. 124).
171 „(...) des effets differens qui causent les Passions selon la diversité des sujets qui la reçoivent.“
LE BRUN 1698 (pozn. 127) 54.
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I když byla v následujících dobách Le Brunova příručka často podceňovaná, jejím 

smyslem bylo především studentům poskytnout základní materiál, ze kterého by bylo možné 

při zobrazení afektů vycházet.172 V její první části popsal vnitřní příčiny vzniku afektů

a v druhé jejich projevy navenek. Le Brunova příručka proto osvobozovala malíře

od nutnosti malovat podle modelu, v traktátu se nikde nezmiňuje o inspiraci nebo zobrazení 

afektu jinak než podle příručky.173 Po studentovi Le Brun požadoval, aby se seznámil

se slovně formulovanou (a tedy slovně formulovatelnou!) mechanikou lidských afektů 

člověka.174 V požadavku nutnosti poznání mechanismu fungování afektů v těle pro jejich 

správné zobrazení nebyl sám. Stejný názor vyjádřil i André Félibien175 nebo Nicolas 

Mignard.176 Účinné spojení mezi slovem a pomocným nákresem mělo z hlediska výuky 

umělci poskytnout prostředek pro oživení figur.177 Démoris tak Le Brunův postoj přirovnával 

k rétorovi, jemuž byla dána do ruky tužka, aby slova nakreslil.

Le Brunovu příručku lze považovat za dovršení karteziánské mechaniky afektů

a je možné ji velmi dobře zasadit do dobového teoretického uvažování. Zároveň se v mnoha 

vydáních rozšířila po celé Evropě, kde byla zdrojem inspirace pro umělce i teoretiky všeho 

druhu.178 [16-18]

Konkrétní využití příručky v umělecké praxi bylo složitější, což záhy pochopila 

nastupující generace umělců a začala se proti příručce vymezovat a z různých důvodů 

ji odmítat. 

                                               
172 TILGHMAN (pozn. 37) 125.
173 DÉMORIS (pozn. 10) 46.
174 „J’ai parlé de ces mouvemens interieurs, pour mieux faire comprendre ensuite le rapport qu’ils ont avec
les exterieurs: Je dirai maintenant quelles sont les parties du corps qui servent à exprimer les passions
au dehors.“
LE BRUN 1698 (pozn. 127) 18.
175 „Pour les bien peindre, il faut qu’un peintre ait exactement observé les marques qu’elles impriment au-dehors, 
mais qu’il sache ce qui les fait naître dans le cœur de l’homme, et de quelle sorte ceux qui se rencontrent
à quelque spectacle sont différemment touchés de ce qu’ils voient.“ André Félibien: Entretiens sur les vies. Cit. 
podle:
COQUERY (pozn. 33) 30.
176 „(...) le peintre doit savoir la nature de ces émotions, commment elles sont engendrées dans l’âme, et
de quelles sorte elles paraissent au-dehors.“ Cit. podle:
Ibidem.
177 DÉMORIS (pozn. 10) 46.
178 Dochované edice a vliv Le Brunova traktátu v Evropě zpracovala zatím nejlépe a nejpodrobněji Jennifer 
Montagu.
MONTAGU 1994 (pozn. 12)
Le Brunův traktát ale mimo jiné posloužil jako jeden z podkladů Lavaterových fyziognomických fragmentů. 
Jejich ilustrátor Daniel Chodowiecki se rovněž Le Brunem inspiroval. 
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2.7 Odmítnutí Le Brunovy karteziánské koncepce a jiné teorie 
afektů používané na konci 17. století

2.7.1 Juan Huarte

Vedle názorů Descartesa, pro něhož byla duše jedna, celistvá, odlišná od těla

a s ním spojená v oblasti šišinky, je třeba se zmínit ještě o dalším pojetí člověka, které určilo 

způsob zobrazování afektů u autorit, jakou byl například Giovanni Battista della Porta. 

Základním prvkem této teorie byla představa o složení lidské duše ze tří částí. Jejich 

popis nacházíme například v tehdy oblíbené a rozšířené knize Herschela Bakera.179 Nejnižší 

část zajišťuje základní tělesné funkce, do prostřední spadají vnější smysly a vnitřní 

„communis opinio“, „imaginatio“ a „memoria“. V nejvyšší části duše se nachází rozum 

a vůle. 180

Hlavní autoritou teoretiků 17. století pro dané pojetí člověka byl spis osobního lékaře 

španělského krále Filipa II. Juana Huarta.181 Od prvního vydání v roce 1575 se kniha těšila 

velké popularitě a byla přeložena do řady jazyků.182 Huartova teorie byla diskutována

i na půdě francouzské akademie, kde ji přednesl ve svém výstupu Noël Coypel a dnes

je známa z několika vydání.183 Huarte také píše o třech základních mohutnostech lidské duše.

Dle Herschelova rozdělení by spadaly do prostřední a nejvyšší části duše, Huarte je umisťuje 

všechny tři do nejvyšší části duše.

Coypel na základě znalosti těchto předchozích textů, jak dokládá Helsdingen,184

ve svých přednáškách mluví o třech mohutnostech (facultés de l’esprit nebo qualité

de l’esprit): paměti (mémoire), představivosti (imagination) a intelektu (entendement).185

Všestranný umělec by měl mít rozvinuté všechny tři, ale jako nejvýhodnější se přitom jeví 

intelekt, který umělci umožňuje v uměleckém díle zachytit řád, krásu a harmonii. Umělec 

nadaný intelektem dokáže vždy vybírat z přírody a nacházet tématům vhodnou formu,

zná příčiny jevů, jejichž účinky zobrazuje,186 tedy všechno to, co doba považovala za základ 

dobrého umění. Jednotlivé mohutnosti ovlivňuje temperament, tedy převaha některého

                                               
179 HELSDINGEN 1980 (pozn. 9), 16.
180 Cit. podle:
Ibidem.
181 Ibidem 17.
182 Rovněž i v Čechách se dosud nachází řada jejích exemplářů. Například:
Jitka RADIMSKÁ: Knihovna šlechtičny. Francouzské knihy Marie Ernestiny z Eggenbergu na zámku v Českém 
Krumlově, České Budějovice 2007, 212.
183 Blíže k tomu:
HELSDINGEN 1980 (pozn. 9) 15.
184 Ibidem 17.
185 COYPEL 1863b (pozn. 151) 337.
186 Ibidem 338.
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z humorů. Dle Coypelových slov „teplý a mokrý temperament“ je odpovědný za paměť

a představivost, „studený a suchý temperament“ za intelekt, 187 což odpovídá tradici, ve které 

melancholikům byly přisuzovány zvláštní umělecké schopnosti. V této době se ovšem spojení 

humoru s určitou mohutností ducha různí, autoři převahu některého humoru připojovali často 

k odlišným mohutnostem. Pierre Chanet naopak upřesňuje, že intelekt nezávisí

na temperamentu vůbec, protože není tělesné povahy a proto ani nemůže být vázaný na určité 

umístění v těle. 

Tuto velmi rozšířenou teorii zastávala řada učenců své doby. Setkáváme

se s ní v obměnách například u André Félibiena, Rogera de Piles, Thomase Hobbse, Francise 

Bacona, Herschela Bakera, Pierra Chaneta, Pierra Charrona a samozřejmě u Giovanni Battista 

della Porty.188

2.7.2 Roger de Piles, André Félibien, Grégoire Huret

Roger de Piles se proti Le Brunovi zřejmě obrací ve svém „Kurzu malby podle 

principů“ („Cours de peinture par principes“) a ve více než volném překladu Du Fresnoyovy 

básně „O umění malířském“ („De arte graphica“).189 Roger de Piles je především zastáncem 

dříve zmíněné teorie o trojstupňovém uspořádání duše. Přímo kritizoval následující prvky

Le Brunovy teorie. 

Na prvním místě Le Brunovu traktátu vyčítal, že v něm byla až příliš velká pozornost 

věnována teorii vnitřního fungování emocí, zatímco umělce spíše zajímalo, co bylo viditelné 

a zvnějšku napodobitelné.190 Vnější projev afektů podle de Pilese nikdy nebylo možné 

spolehlivě odvodit z jejich vnitřních pohybů.

Další kritikou byla malba podle příručky a nikoli modelu, k čemuž Le Brunův traktát 

dle de Pilese nabádal. Problematika práce podle čehokoli jiného než živého modelu se jistě 

                                               
187 „...ces qualités se rencontrent rarement ensemble dans un même sujet, à cause que le tempérament qui produit 
la mémoire et l'imagination est chaud et humide et est opposé à celui qui produit l'entendement, lequel est froid 
et sec.“
Ibidem.
188 Blíže k tomu:
HELSDINGEN 1980 (pozn. 9) 14-22.
189 DÉMORIS (pozn. 10) 45 – 46.
Jako podklad pro toto tvrzení uvádí Démoris datum vydání de Pilesova překladu, tedy rok 1668. Ve stejném roce 
nebo i již dříve přednesl Le Brun svou Conférence de l’Expression générale et particulière.
190 „Le Brun a fait un traité des passions dont il a tiré la plûpart des définitions de ce qu’en a écrit Descartes. 
Mais tout ce qu’en a dit ce philosophe ne regarde que les mouvements du cœur, & les peintres n’ont besoin
que de qui paroît sur le visage. Or quand les mouvements du cœur produisent les passions selon les définitions 
qu’on en donne, il est difficile de savoir comment ces mouvements forment les traits du visage
qui les représentent à nos yeux. De plus, les définitions de Descartes sont pas toujours mesurées à la capacité
des Peintres qui ne sont pas tous philosophes, quoique d’ailleurs ils aient bon esprit & bon sens. 
DE PILES (pozn. 116) 147.
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objevila již před rokem 1668, ale nebyla jí věnována dostatečná pozornost. Umění v době 

renesance bylo považováno především za imitaci přírody, takže jiné oblasti zájmu teoretiků 

nebyly.191  Proto i de Piles začíná překlad Du Fresnoyovy básně tradičně ódou na práci podle 

modelu. Následně za model považuje skutečné účinky vášně na tělo, tedy afekty, které

si umělec pro svůj námět nejprve pouze představil.192 Latinské verše „Verius affectus animi 

vigor exprimit ardens, Solliciti nimium quam sedula cura laboris“,193 zde přeložil 

jako „pohyby duše, které jsou předmětem studia, nejsou nikdy tak přirozené jako ty, které

lze spatřit v skutečné horoucí vášni“.194 Podle Du Fresnoyoe se „labor“ i „vigor“ týkají 

umělce, ale v de Pilesově překladu se vedle vášní duše mluví o vnějším projevu afektu, 

který bylo možné pozorovat například na modelu. Odsoudil zde studium, které bylo podle 

dobové praxe studiem knih,195 a vyzdvihl pozorování skutečné vášně, tedy práci podle živého 

modelu. V poznámce zmíněného textu přichází dokonce s myšlenkou, že umělec sám 

by se měl vžít do zobrazované osoby, aby na vlastním těle poznal působení požadované 

vášně.196 Tento koncept se v dějinách teorie umění neobjevuje poprvé, de Piles se odvolává

na Horatia a jeho rady hercům (ostatně převzatých od Aristotela197) a traktát Lodovica 

Dolceho z roku 1557.198

Živý model pro zobrazení vášně znovu navrhl i ve své teoretické příručce o malbě, 

„Kurz malby podle principů“ („Cours de peinture par principes“). Zde dokonce dodal,

že nejlépe malíř může pozorovat vášně sám na sobě v zrcadle, když se vžije do role člověka, 

kterého se chystá zobrazit.199 Rozhodně při pozorování malíř nesměl být vášní posedlý 

(possédé), zobrazení odrazu v zrcadle nebo modelu předpokládalo zachování chladného 

úsudku. Spíše umožnilo studovat objekt mající svůj původ ve fantazii, jako kdyby šlo o živý 

                                               
191 DÉMORIS (pozn. 10) 53.
192 Ibidem.
193 DU FRESNOY (pozn. 44) 25.
194 „Les mouvements de l’âme qui sont étudiés ne sont jamais si naturels que ceux qui se voient dans la chaleur 
d’une véritable passion.“
Ibidem 24.
195 DÉMORIS (pozn. 10) 45 – 46.
196 „Ces mouvements s’exprimeront bien mieux, & seront plus naturels, si l’on entre dans les memes sentiments, 
& que l’on s’imagine estre dans le mesme estat que ceux qu l’on veut representer.“
DU FRESNOY (pozn. 44) 118.
197„Dále ať se básník ve všem podle možností snaží, aby se vcítil v postavení svých osob a v duchu  spolu s nimi 
hrál. Neboť nejpřesvědčivější pro stejnou povahu působí, kdo má stejné city – nejpravdivěji bouří, kdo sám jest 

pobouřen, a nejpravdivější se horší, kdo jest rozzloben.“
ARISTOTELES: Poetika, in: idem: Poetika, Rétorika, Praha 1999, 364.
198 DU FRESNOY (pozn. 44) 118-119.
199 „Il faut même faire davantage: Il faut prendre la place de la personne passionnée, s’échauffer l’imagination, 
ou la modérer selon le degré de vivacité, ou de douceur qu’exige la passion, après y être entré & l’avoir bien 
sentie: le mirroir est pour cela d’un grand secours, aussi bien qu’une personne qui étant instruite de la chose 
voudra bien servir de modele.“
DE PILES (pozn. 116) 148.
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model.200 Že je nutné sledovat buď sám sebe nebo živé modely se domníval i Antoine 

Coypel.201

Z uvedeného de Piles vyvodil další kritiku. Afektů, které můžeme pozorovat na živém 

lidském těle je nekonečný počet, ale v příručce jich může být zachyceno jen několik. Každá 

příručka byla tedy značně reduktivní a postavám zobrazeným v „malbě odnímá rozmanitost 

výrazů“.202 Kromě toho, jedna a tatáž vášeň může být zobrazena různými způsoby, záleží 

na malíři a na cílové skupině diváků. Pro Le Bruna bylo publikum v zásadě jednotné, o jeho 

možné různorodosti neuvažuje.203 Tohoto problému si byl vědom i Henri Testelin, když 

upozorňoval, že nikdy není možné zachytit všechny výrazy afektů, protože lidské tváře jsou 

různorodé a dokonce i temperamenty mohou výslednou podobu afektu proměnit.204

Dále de Piles opět zdůrazňoval roli očí jako oken do duše. Le Brun oči považoval 

za důležitou složku, jak vyplývá z jeho přednášek na akademii, ale příliš mnoho 

se jim nevěnoval. De Piles o očích přímo říká, že se jimi navenek projevuje duše, konkrétně 

se v nich zvláště silně projevuje například radost, hněv nebo smutek.205

Jak je z předchozího textu zřejmé, na konci 17. století byla doporučení adeptům 

malířství již odlišná od Le Brunovy generace, i když základní požadavky předcházející 

generace stále přetrvávaly. Le Brunova teorie se vzdáleně ozývala v doporučení Noëla 

                                               
200 DÉMORIS (pozn. 10) 49.
201 „Vous devez vous exciter non seulement par la lecture de tout ce qui convient à votre sujet, mais en faisant 
vous-mêmes les gestes et les actions des personnages que vous avez à représenter.“ V následující pasáži dokonce 
doporučuje studovat gesta němých, kteří se tělem vyjádřují živěji  než běžní lidé.
Cit. podle:
COQUERY (pozn. 33) 33.
202 „Ce serait ici le lieu de parler des passions de l’ame: mais j’ai trouvé qu’il étoit impossible d’en donner
des démonstrations particulieres qui pussent etre d’une grande utilité à l’art. Il m’a semblé au contraire,
que si elles étoient fixées par de certains traits qui obligeassent les Peintres à les suivre nécessairement comme 
des regles essentielles, ce serait ôter à la Peinture cette excellente variété d’expression, qui n’a point d’autre 
principe que la diversité des imaginations dont le nombre est infini, & les productions aussi nouvelles
que les pensées des hommes sont différentes. Une même passion peut être exprimée de plusieurs façons toutes 
belles, & qui feront plus ou moins de plaisir à voir, selon le plus ou le moins d’esprit des Peintres qui les ont 
exprimées, & des spectateurs qui les sentent.“
DE PILES (pozn. 116) 146.
203 COQUERY (pozn. 33) 30.
204 „Il n’est pas possible de prescrire précisement toutes les marques des différentes passions, à cause de la 
diversité de la forme et du temperament; qu’un visage plein ne forme pas les mêmes plis que celui qui sera 
maigre et desséché.“ Cit. podle:
Ibidem 30-31.
205 „Les parties du visage contribuent toutes à mettre au dehors les sentiments du cœur; mais sur-tout les yeux, 
qui sont, comme dit Ciceron, deux fenêtres par où l’ame se fait voir: Les passions qu’ils expriment et plus 
particuliérement sont, la plaisir, la langueur, le dédain, la sévérité, la douceur, l’admiration & la colere: la joie & 
la tristesse pourroient encore être de ce nombre si elles ne partoient plus particuliérement des sourcils & de la 
bouche; cordent davantage pour exprimer ces deux passions, néanmoins si vous savez les joindre avec le langage 
des yeux, vous aurez une harmonie merveilleuse pour toutes les passions de l'ame.
DE PILES (pozn. 116) 151.
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Coypela „že nelze znázorňovat vášně aniž bychom je poznali“.206 Stačí základní znalost, 

jak říká de Piles.207 Malířům bylo pouze doporučováno, aby se sami věnovali studiu vášní, 

využili možnosti vžít se do „role“ zobrazované osoby.

Stejně tak ani André Félibien s Le Brunovou teorií příliš nesouhlasil. Dokonce 

po vydání Félibienova zápisu akademických přednášek „Conférences de L’Académie royale 

de peinture et de sculpture pendant l’anné 1667“ přešel nesouhlas v otevřený spor.208

Félibienův zápis postupuje po jednotlivých probíraných uměleckých dílech, pasáže

o afektech se nachází v jednotlivých diskusích.209 Ve čtvrté přednášce se nachází část

o zobrazování afektů. Félibien zde zmiňuje, že je poměrně snadné zobrazovat silné afekty, 

jejichž projevy nacházíme po celém těle.210 Co se týče afektů, které nejsou tak silné nebo jsou 

ukryté hluboko v srdci, je zobrazení daleko těžší. Le Brunovi tím mezi řádky vyčítá, 

že ve svém cyklu předloh afektů se věnoval pouze těm nejvýraznějším, pro malíře nejméně 

důležitým.211 Podle Félibiena hlavní nesnáz spočívá v uchopení těch rysů, které nejsou 

dostupné smyslům (insensible) a v tomto problému by měla příručka pomoci, 

ale nepomáhala.212

Pro Félibiena stejně jako pro Le Bruna stále platí karteziánská doktrína, že než umělec 

přikročil k tvorbě, musí vášně nejprve dobře poznat.213 Na rozdíl od Le Bruna jej tento fakt 

nevede k doporučování příruček, ale k pozorování živého modelu, konkrétně sebe sama, 

                                               
206 Nicolas Coypel říká, že „le peintre ne peut exprimer les passions sans les connaître.“ Cit. podle:
COQUERY (pozn. 33) 31.
207 „Il suffit, que [les peintres] sachent que les passions sont des mouvements de notre ame qui se laisse emporter 
à certains sentiments à la vue de quelque objet, sans attendre l’ordre & le jugement de la raison. Le Peintre doit 
envisager cet objet avec attention, & le représenter présent quoiqu’ absent, & se demander à soi-même ce qu’il 
feroit naturellement s’il étoit surpris de la même passion.“
DE PILES (pozn. 116) 148.
208 DÉMORIS (pozn. 10) 46.
209 Ibidem.
210„Lors qu’il n’est question que de peindre de fortes passions où l’ame agite tellement toutes les parties du corps 
qu’il n’y en a point qui ne fasse voir par ses mouvements l’estat où se trouve celuy qui est émeu d’une forte 
haine ou d’une furieuse colere; Il n’est pas mal aisé au Peintre de donner à ses figures une expresion assez 
significative de ce qu’il veut representer. Mais quand il est besoin de montrer dans un Tableau des passions qui 
n’agissent que peu & foiblement ou de ces affections cachées dans le fond du cœur; c’est alors qu’Ouvrier à lieu 
de donner des marques de sa grande capacité, puis qu’il doit sçavoir la nature de ces émotions; comment elles 
sont engendrées dans l’ame, & de quelle sorte elles paroissent au dehors, afin de former sur le corps de ses 
figures des signes veritables & naturels, qui dans forcer les organes, ny les faire agir malgré eux les mettent en 
estat neanmoins de découvrir ce qui se passe dans l’esprit de la personne qu’on a voulu representer.“
FÉLIBIEN 1725 (pozn. 124) 56 – 57
211 DÉMORIS (pozn. 10) 47.
212 Ibidem 47.
213 „(...) un Peintre, pour bien réussir, doit entrer dans une parfaite connoissance des affections de l’esprit & des 
passions de l’ame; qu’il doit les sentir en lui-même, & s’il faut ainsi dire, faire les mêmes actions, & souffir les 
mêmes mouvemens qu’il veut representer (...).“
FÉLIBIEN 1725 (pozn. 124) 489.
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přichází tedy s myšlenkou vcítění.214 Zde již nacházíme zárodek pozdějšího romantického 

přístupu ke zobrazování emocí. Malíř se také musí vcítit do hlavních postav, 

jak to doporučoval Horatius.215 Protože pouze Příroda dokáže dojmout víc než jakákoli 

tajemství umění.216

Félibien neodmítal výuku jako takovou, spíše byl zastáncem výuky podle modelu,

příkladu (par l’exemple).217 Doporučoval čerpat poučení z jednotlivých mistrovských děl.218

Vcítění a práce podle živého modelu se tedy navzájem doplňovaly.

O Le Brunovi se dokonce Félibien přímo zmiňuje ve svém šestém „Setkání“ 

(„Entretien“) z roku 1679. V posledně zmíněném svazku se věnuje omezení traktátů 

jako takových. Uznává, že Le Brunův by mohl mít určitý smysl, protože malíři museli 

jednotlivé vášně dobře poznat. Ale zároveň měl jisté výhrady vůči přínosu jakéhokoli traktátu, 

tedy i toho vlastního. Především pochyboval, zda umělec byl vůbec schopen vyjádřit 

své praktické znalosti slovy.219 Pedagogika malby podle něj měla své hranice, malířství 

je „znalostí, které se nelze naučit jen prostřednictvím proslovů“.220 Na konci této pasáže

Félibien pochybuje i o užitečnosti modelu, podle něj není možné, aby model vyjádřil emoci 

stejně snadno jako se postaví do určité pózy.221 Divák přesto vášně dobře rozeznává, protože 

příroda vložila jejich principy, tedy prvotní elementy, do každé duše na světě.222

U Félibiena i de Pilese se tak vzdáleně ozývá teorie Blaise Pascala. Oba autoři píší 

o nepoznatelném (imperceptible), smyslům nedostupnému (insensible), o hranicích rozumu 
                                               

214 DÉMORIS (pozn. 10) 49.
„Car il faut que l’esprit d’un Peintre entre, s’il faut ainsi dire, dans le Sujet même qu’il représente. Il ne peut bien 
peindre une action, s'il ne la met tellement dans son esprit, qu’il la voye comme devant ses yeux, & s’il ne prend 
les mêmes sentiments des personnes qu’il fasoit figurer, comme faisoit autrefois ce Polus...“
215 Jak zmiňuje Jennifer Montagu, požadavek vcítění se do znázorňovaných osob se objevuje již v antice 
a v textech přetrvává do 17. století.
MONTAGU 1994 (pozn. 12) 4.
216 DÉMORIS (pozn. 10) 49.
217Cit. podle: Ibidem 50.
„Pour les mouvements du corps engendrées par les fortes passions de l’âme, le peintre ne saurait jamais mieux 
les apprendre qu’en considérant le naturel.“
218 Ibidem 47.
219 „Parce que cela dépend de la force de l’imagination de celui qui peint, & que ce qu’on en pourrait 
communiquer, dépend encore tellement de la pratique...“
Cit. podle: Ibidem.
220 „une connaissance... qui ne s’apprend point par le seul discours.“
Cit. podle: Ibidem.
221 Ibidem 50.
„Si l’on pouvait disposer les mouvements de l’âme comme l’on fait les membres du corps, et si lorsqu’un 

Peintre a un homme devant lui auquel il fait faire telle action qui lui plaît, il pouvoit en même temps faire naître 
dans cet homme qui lui sert de modèle, la passion qu’il veut représenter, il ne seroit pas nécessaire de rechercher 
si exactement l’origine des Passions par des raisonnemens de Philosophie, parce que la Nature, en les 
représentant quand on en auroit besoin, fourniroit suffisament de moyens pour les imiter.“
Ibidem.
222 „La Nature en a mis les principes dans l’âme de tout le monde.“
Ibidem.
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a abstraktního jazyka (langage abstrait), o individualitě malby a tajemném svazku mezi tělem 

a duší, grácií a krásou, teorií a praxí, v jistém smyslu tedy i o nesmyslnosti přesných 

pravidel.223 Oba dva autoři navíc malíři přiznávají právo na zprostředkování něčeho, co slovní 

diskurz přesahuje, přiznávají jim právo „mlčení“.224

Podobně se proti Le Brunovi vymezuje i Grégoire Huret.225 Mezi spisy o způsobu 

výuky zobrazování afektů zaujímá důležité místo jeho traktát, který publikoval roku 1670.226

Podle van Helsdingena Huret reagoval na Le Brunovy přednášky, které byly prosloveny 

na akademii v šedesátých letech.

Jak Huret zmiňoval již na prvních stranách, k napsání traktátu jej motivovala 

především snaha o pokrok a poučení umělecké mládeže, snaha sepsat po Bosseho omylech 

konečně dílo, kterým by se studenti mohli řídit.227 První část byla věnována především 

otázkám, jak správně obraz vystavět jako celek, jak využít perspektivy, světla a stínů. V druhé 

části pak nacházíme několik poznámek týkajících se lidských smyslů, charakteru a afektů. 

Zrak je podle něj nejušlechtilejším a nejjemnějším ze smyslů, proto vyžaduje, aby mu byly 

předkládány rovněž nejušlechtilejší, nejkrásnější a nejdokonalejší objekty, ať již je vytvořila 

příroda nebo dotvořila lidská ruka. Zrak navíc může obsáhnout prvotní příčinu všeho Slunce, 

kterým Bůh zviditelnil svět. Protože i Slunce občas mizí, je úkolem umění připomenout 

paměti, co již zažila. 228 Zážitek z přírody je tedy nadřazený zážitku z umění.

Huret byl především učitelem, proto se ve svém traktátu věnoval rovněž poznámkám 

k výuce. Jeho hlavní teze jsou především namířené proti tehdy oblíbenému zkoumání povahy 

a původu afektů.229 Podle něj slova nikdy nemohou být dostačující, výuka příkladem 

je důležitější.230 „Studentovi je možné ukázat, v čem spočívá síla Michelangelových figur 

                                               
223 Ibidem 51.
224 Ibidem.
225 Grégoire Huret se stal členem Académie Royale de Peinture et de Sculpture v roce 1663. Ve výuce 
perspektivy vystřídal svého odpůrce Abrahama Bosseho, který uvedenou funkci zastával do roku 1661.
Blíže k tomu:
HELSDINGEN 1978-79 (pozn. 90) 127 – 141.
226Grégoire HURET: Optique de portraiture et peinture en deux parties, Paris 1670.
227V předmluvě.
HURET (pozn. 226) nepag.
228 „Mais parce que le Soleil par son éloignement au dessus de l’Equateur abandonne nos climats à la froidure
de l’air hyvernal (...) il s’ensuit que la joye que l’esprit humain en reçoit n’est pas permanente; c’est pourquoy
il a recours à l ‘artifice des Tableaux, lesquels, quoy qu’ils ne luy donnent pas la mesme satifaction du naturel, 
luy en rafraichissent neantmoins la momoire & luy en rapportent l’idée en l’imagination.“
Ibidem 99.
229 HELSDINGEN 1978-79 (pozn. 90) 127.
230 „On doit aussi remarquer la vive representation d’une extréme douleur en la figure du Laocoon
qui luy échauffe & fait bouillir & enfler le sang dans toutes les veines de son corps, de telle force qu’on les voit 
paroistre comme au travers de la peau en plusieurs endroits, ausquels le sçavant Sculpteur ne les auroit pas fait 
voir, s’il avoit representé ledit Laocoon en un estat de repos & sans douleur, & ainsi des autres, tant antiques
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nebo jednoduchost a jemnost Raffaelova, aniž by se mu mozek zahlcoval informacemi 

o původu afektů jako je láska nebo nenávist.“ Tehdy vydávané teoretické traktáty považuje 

za nesmyslné. „Jako by někdo pobývající v Indii si dal tu práci mě zpravit o tom, co si myslí, 

že se děje v mém pokoji (...), protože vytvořit tolik svazků, aby nám bylo sděleno utrpení 

a vzrušení, které nám různé vášně způsobují, znamená poskytnout jen nepříjemnou 

vzpomínku na již prožité a nenaučí nás nic nového, protože (...) my je již známe a všechny 

cítíme až příliš dobře.“ 231

Čím méně o afektech přemýšlíme, tím lépe. Zejména se to týká těch nejhorších vášní 

jako beznaděje (desespoir), které by se vůbec zobrazovat neměly, neboť ohrožují zdraví 

diváků s citlivou imaginací.232 V pasáži týkající se poslání malby a sochařství je obsažena 

jeho teorie o způsobu bytí člověka na světě.233 Huret zde zdůraznil nejen jistou cenzuru, 

kterou musí učitel při výuce uplatnit, ale také upozornil na důležitý klid v divákově duši.

Podle Hureta také nebylo možné jednotlivé afekty popsat, protože jazyk nedokázal 

poskytnout vodítka pro rysy, jakými se jednotlivé afekty vyznačovaly. Aby se toho dosáhlo, 

bylo by třeba každému afektu dát název, což vzhledem k jejich téměř nekonečnému počtu 

                                                                                                                                                  
que modernes, en touchant seulement du doight ou d’une baguette sur les endroits plus importatns, sans y faire 
aucune marques à demeurer.“
HURET (pozn. 226) 101 – 103.
231„Comme par exemple, en quoy consiste la force & la fierté des figures de Michel-Ange, la facilité & douceur 
de celles de Raphaël, & ainsi des autres, sans luy remplir la cervelle de l’origine, de la force des passions, 
comme de l’amour & de la haine, & de toutes les autres qui descendent ou participent de ces deux principalrs, 
qui ont servy jusques àpresent de sujet de contradiction à un si grand nombre d’Autheurs, desquelles j’estime
le travail aussi inutile, que de celuy qui estent aux Indes prendroit la peine de m’écrire des nouvelles
de ce qu’il croit qui se passe en ma chambre, sur ce qu’il voit, qui ce fait en la sienne au lieu où il est, car de faire 
tant de gros volumes pour nous dire les peines & agitations que les differentes passions nous causent, c’est nous 
donner seulement un fâcheux resouvenir, & ne nous apprendre rien de nouveau, puisque nous ne les sçavont
& sentons que trop pour nostre repos.“
Ibidem 103.
232 „Et c’est pourqoy le moins que nous y pouvons penser est le meilleur, & particulierement aux extrémes
des mauvaises, comme le desespoir & la rage, lesquelles aussi on ne doit jamais representer sur les Tableaux, 
puisque cela ne peut qu’offenser la santé des regardans, qui ont l’imagination tendre, leur remplissant l’esprit 
d’horribles idées surquoy on doit remarquer que le desespoir n’est qu’une tristesse ou chagrin en son suprême 
degré, & que la rage ne doit pas estre mise au nombre des passion, pusique c’est une maladie venineuse
qui se peut acquerir par divers accidents, ausquels on peut couper chemin ou en guerir par diffrens remedes, ainsi 
que les autres maladies causées par les venins.“
Ibidem.
233„Parce que la santé de l’homme dépend principalement de la joye de son esprit, & que la joye de l’esprit 
dépend principalement des plaisirs qu’il reçoit par l’organe des sens, desquels le plus noble est celuy de la vûë, 
qui luy fait recevoir les apparences de toutes les merveilles visibles de l’Univers, entre lesquelles aprés le Soleil 
& les Astres, les belles persones humaines tiennent premier rang; puis de suite les animaux, fleurs, arbres,
& etc. il s’ensuit que l’art de Portraiture & Peinture, qui represente sur les Tableaux lesdits sujets, doit faire en 
sorte qu’ils donnent le plus de recreation à la vûë & à l’esprit qu’il se pourra. Et pour ce faire, il faut
qu’il n’y aye rien de depravé sur les Tableaux, mais que tout y soit en proportion, afin que le regardant
en se promenant devant les Tableaux, les puisse voir de ses deux yeux librement, de toutes parts, ainsi qu’il voit 
le naturel, parce que si le regardant est assojety à une station particuliere, cela luy oste une grande partie
de sa recreation, & laquelles il perdra entierement s’il luy faut encore clorre un oeil pour fixer l’autre
à sa sujetion d’un petit pertuis, hors duquel il appredendera avec raison, de voir lesdits Tableaux.“
Ibidem 75.
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nebylo možné. Jednotlivé afekty byly rovněž vzájemně smíšené, nebylo možné je často

od sebe rozlišit.234

Dále Huret pokračuje ve vypočítávání omezení kladených na zobrazování emocí. 

Vyšel zde z rozdělení vášní do dvou hlavních skupin – lásky a nenávisti. Podle Helsdingena 

šlo o běžnou praxi, kterou rovněž používá Félibien, de Piles, ale Le Brun ji odmítal.235

Podle Hureta jemné (douces) vášně (například touha - desir, bázeň - crainte) nelze zobrazit, 

aby byly rozpoznatelné. Ve výrazu, který vyvolávají na tváři se jedna druhé velmi podobá. 

Prudké (violent) afekty jako jsou nenávist, hněv a žárlivost (haine, colere & la jalousie) 

je snazší zobrazit, protože kromě výrazu tváře rozhýbávají i jiné části těla. Bohužel nebylo 

snadné je rozeznat jednu od druhé díky jejich vzájemné příbuznosti. Vášně ze stejných skupin

by neměly být zobrazovány zároveň v jediném obraze.236

Výše uvedená odmítnutí předznamenala romantickou koncepci zobrazení citů 

prostřednictvím malování „toho, co malíř cítí“. Teoretikům postromantické doby především 

vadila „neupřímnost“ Le Brunových kreseb, které nepředpokládaly, že by umělec maloval,

co sám cítí. 237 Stejně tak i Le Brunovy popisy obviňovali z jisté chladnosti. André Fontaine 

na začátku 19. století Le Brunovi vyčítal až přílišnou přesnost v popisech jednotlivých afektů 

a tím znehybnění toho nejpohyblivějšího a nejindividuálnějšího na lidské tváři. 

I ve 20. století řada kritiků považovala Le Brunův traktát pouze za akademizaci 

Raffaela určenou ke kopírování.238 Louis Dimier zase o francouzské malbě 17. století 

prohlašoval, že: „Vouet ji uvedl, Poussin z ní učinil obor a Le Brun administrativu.“239

Bylo by možné jmenovat mnoho odpůrců karteziánské teorie a praxe zobrazování 

afektů z dalších evropských oblastí, ale vzhledem k jeho významu pro střední Evropu konce 

19. století je nutné zmínit alespoň G. E. Lessinga, na jehož významné postavení v rámci 

odmítání teorie afektů upozornila již Jennifer Montagu.240 Lessing kritizoval zobrazení 

vrcholné fáze průběhu afektu, která znemožňují zapojení lidské fantazie, jež si již nemohla 

představit plný, vrcholný výraz a musela se spokojit s představou nižšího. Výsledný dojem 

z uměleckého díla byl proto oslaben. Navíc se v případě uměleckých děl počítalo s jejich 

opětovným prohlížením, takže se divák mohl ke zobrazenému afektu několikrát vrátit. 

                                               
234 Ibidem 102.
235 HELSDINGEN 1978-79 (pozn. 90) 129.
236 Ibidem 128.
237 MONTAGU 1994 (pozn. 12) 4.
238 John Pope HENNESSY: Raphael: The Wrightsman Lectures, New York 1970, 245.
Tilghman (pozn. 37) 123.
239 Louis DIMIER: Histoire de la Peinture française du retour de Vouet à la mort de Le Brun, 1627 – 1690, 
Paris/Brusel 1926-27, XII.
240 MONTAGU 1994 (pozn. 12) 3.
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Při delším pozorování vrcholné fáze afektu se ovšem divákovi z mysli vytrácí dojem 

přechodného stavu, „až se nám nakonec celý předmět oškliví nebo se ho zhrozíme“.241

Proto se podle něj v Laokóonově tváři neodrážel nejvyšší stupeň afektu bolesti, věštcův křik 

se proměnil ve vzdech.242

V závěru této kapitoly je ještě nutné připomenout, že Le Brunova příručka kladla

na umělce ještě jeden důležitý požadavek – znalost lidské anatomie. Výuka anatomie

na akademii byla velmi důkladná a malíři i z dnešního pohledu disponovali v tomto oboru 

dobrými znalostmi.243 V případě emocí byla nutná zejména znalost (mimických) svalů,

ale i celkového fungování těla. Hlavní autoritou v daném ohledu byl zejména Andreas 

Vesalius, jehož nákresy lidského těla a především řezů hlavy Le Brun i jeho akademičtí 

kolegové mnohokrát kopírovali. [19]

2.8 Charakter, temperament a vzorníky

2.8.1 Fyziognomie a charakter

Až do vydání „Vášní duše“ Reného Descartesa se nikdo soustavně nevěnoval otázce 

spojení pohybů afektů s jejich tělesnými projevy, ale na druhé straně zde byla dlouhá tradice 

propojování mezi fyzickými a duševními kvalitami člověka. Tato souvislost 

byla rozpracovávána již od antiky ve fyziognomických textech.

Fyziognomie umožňovala již od antiky poznat člověka prostřednictvím rysů jeho tváře 

i těla. Prvním uceleným pojednáním o této nauce je stejnojmenný traktát původně připisovaný 

Aristotelovi. Jeho nauku zjednodušil Polemon, poté židovský lékař Adamantius. Následně 

nauku upravil latinský anonym, dlouho považovaný za Apuleia a obsah zmíněných textů 

byl prostřednictvím arabských učenců předán středověkým filosofům, kteří jej propojili

s astrologií, nově se v této době se uvažovalo o souvislostech mezi působením určité planety

a tělesným vzhledem.244  Změnilo se i postavení fyziognomie, nově byla řazena k filosofii

                                               
241 Gotthold Ephraim LESSING: Laokoon čili o hranicích malířství a poesie, Praha 1960, 27-28.
242 Zajímavé je, že ani francouzští akademikové v teorii nepovažovali Laokóonta za příklad nejvyššího stupně 
afektu, ale, jak bylo řečeno v přechozí kapitole, uvažovali o smíšení dvou afektů, zoufalství a smutku. Lessing 
v Laokóonově tváři viděl nižší stupeň bolesti.
Ibidem 24.
243 COQUERY (pozn. 33) 31.
244 Přehled dalších pramenů a literatury podává
DESJARDINS (pozn. 17) 14.
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a medicíně a v této podobě se dostala do francouzského 17. století.245 Tehdy se rovněž těšila 

velké oblibě, jak dokládá například popularita La Fontainových bajek.

O základech fyziognomie si lze učinit dobrou představu z latinského traktátu,246 který 

zmíněnou nauku rozdělil třech oblastí, které jsou předmětem jeho zkoumání. První oblast 

se zabývala částmi těla, které mohou být znaky (signum) určitých duševních kvalit a zmiňuje 

konkrétní příklady. Druhá část spojuje typické charaktery určitých národů a skupin s tvary 

lidského těla. Zde se lze dočíst, jak vypadá například Germán a jaké má vlastnosti 

(nevzdělaný, statečný, divoký).247 Třetí část potom přirovnává člověka ke zvířeti. Zejména 

tuto třetí oblast teorie převzal a dále rozpracoval Giambattista della Porta, jehož spis 

ve francouzském překladu vyšel již v 17. století a byl v Čechách rovněž dostupný.

Z Della Portova traktátu vyplývá, že každé zvíře mělo určité vlastnosti, které

se projevovaly na jeho těle. To zároveň znamenalo, že zvířata rovněž měla charakter

a prožívala emoce, tedy měla duši. Otázka, zda zvíře může mít duši stejně jako člověk

se v této době znovu objevila ve filosofických debatách.248 Již bylo zmíněno několikrát,

že prakticky celá afektová a fyziognomická teorie měla své kořeny v antice, takže i problém 

paralel mezi člověkem a zvířetem se objevil již v 6. století př.n.l. Z počátku zřejmě

šlo jen o projektování lidských vlastností do zvířat, například Ezop personifikoval zvířata,

aby se mohl snáze posmívat lidské povaze. Později se promítání lidských charakterů do zvířat 

rozvíjelo a některá se stala doslova esencí určité lidské vlastnosti (například liška lstivosti),249

což s sebou přineslo i zájem o bližší prozkoumání, zda zvíře duši opravdu

má nebo ne. Descartesův systém (kapitola 2.4) to samozřejmě vylučoval, člověk se od zvířat 

lišil především přítomností myslící substance (res cogitans) a vzhledem k tomu, že afekt 

vznikal ve spojení duše s tělem, u zvířat se nacházet nemohl a s ním ani charakter. 

Fyziognomické traktáty Marina Cureau de la Chambre250 a Le Bruna jsou proto bližší 

Descartesovo protivníku, de la Chambrovo příteli Pierru Gassendimu.251 Gassendi vycházel 

ze starší tradice a tělo i duši považoval za jedinou látku, která je pochopitelně vlastní lidem

i zvířatům, i když v jednodušší formě.252 Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud jsou fyzické 

                                               
245 Ibidem.
246 ANONYME LATIN: Traité de physiognomonie, in: ANDRÉ Jacques (ed.): De physiognomonia liber/Traité
de physiognomonie, Paris 1981.
247 Ibidem 56.
248 DESJARDINS (pozn. 17) 26.
249 GRIENER (pozn. 27) 99.
250 Zejména kapitola v druhém díle spisu Characteres des passions, kde rovněž často odkazoval na della Portův 
spis.
DE LA CHAMBRE 1662 (pozn. 87).
251 DESJARDINS (pozn. 17) 26.
252 Ibidem.
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rysy u člověka a zvířete podobné, mohly by být podobné i jejich charaktery.253 Samozřejmě

ale Le Brun také zmínil distinktivní rysy člověka, které spočívaly ve schopnosti zvednout

oči k nebesům (zvíře pouze zvedá hlavu) a možnosti vyjádřit své pocity pohybem

obočí.254 [30]

Do této souvislosti spadá Le Brunova přednáška, kterou o fyziognomii proslovil

28. března 1671. Po dvou přednáškách věnovaných imitaci (expression) a afektům (kapitola 

2.6.1) přednesl teorii o souvislostech mezi lidskou a zvířecí fyziognomií a za Colbertovy 

přítomnosti předvedl kresby.255 Vzhledem k tomu, že během 18. století Le Brunovo dílo 

upadalo v zapomnění, se původní text nedochoval256 a dodnes je znám pouze ze shrnutí

Le Brunových současníků a následovníků.257 Nový zájem o jeho traktáty se objevil

až na přelomu 18. a 19. století za vlády Napoleona I.258

Zatímco se Le Brunovo pojednání o afektech věnovalo jen pohybům v duši, které 

člověka ovlivní na určitou dobu, v přednášce o fyziognomii chtěl objasnit stálejší působení 

afektu, které vedlo k trvalým změnám na těle. Jeho text měl v zásadě podobná východiska 

jako výše zmíněný spis latinského anonyma. Le Brun připouštěl, že afekty fungovaly

v těle zvířat stejně jako v lidském. Na základě svého temperamentu, tedy namíchání tělesných 

šťáv, měl člověk i zvíře tendenci podléhat určitým afektům, které při dlouhodobém působení 

způsobovaly trvalé změny na těle. Z podobností ve tvaru těla člověka a zvířete šlo usoudit

i na jejich charakterovou blízkost.259

                                               
253 Ibidem 23.
254Louis-Marie-Joseph MOREL D’ARLEUX: Dissertation sur un Traité de Charles Le Brun concernant le rapport 
de la physionomie humaine avec celle des animaux, in: De la physionomie humaine et animale. Dessins
de Charles Le Brun gravés pour la Chalcographie du musée Napoléon en 1806, Paris 2000, 38.
255 PINAULT SØRENSEN (pozn. 26) 7.
256 Za ztracený je považován již od 19. století, ale je možné, že text této přednášky Le Brun nikdy ani nenapsal 
a přednášku přednesl pouze ze stručných poznámek a obrazového doprovodu.
GRIENER (pozn. 27) 99.
257 Výtah z Le Brunovy conférence nalezneme ve třech základních pramenech. Prvním je Le Brunův 
spolupracovník z dílny Gobelinů. Claude III Nivelon.
Lorenzo PERICOLO (ed.): Claude Nivelon: Vie de Charles Le Brun, Genève 2004.
Dále pak:
Henri TESTELIN: Sentiments des plus habiles peintres du temps, Paris 1696.
Třetí edici publikoval Etienne Picart společně s Le Brunovo přednáškou „Sur l’expression generale
& particuliere v roce 1698. Daná edice vyšla v německém překladu v Praze v roce 1781.
Další edice pak vyšla opět v Amsterdamu pod názvem „Methode Pour apprendre a Dessiner les Passions“ v roce 
1702, třetí edice vyšla v roce 1718 tamtéž. 
PINAULT SØRENSEN (pozn. 26) 7 – 8. 
Z novějších prací zprostředkoval Le Brunův spis Moreau de la Sarthe ve jedné z kapitol svého vydání 
Lavaterova „Art de connaitre les hommes“.
258 GRIENER (pozn. 27) 99.
259 „Les sentimens que quelques naturalistes ont écrit de la Physionomie, sont que les affections de l’ame suivent 
le temperament du corps, & que les marques exterieures sont des signes certains des affections
de l’ame que l’on connoist en la forme de chaque animal, ses moeurs & sa complexion (...).“
LE BRUN 1698 (pozn. 127) 55.
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Kresby, které měly text doprovázet, jsou dodnes uchované v grafické sbírce Louvru. 

Mimo několik výjimek nebyly do počátku 19. století vydány, teprve Dominique-Vivant 

Denon, jich 37 vybral a nechal vyrýt a vystavit.260 K publikování většího počtu kreseb tedy 

došlo po více než sto letech od jejich prezentace na akademii. Možným důvodem

k podobnému zpoždění může být právě značné rozšíření dalších traktátů věnovaných stejné 

problematice.261 Řada zmíněných traktátů z Le Brunova vycházela a jeho kresby

se tak například v Lavaterových „Fyziognomických fragmentech“ objevily již v 80. letech

18. století.262 Publikace Le Brunových kreseb na přelomu 18. a 19. století rozhodně nebyla 

náhodná, protože fyziognomie jako věda byla tehdy mezi širokou veřejností velmi oblíbená

a rozšířená po celé Evropě.263

Le Brunovy kresby zachycovaly tři tématické skupiny. První tvořilo vyobrazení 

lidských tváří en face umístěných na jedné přímce protínající jejich oči. Podle Le Bruna bylo 

možné se o lidském a zvířecím charakteru mnohé dozvědět z přímky protínající tvář en face

v úrovni očí (tečnou k spodní části obou zornic). Z ní bylo třeba vést přímky z vnějších 

koutků očí tečnou k horní části zornice, aby protnuly obočí přesně nad vnitřním koutkem

oka. Vrchol trojúhelníku pak svíral buď ostrý úhel a směroval nahoru, tedy k nebi

a označoval člověka spirituálního charakteru nebo tupý úhel směřující k zemi, který náležel 

člověku podléhajícímu často svým vášním.264 První skupinu zastupoval císař Antoninus Pius 

a druhou Nero. Známé antické postavy inspirované bustami z římských a královských sbírek 

v Paříži se tak pro Le Bruna staly zároveň vzorem pro zobrazení určitého charakteru. 

Antoninovu tvář Le Brun přímo doporučoval pro zobrazení mimořádné ctnostného člověka 

(tedy v Aristotelově smyslu nepodléhajícího svým vášním), například i samotného Krista.265

Nerona zase doporučoval pro zobrazení lidí bázlivých a podezřívavých. [14] V podobném 

kontextu se busty vládců objevily i v Lavaterově „Fyziognomických fragmentech“. [15-18]

                                               
260 Prací byli pověřeni Louis-Pierre Baltard (lidské a zvířecí hlavy kreslené perem a černým inkoustem s linkami 
pro zdůraznění souvislostí očí, uší, nosu, úst, čela) a André Legrand (hlavy kreslené perem a černou tuší, 
lavírované štětcem-lavis gris). Tehdejší ředitel sbírky kresby a grafiky Louis-Marie-Joseph Morel d’Arleux 
sestavil doprovodný text věnovaný fyziognomii v dějinách.
PINAULT SØRENSEN (pozn. 26) 9.
261 Pierre CAMPER: Discour sur le moyen de représenter d’une manière sûre les diverses passions
qui se manifestent sur le visage; sur l’étonante conformité qui existe entre les quadrupèdes, les oiseaux,
les poissons et l’homme, et enfin sur le beau physique, Utrecht 1792.
Johann Kaspar LAVATER, Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis
und Menschenliebe I-IV, Winterthur/Leipzig/Weidmann 1775-78.
262 LAVATER, Johann Kaspar: Essai sur la physiognomonie II., La Haye 1783, 99.
263 GRIENER (pozn. 27) 100 – 101.
264 Charles LE BRUN / Claude NIVELON: Conférence sur la physiognomie, in: Jennifer MONTAGU: Expression
of passion. The origin and influence of Charles Le Brun’s „Conférence sur l’expression générale et particulière, 
Yale 1994, 170.
265 Ibidem 171.
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Aby Le Brun dokázal, že charakter se velmi zřetelně projevoval v poloze očí a obočí, 

přidal k přednášce ještě Antoninovu kresbu s vlastníma a s Neronovýma očima. [13] Zmíněná 

kresba rovněž dokládá, jakým způsobem mohla být umělci využita – jednotlivé rysy bylo 

možné rozložit a použít samostatně v jakémkoli kontextu. Kresby tedy směřovaly ke stejnému 

cíli jako Le Brunův traktát o afektech.

Na základě obdobných kritérií bylo možné rozčlenit i zvířata. Podle různých úhlů

v jejich tváři pak Le Brun dovozoval míru inteligence daného zvířete,

zda šlo o masožravce nebo býložravce nebo míru prozíravosti.266

Třetí skupinu Le Brunových kreseb - ilustrací k fyziognomickému traktátu 

zastupovaly kresby zvířat doprovázené nákresy stejných typů lidí. Bezpochyby vychází

z della Portova spisu, ale na rozdíl od della Portových vypadají živěji a reálněji. Jak bylo 

řečeno výše, člověk mající podobné rysy jako určité zvíře sdílel i jeho charakter. V případě 

podobnosti s orlem šlo například o člověka statečného a vznešených mravů. Zástupci 

této podoby byli mimo jiné Aristoteles, Démosthénes nebo Seneca.267 [33]

Inspirací ke kresbám i  traktátu zřejmě byly výše zmíněné zejména spis Giambattisty 

della Porty268 a Marina Cureau de la Chambre. Většina z kreseb byla přímo autorovou 

invencí, i když několik si vypůjčil z díla svého spolupracovníka Pietra Boela a Pietera Paula 

Rubense.269 Mezi další inspirační zdroje pařili André Vesalius, Conrad Gesner, Ulisse 

Aldovrandi.270

Jak bylo výše zmíněno, Le Brunův vlastní traktát se nedochoval, a proto

po předchozích autorech i Louis-Marie-Joseph Morel d’Arleux přistoupil k jeho sepsání

na základě dochovaných útržků. To dosvědčuje nebývalý zájem 19. století o danou 

problematiku, i když Le Brunovy kresby se rozhodně neslučovaly s Winckelmannovými 

ideály krásy. Winckelmannovo souborné dílo vycházelo ve Francii od roku 1790 a znovu 

potom v roce 1802.271 Zajímavé je sledovat, jak se Morel d’Arleux s problémem „ošklivosti“ 

Le Brunových kreseb vyrovnal. Nejprve musel ospravedlnit Le Brunův zájem o srovnávání 

lidí a zvířat, který rozhodně měl k ideální kráse daleko. Tuto situaci interpretuje tak,

že Le Brun chtěl umělcům ukázat, jak se změní tvář člověka po delším působení určitého 

                                               
266 MOREL D’ARLEUX (pozn. 254) 28-31.
267 Charles LE BRUN / Claude NIVELON (pozn. 264) 173.
268 První vydání della Portova spisu vyšlo v vyšlo v Neapoli v roce 1586 pod názvem „De humana 
physiognomica“, francouzský překlad byl publikován roku 1655 a 1665.
269 Například jako předlohy k rysovi a medvědovi použil Le Brun kreseb královského zvěřince ve Versailles
od svého vlámského spoluprácovníka z Gobelinské dílny Pietera Boela.
PINAULT SØRENSEN (pozn. 26) 8.
270 Ibidem.
271 GRIENER (pozn. 27) 103.
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afektu. Příručka mohla sloužit k rozpoznání nejnižších a nejzavrženíhodnějších vášní.272 Jak 

připomenul ve 21. století Griener, i ošklivý symbol odkazoval k neviditelnému a ve chvíli 

dekódování ohyzdné „označující“, aby nechalo prostor pouze „označovanému“.273 Proto 

podle Morela d’Arleux Le Brunovým cílem byl pokrok umění, nikoli snaha potvrdit dobře 

vypadajícím lidem jejich nadřazenost.274 Nakonec se mu podařilo Le Brunovy fyziognomické 

kresby postavit do pozice předchůdců teorie o ideálu krásy.275

2.8.2 Temperamenty a afekty

Lidskému charakteru a tedy i vášním se nevěnovali pouze autoři fyziognomických 

spisů, i když ty měly nejdelší tradici. V historii se charakter objevoval v lékařských spisech

v rámci teorie čtyř lidských šťáv, humorů a následně byl zobrazován v ikonografických 

příručkách. Zejména teorie čtyř temperamentů byla neobvykle stálá a udržela se téměř

do 19. století. Samozřejmě se sní běžně setkáváme ve Francii 17. století. Vychází z ní Henri 

Testelin i Noël Coypel.276 Francouzská teorie řadu motivů přebírala z italské, často se autoři 

ve spisech odvolávají na Giovanni Paola Lomazza.277

Jednotlivé temperamenty určovaly náchylnost k podléhání určitým afektům,

a proto naznačovaly i charakter člověka. I tento předpoklad podle Lucie Desjardins zmiňoval 

již Galén.278 V 17. století ve Francii jej nacházíme vyjádřený v řadě textů. Nechybí například 

v Le Brunově přednášce o fyziognomii.279 Stejně se vyjadřoval i André Félibien, podle 

kterého byl temperament přímo hybatelem afektů.280 Podle něj byli například melancholikové 

často smutní, ale i vynalézaví (ingénieux), flegmatici hloupí a líní, sangvinici veselí a laskaví, 

cholerici bystří.281

Teorie o složení člověka ze čtyř tekutin (humorů) se v lékařských spisech objevila 

již v antice. Antický svět rozděloval lékařskou vědu na tři oblasti. První, „fyziologická“, 

zahrnovala zkoumání lidského těla, především míšení a teplotu čtyř základních elementů. 

Druhá, „hygienická“, se věnovala nepřirozeným prvkům (choses non-naturelles). Moderní 
                                               

272 Ibidem.
273 Ibidem.
274 MOREL D’ARLEUX (pozn. 254) 16.
275 GRIENER (pozn. 27) 103.
276 Noël COYPEL: Dissertation de Noël Coypel, sur les parties essentielles de la peinture, in: Revue Universelle 
des Arts 18, 1863, 338.
277 Giovanni Paolo LOMAZZO: Trattato dell’arte della pittura, Milano 1585
278 DESJARDINS (pozn. 17) 54.
279 „...les affections de l’ame suivent le temperament du corps (...).“
LE BRUN 1698 (pozn. 127) 55.
280 „(...) car (...) se sont les quatre humeurs qui émeuvent les passions.“
FÉLIBIEN 1725 (pozn. 55) 312.
281 Marin Cureau DE LA CHAMBRE: L’Art de connoistre les hommes, Amsterdam 1669, 89.
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slovník tuto část označuje jako oblast životních podmínek člověka. Třetím odvětvím bylo 

zkoumání prvků „proti přírodě“, tedy v zásadě nemocí.282

„Humorální fyziologie“ spadala do první skupiny. Nejstarším základem této nauky 

bylo zmíněné rozlišení čtyř tělesných kvalit a jim vlastních tekutin, převzatých z Galénových

a Hippokratových pojednání. Právě jejich pojetí se téměř beze změn udrželo až do 19. století. 

Uznávalo čtyři základní kvality: teplé, studené, suché, vlhké a z jejich kombinace vycházející 

čtyři živly: oheň z teplého a suchého, vzduch z teplého a vlhkého, voda ze studeného 

a vlhkého a země ze studeného a suchého.283 Lidské tělo (mikrokosmos) jako zmenšeninu 

světa (makrokosmu), „zavlažovaly“ čtyři humory, chápané jako tekutiny. Žluč, teplá a suchá, 

související s ohněm, krev, teplá a vlhká, související se vzduchem, hlen studený a vlhký, 

související s vodou, černá žluč studená a suchá související se zemí. Podle zmíněné teorie 

se tekutiny smíchávaly v těle v určité proporci, byly „natemperovány“ (odtud pochází název 

temperament) a jejich převaha u každého člověka vytvářela specifický temperament.284

V 17. století se tato teorie stále objevuje, ale mezi akademiky rovněž zapůsobilo 

Descartesovo pojetí, který ještě galénovskou teorii přizpůsobil aristotelovskému pojetí. Lidské 

„humory“ (slovo „humeurs“ zde používal ve smyslu povahy) podle něj pocházely

z nejmenších součástí krve, z hybných duchů (esprits animaux).285 Tyto součásti se lišily

v množství, velikosti, míře neklidu (agité), rychlosti. Jak napsal v „Pojednání o člověku“, 

všechny naše povahy (humeurs) nebo přirozené sklony nevycházely ze stavby mozku nebo 

afektů duše, ale ze součástek krve.286 Dle tohoto výčtu bylo rozdílných humorů osm 

(rareté, petitesse, tardivité, inégalité), ale v zásadě jsou čtyři, jako byly jejich předchůdci. 

Cholerik si zachoval svůj původní název a jak se lze dočíst v „Pojednání o člověku“, jeho 

humor se skládal z pohotovosti částic (promptitude) a neklidu (inquiétude), tedy dvou 

opačných vlastností.287 Dále Descartes rozeznává humor smutný (humeur triste), složený 

z pomalosti (tardiveté) a neklidu (inquiétude), jde tedy o temperament blízký staršímu 

melancholikovi. Veselý humor (humeur joyeuse) složený z pohotovosti (promptitude) a klidu 

(tranquilité), byl blízký sangvinikovi.288 Čtvrtý humor se objevuje bez názvu, jde o humor, 

který člověka činí laskavým a dobročinným vůči ostatním a díky velkému množství hybných 

                                               
282 STAROBINSKI (pozn. 15) 51.
283 DEPRUN (pozn. 8) 70.
284 Ibidem.
285 Ibidem.
286 Ibidem 71.
287 Ibidem.
288 Ibidem 72.
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duchů byl složen ze štědrosti, dobroty a lásky. Autor článku zde připouští, že by mohlo jít 

o zárodek Descartesovy vášně - ctnosti, která se později objeví ve „Vášních duše“.289

Pokud Descartes používá slova temperament v pozdějších spisech, tak pouze

pro vyjádření stavu určitého orgánu nebo látky, výjimečně pro celkový stav organismu.290

Jeho teorie se tak blíží spíše scholastické a podle Depruna se zároveň pokusil přenést 

galénovské termíny do nového světa, do aristotelovských tezí.291

Podle většiny autorů 17. století převahu jednoho z temperamentů v těle prozrazovalo 

několik viditelných znaků. Podle Ripy byla lidská tvář charakteristicky zabarvená, například

u cholerika do žluta nebo sangvinika do červena.292 Podobně píše i Félibien, že lidé určitého 

temperamentu měli zvláštní odstín pleti, výšku, barvu vlasů nebo obočí. Cholerikové byli 

chlupatější, sangvinikové měli pleť jemnou na dotek, flegmatikové byli menší postavy

a špatných proporcí, melancholikové nebyli příliš silní. Podle Félibiena temperamenty mohly 

odlišit i obyvatele různých zemí, ve kterých některé temperamenty převažují.293 U jižních 

národů teplého klimatu často převažovaly sangvinický a cholerický temperament, na severu 

byl zase rozšířený flegmatický temperament. Melancholický temperament mezi ostatními 

zaujímal privilegované postavení, protože byl tradičně spojován se sklony k umělecké tvorbě.

Do 17. století byl častější jiný typ zobrazení člověka určitého temperamentu a to nikoli 

pomocí jeho výše uvedených tělesných vlastností, ale prostřednictvím analogie. Na základě 

analogií býval člověk přiřazován k nejrůznějším objektům světa, které byly také v určitém 

poměru smíchány a utvářely čtyři druhy. Srovnávalo se například se čtyřmi živly, čtyřmi části 

světa, čtyřmi ročními obdobími, lidskými věky, planetami, tělesnými orgány i církevními 

světci. Jak zdůrazňoval Michel Foucault, v tomto ohledu vynikalo zejména 16. století, které 

bylo zcela zaujaté hledáním analogií prakticky ve všech oblastech světa.294 Následující 

tabulka ukazuje hlavní, až do 17. století používané analogie, které umožnily zobrazení 

temperamentů zejména ve vzornících.295

                                               
289 Ibidem.
290 Ibidem 72 – 73.
291 Ibidem 73.
292 Cesar RIPA: Iconologie ou la science des emblemes, devises etc., Paris 1636, 54.
293 FÉLIBIEN 1725 (pozn. 55) 312-313.
Že cholerikové jsou chlupatí opakuje i Le Brun.
LE BRUN 1698 (pozn. 127) 56.
294 Cit. podle: DESJARDINS (pozn. 17) 25.
295 Zejména souvislostem s hudbou se blíže věnuje:
DYKAST (pozn. 54).
Literaturu shrnuje PANOFSKY Erwin / SAXL Fritz: Dürers Melencolia I., Leipzig / Berlin 1923. Rozšířené tabulky 
analogií publikoval SCHÖNER Erich: Das Viererschema in der antiken Humoralpathologie, Wiesbaden 1964
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   Tabulka Nejběžnější analogie čtyř lidských šťáv (humorů) v 16. a 17. století

Humor
Krev 

(sanguis)

Žluč 
(cholé, žlutá,
ale i červená)

Černá žluč
(melaina cholé)

Hlen
(phlegma)

Barva tváře Červená Žlutá Černá Bílá
Element Vzduch Oheň Země Voda
Kvalita 

(vlastnost)
Horká a mokrá Horká a suchá Studená a suchá

Studená              
a mokrá

Věk Dětství Dospívání Dospělost Stáří
Roční doba Jaro Léto Podzim Zima

Znamení
zvěrokruhu

Beran, Býk,
Blíženci

Rak, Lev, Panna
Váhy, Štír, 

Střelec

Kozoroh, 
Vodnář,

Ryby
Planeta 

(Astrální 
božstvo)296

Jupiter, Venuše Mars Saturn
Luna

(Měsíc)

Apoštol
Apoštol 

u Dürera297

Marek
Jan

Pavel
Marek

Jan Evangelista
Pavel

Petr
Petr

Denní doba Ráno Poledne Odpoledne Večer
Orgán Krev Játra Slezina Plíce

Ethos Horký, aktivní
Podrážděný, 

vzrušený
Smutný, 

přemýšlivý
Pasivní, 

těžkopádný

Temperament Sangvinický
Cholerický 
(bilieux)

Melancholický Flegmatický

Výše uvedené analogie pro použití ve výtvarném umění shrnovala oblíbená příručka 

C. Ripy, která ve francouzském překladu poprvé vyšla v roce 1636. Obsahuje dvě části,

kde v první jsou jednotlivé personifikace řazené abecedně, v druhé po čtveřicích. 

Každá figura obsahuje doprovodný text vysvětlující danou analogii, zastoupenou atributem. 

Právě atributy byly hlavním prvkem, který od sebe postavy odlišoval. Vedle atributů 

se objevují určité tělesné charakteristiky, rovněž často vycházející z tradičního schématu. 

Například flegmatik: „Je štíhlý, protože jak vypovídá Galénos, převažuje v něm teplo, 

které jako zdroj sucha je zobrazené v podobě plamene na jeho štítu. Má žlutou pleť 

a tím ukazuje, že barva tváře často bývá znakem, kterým se projevuje tělesná tekutina.“298

Snadno podléhal hněvu, proto má v ruce meč, kterým se může bít a doprovází jej lev, atribut 

                                               
296 Jan BIAŁOSTOCKI: Charakter. Pojęcie i termin w teorii i historii sztuki, in: idem: Teoria i twórczość, Poznań 
1961, 56.
297 Ibidem 57
298 „Il est maigre, parce-qu’au rapport de Galien, en luy prédomine entierement la chaleur, qui pour estre cause 
de la séchresse, est représentée par la flamme de son Escu. Il a le teint jaune, & fait voir par là que la couleur
du visage est bien souvent une marque qui manifeste l’humeur du Corps.“
RIPA 1636 (pozn. 292) 52-53.
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hněvu. Flegmatik byl podle analogie u Ripy zobrazen jako starší muž oblečený v teplém 

zimním oděvu. [4]

Ripova příručka zmiňovala i některé z vášní. Z výrazných afektů zde nacházíme 

například hněv (ire),299 lásku (amour), zármutek (affliction) a zoufalství (desespoir),300 které 

se nachází i u Le Bruna. U Ripy byly představené jako personifikace, kdy podobně jako 

v případě temperamentů, byla lidská postava vedle fyziologických změn na těle především 

doplněna o charakteristické atributy. Postavy tak musely být zachycené celé a vzhledem 

k běžnému „příručkovému“ formátu prakticky ani nebylo možné zachytit jejich tváře 

v detailu. V případě hněvu měla mladá žena (personifikace byly tradičně ženské postavy, 

navíc ve francouzském i italském jazyce je „hněv“ femininum) přilbu ozdobenou drakem 

plivajícím oheň, v jedné ruce meč, ve druhé zapálenou pochodeň. [2]

Postava zobrazená podle vzoru v Iconologii pro diváka představuje jedno úskalí, 

nutnost znalosti „označovaného“, jednotlivých symbolů, bez nichž nebylo možné jednotlivé 

personifikace spolehlivě identifikovat. Oba výše popsané výrazné afekty nelze v Ripově 

zobrazení rozeznat intuitivně a je třeba se jejich významu naučit. Ripovy obrazové symboly 

tak jsou v podstatě především vizualizací doprovodného textu. Zmíněný typ traktátů v Evropě 

zaznamenal velký úspěch a s obdobným vyjádřením obrazového symbolu se setkáváme ještě 

hluboko v 19. století.301 [5]

Z výše uvedeného je možné shrnout základní novinky v Le Brunově traktátech.

Le Brunův spis souvisel s vydáním Descartesových „Vášní duše“ a vychází tak z karteziánské 

mechaniky afektů. Od předchozí vzorníkové tradice se proto zásadně odlišuje.

Le Brun se snažil zobrazit dočasný pohyb vyvolaný působením afektu zachycením 

jeho vrcholného okamžiku na těle, ale starší vzorníky tento problém spíše obcházely a afekty 

zobrazovaly pomocí vnějších atributů. V případě personifikací jednotlivých emocí (například 

v rámci ctností a neřestí v Giottově kapli Scrovegni v Padově) často ani nebylo žádoucí, 

                                               
299„Ire: Hněv (la colere) zde představuje mladá žena v plně zbroji, jejiž přilbu zdobí dračí hlava dštící oheň,
v jedné ruce žena drží meč, v druhé zapálenou pochodeň. Podle mého názoru to dostatečně ukazuje tuto vášeň. 
Výsledkem jejího působení je, že při sobě všude nosí oheň a železo. Dává tedy smysl, že se často definuje jako 
krvavá, ale krátká zuřivost.“
Ibidem 163.
300 „(Personifikace) má v prsou dýku, kterou zarazila až po rukojeť, v pravé ruce drží cypřišovou ratolest a dívá 
se na rozbitý kompas ležící u jejich nohou. Prostřednictvím cypřiše se ukazuje, že podobně jako tento strom, 
který po odseknutí větví již nikdy neobrazí, i zoufalství zničí všechny zárodky velkých činů. Rozbitým 
kompasem se ukazuje, že rozum, pro který je kompas znakem (hiéroglyphe), ji opouští, aby ji zanechal napospas 
síle vášní.“
Ibidem 481.
301 Joseph STÖBER: Iconologie oder Ideen aus dem Gebiethe der Leidenschaften und Allegorien, Wien 1801, 
nepag.
Jean-Baptiste BOUDARD: Iconologie tirée de divers auteurs I, Vienne 1766, 99-102.
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aby byl zobrazen pouze chvilkový pohyb afektu, jako spíše stabilnější charakter.302 [1]

Na rozdíl od charakterů a temperamentů, které určovaly konstantní způsob bytí, byly afekty 

proměnlivé, pohyblivé a spojené s duší v pohybu.303 Právě tento pohyb duše by měl být divák 

schopen z těla odečíst. Le Brunovy afekty jsou pro diváka často rozpoznatelné pouze 

na základě vlastní zkušenosti, podrobná znalost příručky jako v případě Ripy nebyla nutná.

Zobrazení temperamentu se proměnilo prakticky až během 18. století, kdy došlo 

k propojení nauky o temperamentech a fyziognomie a čtyřem temperamentům se dostalo 

vyobrazení tělesných charakteristik. Profily čtyř vlastníků určitého temperamentu vytvořené 

podle zmíněné zásady je možné vidět například v Lavaterově příručce.304 [6]

2.8.3 Charakter a afekty

Podobně jako namíchání jednotlivých šťáv v těle bylo poměrně stálé, neměnný

byl i lidských charakter. Pojem charakteru byl zkoumán v 17. století především ve spisech 

francouzských moralistů, ale i u dalších autorů. V oblasti studia lidských charakterů tradičně 

tělo ustupovalo do pozadí a zkoumáno bylo především chování, ve kterém se charakter

měl nejvíce projevovat.305 Zmíněný koncept během století prošel zásadní proměnou.

Poprvé se slovo charakter (χαραχτηρ) objevuje v řečtině, kde se ve filosofii a rétorice 

jeho význam blížil slovům „způsob“ nebo „druh“.306 Postupně se objevoval ve smyslu 

lidských vlastností, lidské osobnosti.307 Tak o povaze (τά ήδη) psal Aristoteles v Poetice308

a zmíněným pojetím se inspiroval Horatius. Tradici literárních popisů charakterů založil svým 

dílem Theofrastos. Lidská povaha se v jeho „Povahopisech“ jevila jako pevná, neměnná 

součást osobnosti, projevující se určitými mravy a v určitém chování. Ve spise se nacházely 

obecné popisy typů lidských povah, které umožňovaly podřazení konkrétního případu

pod obecnou charakteristiku. To zároveň předpokládalo, že každého člověka bylo možné 

zařadit do určité skupiny lidí s podobnými vlastnostmi.

Žádný z výše zmíněných antických autorů se nevěnoval vnější podobě jednotlivých 

povah, což v této době činila antická fyziognomie (kapitola 2.8.1).

                                               
302 Giotto v popisu jednotlivých postav vycházel z tradice Tomáše Akvinského a Prudentiovy Psychomachie.
BASILE Giuseppe: Giotto, Les fresques de la Chapelle Scrovegni de Padoue, Milan 2002, 381.
303 DESJARDINS (pozn. 17) 59.
304 LAVATER 1803 (pozn. 262) nepag.
305 DESJARDINS (pozn. 17) 55.
306 BIAŁOSTOCKI (pozn. 296) 47.
307 Ibidem 47.
308„Povahou (jest) to, podle čeho o jednajcících osobách říkáme, že jsou takové a takové...“
ARISTOTELES 1999 (pozn. 187) 348.
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Středověkým příspěvkem k dělení lidských povah bylo jejich rozčlenění na ctnosti 

a neřesti a nalezení typových charakteristik ke každé skupině.309 V této době poprvé umělci 

přiřadili jednotlivým skupinám odpovídající vnější formy – personifikace. Šlo o lidské 

postavy doplněné atributy určujícími význam.310 Atributy se časem poměrně ustálily,

ale konkrétní tělesná podoba postavy přesně dána nebyla. Tělesná charakteristika se objevuje 

pouze výjimečně, Białostocki zmiňuje například Giottův hněv (Ira), podle autora se zježenými 

vlasy.311 Zde však význam personifikace upřesňuje především tradiční gesto roztržení roucha 

než úprava vlasů. [1]

V pozdním středověku a renesanci se podle Białostockého objevuje bližší provázání 

charakteru s astrologií a naukou o čtyřech temperamentech.312

Pojmu „caractère“ se pochopitelně ve svých teoriích velmi podrobně věnovali učenci 

francouzského 16. a zejména 17. století.

Dle slovníkové definice francouzské akademie z roku 1694 je charakter „tím, 

co od sebe odlišuje osoby po stránce mravů a ducha (esprit)“ a ve Fuertièrově slovníku 

„portrét nebo malba osob a mravů“.313

Později během 17. století došlo ve spisech francouzských myslitelů k posunu významu 

termínu charakter. 314 Nyní již neoznačoval pouze stálou lidskou povahu, ale blížil se spíše 

termínu výrazu, expression. Nově tak označoval vnější projevy vnitřních pohybů v duši.

Zmíněné pojetí se dobře odráželo ve spisu jezuity Pierra Le Moyne.315 Rozlišil

zde tři základní způsoby popisu afektů a jejich účinků: projevy (discours), obrazy 

a charaktery. Zajímavé jsou zejména druhá a třetí skupina. Druhou skupinu definuje jako 

„básně obsahující malby převzaté z nějaké památné historie“, například příběhy

o Hannibalovi nebo Andromédě, které sloužily ke zobrazení vášní.316 To dokládá především 

tradici zobrazování charakterů, zejména ctností a neřesti prostřednictvím jejich známých 

vlastníků, což je rovněž praxe, se kterou se setkáváme i v 17. století u Le Brunových 

fyziognomických studií. Za druhé byl Le Moynův citát dokladem představování charakterů

na základě kontextu, do kterého byly figury umístěné. Třetí skupinu popisů afektů 

                                               
309 BIAŁOSTOCKI (pozn. 296) 52.
310 Ibidem.
311 Ibidem 54.
312 Ibidem 55.
313 Cit. podle:
DESJARDINS (pozn. 17) 55.
314 Ibidem 56.
315 Ibidem.
316 „Poêmes comportant des peintures tirées de quelque histoire mémorable.“ Cit. podle:
Ibidem.
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pojmenoval jako „charaktery“. Ty považuje za „malbu bez barev“, kde byl „ráz každého 

afektu vyjádřen pomocí vnějších znaků, které mu náležely“. Zmíněných charakterů podle

něj existovalo šest, z nichž za nejdůležitější lze považovat tři. Prvním byl vnější stav (nálada), 

druhým změny, které afekty na těle způsobovaly, třetím jednání a mravy, které náležely 

jednotlivým vášním.317

Podobný význam měl charakter i ve spisech dvorního lékaře Ludvíka XIV. Marina 

Cureau de la Chambre. La Chambre termínem charakter rozuměl typické rysy, kterými

se afekty na těle projevovaly.318 Ve svém spise „L’art de connoistre les hommes“ slovo 

„charakter“ považuje za znaky afektů, čitelných znalci „umění poznat člověka“ (art 

de connoitre les hommes).319 Nakonec zde charakter nebyl jen znakem afektu, který člověk 

zakoušel, 320 ale indexem jejho působení. La Chambre však nezapomínal, že podle tradice 

se „charakter“ projevoval především v lidském jednání. Proto rozlišil pojmy „tělesného 

charakteru“, kterému odpovídala výše uvedená definice a „morálního charakteru“. „Morální 

charakter“ bylo velmi jednoduché v chování lidí poznat, ale „tělesný charakter“ již méně, 

vzhledem k tomu, že člověka afekt ovládne jen na krátkou dobu.

Pro Le Moyna a la Chambra, stejně jako pro většinu autorů 17. století (včetně 

Le Bruna) mimo moralistů, charakter v podstatě vyjadřoval distinktivní rysy každého 

z afektů, který se projevoval na lidském těle a pro znalce byl rozpoznatelný.321 Teprve v této 

době se ve zmíněných spisech objevily první tělesné charakteristiky jednotlivých afektů. 

Například „charakter“ hněvu byl odvozený z cholerického temperamentu, takže člověk jemu 

podléhající musel mít načervenalou tvář, červené jiskřící oči, třesoucí se rty, ale pouze 

dočasně, vzhledem k rychlosti a proměnlivosti afektu.322

Odtud byl již jen krok k možnosti popsání pravidel pro jejich vizuální zobrazení

ve výtvarném umění.

V 17. století se slovo charakter objevuje ještě v důležitém významu vhodnosti 

(decorum). Jednotlivé části malby včetně zobrazených osob a jejich charakterů i afektů 

musely odpovídat zvolenému tématu a zobrazované osobě. Zmíněný koncept francouzská 

teorie přebírá z italské, odvozené z antiky.323

                                               
317 Pierre LE MOYNE: Les peintures morales, Paris 1640
318 DESJARDINS (pozn. 17) 57.
319 DE LA CHAMBRE 1669 (pozn. 281) 2-3.
320 DESJARDINS (pozn. 17) 58.
321 Ibidem 57.
322 DE LA CHAMBRE 1669 (pozn. 281) 2-3.
323 Objevuje se v referenčních textech klasicismu: Aristotelově a Horáciově Poetice, Ciceronovu Řečníkovi,
v Albertiho Pojednání o malířství.
BIAŁOSTOCKI (pozn. 296) 60. 
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2.9. Francouzská klasicistní teorie v Čechách kolem roku 1800

Novoklasicismus se v Čechách rozvíjel mimo jiné na půdě nově založené Kreslířské 

akademie. Zatímco pařížská akademie byla založena prakticky v rámci dvora Ludvíka XIV, 

na založení pražské Kreslířské akademie se panovník přímo nepodílel. Byla založena 

skupinou nadšených milovníků umění z převážně aristokratických vrstev, která pracovala 

pod názvem Společnost vlasteneckých přátel umění (dále SVPU). Jejím cílem byla především 

ochrana kulturních památek a zároveň i osvěta. SVPU proto založila veřejně přístupnou 

obrazárnu, která měla nahradit právě absenci dvorských sbírek. Pro podporu domácích 

umělců založila navíc Galerii žijících umělců. Dalším důležitým krokem bylo založení 

Kreslířské akademie, která měla domácím umělcům zajistit potřebné vzdělání doma, aby 

za uměleckým vzděláním nemuseli odcházet mimo Čechy.324 Podobně jako ve Francii 

od počátku byla Kreslířská akademie spojená s obrazovými sbírkami.

Jak zdůraznil prof. Prahl, v začátcích pražské Kreslířské akademie kolem roku 1800 

nebyla tvořivost a originalita základem hodnoty výtvarného díla. Určitá míra originality

se připisovala jedné z nejdůležitějších součástí výtvarného umění - kresbě, považované

za koncept celého díla.325 Žádný z umělců se nesnažil vytvořit dílo nezávislé

na dosavadním uměleckém vývoji, právě naopak. Používání vzorníků nebo kopírování podle 

děl velkých mistrů nebylo bráno jako doklad nízkých kvalit umělce. Cenilo se zejména 

rozvíjení základu poskytnutého velkými vzory.

Hlavní důraz byl během výuky na Kreslířské akademii v jejích počátcích kladen 

na doktrínami podložené kopírování vzorů.326 Povzbuzovalo imaginaci,327 v prvním stupni 

studia sloužilo ke zvládnutí konvenčního výtvarného jazyka, kterým se později dala 

vyjadřovat jakákoli obecná lidská zkušenost, ve druhém stupni studia podporovalo rozvoj 

schopnosti abstrakce díky studiu protichůdných způsobů různých mistrů.328

První fáze studia byla zaměřena na kopírování plošných kreslených vzorů.329

Z předloh této fáze se na Kreslířské akademii dodnes dochovala řada kreseb.330 Akademii 

                                               
324 Roman PRAHL: Pražská „galerie žijících malířů“, Josef Bergler a jeho „Heřman po bitvě v Teutoburském 
lese“, in: Bulletin of the National Gallery in Prague, 5-6, 1995-1996, 205.
325 PRAHL 1998 (pozn. 4) 15.
326 Ibidem.
327 Ibidem.
328 SAUNDERS B.A.C.: Reynolds Theory of Learning Process, in: Academies of Art - Between Renaissance
and Romanticism, 's-Gravenhage 1989, 464. Cit. podle: Prahl 1998 (pozn. 4) 15.
329 PRAHL 1998 (pozn. 4) 17.
330 Dochované jsou čtyři obrysové kresby rukou. Ondřej CHROBÁK: Anatomické studie, in: Roman PRAHL

(ed.): Posedlost kresbou, Praha 1998, 26.
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je daroval její první ředitel a zároveň jejich autor Josef Bergler.331 Vedle studií různých částí 

lidského těla šlo převážně o kresby pořízené během jeho studií v Itálii. 

Studentům tak pro zobrazení afektů Bergler poskytl především Raffaelovy vzory,

které s oblibou kopírovali i francouzští klasicisté. Josef Bergler studoval deset let v Itálii, 

nejprve v Miláně a poté v Římě.332 Roku 1784 získal velkou cenu na Akademii v Parmě.

Za pomoci svého žáka Josefa Drdy vydal sbírku kreseb hlav z Raffaela v grafice. Podobně 

Drda pořídil album grafických listů z osmi hlav podle Mattersbergerových kopií milánských 

prací Paola Lomazza. Vedle zmíněných hlav Bergler vytvořil kresby podle Raffaelových děl, 

někdy možná již zprostředkovaných grafikou. Šlo o skupiny figur nebo jednotlivé postavy

z větších výjevů.

Následujícím krokem bylo kreslení podle trojrozměrných předloh. Nejčastěji

šlo o odlitky antických soch, podle klasicistní teorie dokonale krásných objektů, jejichž 

studiem si umělec osvojoval schopnost zobrazit krásu. I tyto předlohy zčásti dodal Bergler, 

částečně je pak patroni školy získávali z prestižních sbírek a škol včetně pařížské.333

Podle současných odhadů se mohla sbírka antických odlitků na Kreslířské akademii kolem 

roku 1810 blížit stovce.334 Byla zde zastoupena všechna velká slavná díla. Jejich tváře 

ztělesňují klid, i když gesta a celková kompozice často vypovídají o tvrdém boji (Zápasníci). 

Výjimek je pouze několik. Vedle Raffaelových vzorů byl stejně jako ve Francii velmi ceněn 

i Laokóon. Odlitek Laokóonta byl na Kreslířské akademii k dispozici brzy po jejím založení, 

nejpozději roku 1802, studenti se tak mohli cvičit v jeho kresbě již od počátku svých studií. 

Nejprve kreslili hlavu, teprve později celou kompozici, která se v roce 1824 stala námětem 

první školní soutěže v kresbě podle odlitku antického díla.335 Rovněž i František Tkadlík 

se soutěže účastnil a jeho kresba je dodnes dochována.

Přehled cen pro studenty odráží důraz kladený na jednotlivá odvětví kresby. Nejvýše 

finančně honorované byly první a druhá cena, obě se týkaly kresby podle odlitku sochy, 

obvykle antické.336 Třetí školní cena byla udělována za kresbu podle kreslení kopie starých 

mistrů a nejméně významná čtvrtá za kresbu pode kresebné předlohy zobrazující lidskou 

hlavu.337 Předlohy ke kresbám hlav zpočátku tvořily antické sochy, tedy jejich kresby

                                               
331 PRAHL 1998 (pozn. 4) 17.
332 Po návratu do Pasova, kde pracoval jako dvorní malíř a truchses na dvoře Leopolda knížete-biskupa Thun-
Hohensteina. byl Společností vlasteneckých přátel umění povolán do Prahy, aby řídil nově vzniklou Akademii. 
Roman PRAHL / Vladan ANTONOVIČ: První učitelé, in: Roman PRAHL (ed.): Posedlost kresbou, Praha 1998, 22.
333 PRAHL 1998 (pozn. 4) 17.
334 Lenka KOVAŘÍKOVÁ: Galerie věčných, in: PRAHL Roman (ed.): Posedlost kresbou, Praha 1998, 44.
335 PRAHL 1998 (pozn. 4) 42.
336 Ibidem 18.
337 Ibidem 18.
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od Josefa Berglera. Od roku 1820 byly vystřídány mimoantickými vzory a od roku 1823

se kopírovaly renesanční italské předlohy včetně Raffaela. Zajímavé jsou i dvě udělované 

mimoškolní ceny za kresbu podle mistrovského díla z Obrazárny SVPU, ať už šlo o originál 

nebo kopii. Obrazy pro první cenu vybíral právě Josef Bergler a představoval tak soutěžícím

i širší veřejnosti různé druhy klasicismů.338 Mezi nimi se nacházel i Francouzi oblíbený 

klasicismus Raffaelův, boloňský (Annibale Carracci, Carlo Cignani, Guercino), římský (Carlo 

Maratta) a vzhledem k přítomnosti Le Brunova Snímání kříže v Obrazárně Společnosti byl 

předmětem kopírování i příklad klasicismu francouzského.339

Ve sbírkách SVPU a dalších šlechtických rodin usazených v Čechách se nacházela

i další klasicistní díla. Například v Národní galerii se dodnes nachází v době vzniku oblíbené 

téma Sebevraždy Lukrécie Simona Voueta, příklad velmi zdařilého francouzského klasicismu 

a jeho teorie afektů.340

Jak dokládala předchozí část práce, v závěru 17. století ve Francii začalo

být kopírování velkých mistrů a práce pouze podle vzorníků kritizováno ve prospěch práce 

podle živého modelu. O století později již byl důraz na živý model větší, takže i na pražské 

Kreslířské akademii se již necelých pět let po jejím založení začalo pracovat podle živého 

modelu. Josef Bergler se ostatně zavázal ve smlouvě se SVPU zavést kresbu podle modelu 

i přírody.341 Podobně jako na výtvarné vzory byly i na živý (v této době stále ještě mužský) 

model kladeny požadavky na krásný vzhled a rovněž schopnost „zaujímat pozice a názorně 

vyjadřovat potřebné role nebo psychické stavy“.342 Studie podle něj v zásadě postupovaly 

dvojím způsobem, buď student zobrazoval model jako „těleso v prostoru“ nebo „model 

v roli“, často bojovníka nebo křesťanské postavy. Od konce 18. století se zvýšenému zájmu 

                                               
338 VOLAVKA (pozn. 30) 19.
339 Václav HÁJEK: Kreslená obrazárna a další památky, in: PRAHL Roman: Posedlost kresbou, Praha 1998,
36–37.
340 Tento typ zobrazení sebevraždy ženy v životní velikosti se inspiroval slavnou malbou Kleopatřiny sebevraždy 
Quida Reniho (polopostava Kleopatry se dnes nachází v Hampton Courtu ve sbírce Alžběty II.). Lukrécie
je zobrazena krátce před aktem sebevraždy, kdy se slzavýma očima obrací k bohům, které tímto gestem prosí
o pomoc. Zmíněný typ pohledu odpovídá stavu přechodu a obrácení k vyšší duchovní realitě, která člověka 
přesahuje. Podle Le Bruna je zmíněný typ pohledu „vlastní pouze člověku“. Podle dobových debat je rovněž 
vlastní pouze člověku schopnost svobodného rozhodnutí, ale i odpovědnost za jeho činy. Lukrécie tak z hlediska 
dobové křesťanské teologie nemůže být považována za morální příklad, ale zapadá do filosofických sporů
o svobodě, zejména o svobodě volby. 
Philippe MALGOUYRES: La mort de Lucrèce, in: COQUERY Emmanuel / PIÉJUS Anne (ed.): Figures de la passion 
(kat. výst.), Paris 2001, 150.
Reniho Sebevraždu Lukrécie rovněž Josef Bergler ml. v grafice kopíroval.
HÁJEK (pozn. 338) 37.
341 Smlouva uzavřená 8.4. 1800 mezi SVPU a Josefem Berglerem ml.. V ní byl Bergler zavázán školu vybavit 
dalšími kresebnými předlohami a zavést kresbu podle modelu i přírody.
Luděk JIRÁSKO: První statuty a školní pořádky, in: Roman PRAHL (ed.): Posedlost kresbou, Praha 1998, 20.
342 PRAHL 1998 (pozn. 4) 17.
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těší i postavy meditujících, myslitelů nebo „podobné, navenek spíše statické figury 

personifikující intenzivní duchovní stavy“.343 V počátcích pražské školy převažovalo spíše 

zobrazení postavy bez role, často s odvrácenou tváří.

Studium pak směřovalo ke svému vrcholu – samostatné kompozici obrazu, který

měl mít povahu „morálního poselství nebo příkladu“.344

Znalosti o francouzské teorii fungování a zobrazování afektů mohli studenti získat, 

vedle několika francouzských klasicistních děl ve sbírkách na českém území, především

z knih. Nejpodrobnější traktát francouzské klasicistní mechaniky afektů byl v Praze roku 1781 

dokonce publikován.345

Jednou z možností, kde bylo možné do knih nahlédnout byla knihovna SVPU. Soupis 

svazků knihovny zachycuje hned několik francouzských knih. Jednak dvoudílnou práci Jeana-

Baptista Dubose, „Réfléxion critiques“ v německém překladu.346 Tato práce mimo jiné 

zdůrazňovala nutnost zobrazování afektů, které pro vnímatele uměleckého díla měly mít 

katarzní účinky (blíže kapitola 2.2). Druhou prací nacházející se ve stejném inventáři 

je francouzský de Pilesův překlad latinské Du Fresnoyovy básně „Art de Peinture“ (obě verze 

byly publikovány v jednom svazku). Jde v podstatě o poetiku Horatiovského typu, která 

se vůči klasicistní tradici reprezentované Le Brunem vymezovala. De Piles zde již oslavoval 

práci podle živého modelu, jehož chválou celá práce i začíná (blíže kapitola 2.7.2).

Vedle teoretických prací se v katalogu objevuje i jedna z obrazových knih, zapsaná

v kolonce „knihy různého obsahu“ jako „Recueil des figures dans Versaille“.

Zde je již z pravopisně špatně zkráceného názvu patrné, že zapisovatel francouzský jazyk 

neovládal (a totéž je nutné předpokládat i u většiny umělců). Nejspíš by mohlo jít o první 

nebo druhé vydání publikace grafik podle dalšího člena francouzské akademie Simona 

Thomassina „Recueil des figures, groupes, thermes, fontaines, vases, statues et autres 

ornemens de Versailles, tels qu'ils se voyent à présent dans le château et parc“, která vznikla 

přímo na objednávku Ludvíka XIV. a zachycuje sochy umístěné ve Versailleském parku 

před rokem prvního vydání 1694. Objevují se zde i některé sochy, vzniklé podle 

Le Brunových návrhů (například Apollónova fontána).

                                               
343 Ibidem 56.
344 Ibidem 17.
345 Charles LE BRUN: Abhandlung über den Ausdruck der bildenden Künste, Prag 1781
346 Jean-Baptiste DUBOS: Kritische Betrachtungen über die Poesie und Mahlerey aus dem Französischen
von Graf Gottfried Benedict Funck, Kopenhagen 1760-1761.
INVENTARIUM Aller der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde gehörender Bücher – po 1838 (obsahuje ještě 
zápis zroku 1838), Archiv Národní galerie, AA 1422/2.
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V knihovně Kreslířské akademie se pochopitelně nacházely i svazky německé teorie 

a filosofie umění. Pro teorii afektů je třeba připomenout hlavně Lessingova Laokóonta. 

Zmíněný svazek je zachycen již ve starším inventáři SVPU a v nechyběl prakticky v žádné 

dobové knihovně. Lessing patřil k odpůrcům zobrazení afektů po Le Brunovském způsobu, 

jak bylo výše zmíněno, vyobrazení vrcholného stupně afektu se vysmíval.

Další francouzské práce již nepochází ze 17. století, ale lze zmínit, že z ostatních 

francouzských příruček vlastnila SVPU německý překlad traktátu o architektuře Phliberta

de l’Orme, německý překlad pojednání o světelné a lineární perspektivě Pierra-Henriho

de Valenciennes,347 francouzský originál Lacombova kapesního slovníku umění „Dictionnaire 

portatif des beaux arts“. V knihách různého obsahu se ještě objevují i Montesquieu a Justus 

Lipsius, oba v německých překladech. Mladší soupis knihovny348 zmiňuje navíc i německý 

překlad de Pilesových životopisů malířů.349

Nejvíce knih s daným zaměřením se pochopitelně nacházelo v knihovnách sběratelů

a mecenášů. V rozsáhlé knihovně pražského advokáta a sběratele grafiky JUDr. Aloise 

Auerswalda se nacházela například samotná Le Brunova příručka, i když překvapivě nikoli

v pražském vydání z roku 1781, ale ve vídeňské verzi.350

Mimo školní knihovnu bylo možné nalézt knihy věnované francouzské teorii

v knihovně některých umělců. Nejlépe představě francouzského umělce - učence odpovídal

na přelomu 18. a 19. století Johann Quirin Jahn. Jeho knihovna obsahovala značné množství 

francouzských knih. Tématiky afektů se týkají především tři spisy Rogera de Piles,351 spis 

Jeana-Baptisty Dubose (stejný, jaký vlastnila SVPU),352 sebrané spisy Diderotovy,353

exemplář Lavatera, který také převzal Le Brunovy kresby.354 [16] Jahn vlastnil i výbory 

                                               
347 Francouzský originál: Pierre-Henri DE VALENCIENNES: Elémens de perspective pratique à l’usage des artistes, 
suivis de réflexions et conseils à un élève sur la peinture et particulièrement sur le genre du paysage, Paris 18001.
Německý překlad:
Pierre-Henri DE VALENCIENNES: Praktische Anleitung zur Linear- und Luftperspectiv [sic] für Zeichner
und Mahler das Studium der Mahlerey überhaupt, und der Landschaftsmahlerey insbesondere, Hof, 1803.
348 INVENTAR der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde, Archiv Národní galerie, AA-1422/4
349 Roger DE PILES: Abregé de la vie des peintres avec des reflexions sur leurs ouvrages, Paris, 16991.
Roger DE PILES: Historie und Leben der berühmtesten europäischen Mahler, Hamburg 1710.
350Charles LE BRUN: Handwörterbuch der Seelenmahlerey. Zum gemeinnützigen Gebrauch besonders
für Zeichner, Mahler und Liebhaber charakteristischer und allegorischer Darstellung, Wien 1804.
Slavíček 2008 (pozn. 31) 86.
351 Roger DE PILES: Abregé de la Vie des Peintres [...] deutsch von Marperger, Hamburg 1710.
Roger DE PILES: Einleitung in die Malerei aus Grundsätzen, Leipzig 1760.
Roger DE PILES: Recueil de divers ouvrages sur la peinture, Paris 1775.
Slavíček 2008 (pozn. 31) 875-914.
352 Ibidem.
DUBOS 1760-1761 (pozn. 346).
353 Denis DIDEROT: Sämmtliche Werke, Riga 1797
354 Johann Caspar LAVATER: Von der Physiognomik, Leipzig 1772.
Slavíček 2008 (pozn. 31) 875-914.
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z prací Gérarda de Lairesse, který zdůrazňuje nutnost zobrazování afektů a vychází 

z Le Bruna.355 Podobně Jahn sbíral i anglické knihy. Ohledně afektů se v Jahnově knihovně 

objevují svazky částečně přebírající Le Brunovu teorii, například známé traktáty 

jako Reynoldsův a Richardsonův.356 Zmínky o afektech najdeme i v traktátu o malířství 

Leonarda da Vinciho.357 Jahnova knihovna tedy především obsahovala mladší spisy, které

v oblasti zobrazení afektů z karteziánské teorie vycházejí (Lavater, Reynolds) nebo se vůči

ní kriticky vymezují (de Piles, Lessing). 

Je otázkou, které svazky obsahovala knihovna Františka Tkadlíka, pozdějšího ředitele 

Kreslířské akademie. Podle Evy Petrové svazky o umění odkázal knihovně SVPU.358

V daném případě by je zřejmě zachycoval druhý výše zmiňovaný inventář knihovny SVPU. 

Ani v něm se žádný francouzský vzorník afektů nenachází, jsou tam zahrnuty pouze 

teoretické práce.

Vedle francouzských textů a vzorníků věnovaných afektové problematice

se ve stejných knihovnách objevovaly i vzorníky a traktáty autorů z jiných zemí, které

Le Brunův styl připomínaly a našly v Čechách širší odezvu. Mezi umělci i mecenáši

byl oblíbený zejména vzorník Preisslerův, který se dočkal řady vydání.359 [10] Vlastnil

jej například i Johann Quirin Jahn,360 jehož vlastní vzorník pro umělce a milovníky umění361

odvozuje řadu vyobrazení právě z Preisslerova spisu. [11] Preisslerův vzorník není přímo 

ikonograficky zaměřeným dílem, ale příručkou pro začínajícího kreslíře ke zvládnutí 

základních principů zobrazování. Obsahuje řadu předlohových návrhů částí těla, z nichž

z hlediska zkoumané problematiky k nejzajímavějším patří vzorník očí. [7] Zde se ve spodní 

řadě objevuje osm očí se zdůrazněnými pohyby obočí a mimických svalů. Zejména čtyři

ve druhé řadě zdola připomínají Le Brunovy kresby jednotlivých smíšených afektů. Čtvrté 

zcela vpravo například odpovídá hněvu (colere), ve stejné řadě zcela vlevo se nejvíce blíží 
                                               

355 Tobias QUERFURT: Handbuch für Maler, oder Auszüge aus Gerards de Lairesse, Prag 1776.
Slavíček 2008 (pozn. 31) 875-914.
356 Ibidem 875-914.
Joshua REYNOLDS: Reden über die Malerey Joshua Reynolds’s über das  zur Bildung der junger Künstler. Nach 
der letzten Originalausgabe aus dem Englischen übersetzt, Dresden 1781.
Jonathan RICHARDSON: Traité de la Peinture et de la sculpture, Amsterdam 1728.
357 Johann Georg BÖHM (ed.): Lionardo da Vinci, Höchst-nützlicher Tractat von der Mahlerey, Nürnberg 1724.
Slavíček 2008 (pozn. 31) 875-914.
358 Protokoly schůzí SVPU z 14.-16. února 1840, Archiv Národní galerie, Fond SVPU 1506/2 74
359 Jahn vlastnil následující vydání:
Johann Daniel PREISSLER: Die durch Theorie erfundene Praxis, oder Gründlich verfasste Reguln deren man sich 
als einer Anleitung zu berühmter Künstler Zeichen-Werckhen bestens bedienen kan, Nürnberg 1721, 1722, 1725
Obrázek v příloze pochází z pozdějšího vydání, které se ale ve vybraných ilustracích od předchozího neliší.
Johann Daniel PREISSLER: Theoretisch-Praktischer Unterricht im Zeichen, Norimberk 1798-1807
360 Blíže k tomu:
SLAVÍČEK 2008 (pozn. 31) 875-914.
361 Johann Quirin JAHN: Zeichenbuch für Künstler und Liebhaber der freyen Handzeichnung, Praha 1803.
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velkému zoufalství (extreme desespoir), druhé zleva hrůze (frayeur), třetí dalšímu 

vznětlivému pohybu (autre mouvement violent). Druhé oko zleva z Preisslerova vzorníku 

převzal do svého vzorníku i Johann Quirin Jahn. [12] Francouzskou tradicí se tedy Jahn 

neinspiroval přímo, pouze zprostředkovaně z Preisslerovy knihy. Pro přesnější závěry by bylo 

vhodné blíže prozkoumat Preisslerovy předlohy, což přesahuje rámec této práce.362

Od přímého přebírání Le Brunových vzorů se Preissler rovněž odlišuje.363 [8]

Vedle výše zmíněných spisů se v Čechách ve velké míře nacházely i ikonografické 

vzorníky Ripovy a Ripovy tradice. Vyobrazení z nich převzatá se na konci 19. století stala 

součástí výuky například ve škole v klášteře Zlatá Koruna. Zde se v obrazech lidských 

vlastností a afektů objevuje například hněv, vyobrazený s tradičními atributy meče, štítu, 

přilby a lva, rozvedený příběh se nachází v pozadí. [3]

2.9.1 František Tkadlík – „Enyó“, Ludvík Kohl

Řada základních francouzských knih k tematice fungování a zobrazování afektů byla

v Čechách přítomná. Pokud by se umělec nebo mecenáš více o danou problematiku zajímali, 

základní prvky teorie by v Praze mohli z dostupných knih odvodit. Řada umělců rovněž 

cestovala a v zahraničí se setkávala s malbami a možná i spisy francouzských klasicistů.

Sám Tkadlík nejspíše obrazové francouzské vzorníky nevlastnil, ale vzhledem k jeho studiím 

na pražské Filozofické fakultě lze určitý zájem o teorii předpokládat. S díly francouzských 

klasicistů, zejména s Poussinem, se mohl seznámit během pobytu ve Vídni v obrazárně svého 

mecenáše Jana Rudolfa Černína.364 Znovu mohl spatřit Poussinovo dílo v Římě, kde 

se ve Vatikánských muzeích nacházelo „Umučení svatého Erasma“. Po stránce zachycených 

afektů nejde o dílo příliš výrazné.

                                               
362 Vedle očí nelze ve zkoumaném vydání spojit žádné další konkrétní vyobrazení s Le Brunovým vzorníkem. 
Pouze ve třetím díle reprodukovaná grafika mužského aktu (klečí na pravém koleně, levou rukou se opírá
o nízkou skálu, pravou o tyč) je velmi blízká stylu okruhu akademie (Charles Le Brun, Eustache Le Sueur).
Johann Daniel PREISSLER: Theoretisch-Praktischer Unterricht im Zeichen III, Norimberk 1798, nepag.
363 Páry očí v Lavaterových fyziognomických fragmentech jsou pouze „vzorem“ k jednotlivým afektům
a jak autor napsal, neměly by být zaměňovány se skutečnýma očima a jejich pohyby. Je nutné také připomenout, 
že Lavaterův spis nebyl primárně určen malířům jako předloha, ale odborníkům a veřejnosti, která chtěla 
nahlédnout do duše svých blízkých. Lavaterův spis ilustroval z větší části Daniel Chodowiecki, jemuž i díky 
znalosti francouzského jazyka byla francouzská akademická teorie i praxe bližší.
Johann Kaspar LAVATER: Essai sur la physiognomonie III., La Haye 1786, 284.
364 V Čechách se zapojil do kulturního dění například zapůjčením svého paláce na Hradčanech Společnosti 
vlasteneckých přátel umění a rovněž za jeho života byl v Krásném Dvoře vybudován park, který ve svém popisu 
barvitě vylíčil Johann Quirin Jahn. V Černínově galerii ve Vídni se měla nacházet díla francouzských klasicistů 
jako například Poussinův Křest Kristův, Svatá rodina Sébastiena Bourdona, Obětování páně Michela Corneille 
ml., Ifigenie přijímající Oresta od Eustache Le Sueura, Kristus a Samaritánka u studně Nicolase Colombela.
PETROVÁ (pozn. 29) 40.
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Možnou inspiraci francouzskou afektovou teorií můžeme hledat v Tkadlíkově díle 

„Enyó“, epilog Napoleonův. [29] Vznikalo již během jeho římského pobytu a Eva Petrová

ve zmíněném obraze nenacházela vliv tehdy všudypřítomného Raffaela, ale spíše Nicolase 

Poussina.365

Zobrazil zde Enyó, sestru boha války Area, letící před jeho spřežením a vyhánějící

lid z Dionýsova ráje. Ústřední postavou je bůh války Ares na voze, před ním vyhání lid jeho 

sestra Enyó. V ruce drží pochodeň, tedy ještě starší atribut alegorie hněvu (i když stále 

opakovaný i v nově vydávaných ikonografických příručkách), její tvář je již v souladu

s novějším francouzským učením. Za vozem kráčí další alegorické postavy.

V předním plánu před hrozivým průvodem prchá mladá rodina. Důraz na rodinu

v prvním plánu malbu zasazuje do kontextu spíše novoklasicistní malby, která na rozdíl

od francouzské klasicistní malby, často zapojovala postavy vyvolávající v divákovi dojetí.366

Nejde tedy pouze o Tkadlíkův názor, jak píše Petrová,367 ale o obecnější princip nového stylu.

Žena vedoucí za ruku dítě je tělem natočena k útěku, ale tváří se obrací k výjevu, který

za skupinkou zůstává. Podle karteziánské teorie je afekt nejsnáze vyvolán vizuálním vjemem, 

protože oči se nachází nejblíže šišinky - místa, kde afekty vznikají. Tvář ženy pak odráží 

bázeň a údiv (crainte nebo admiration v terminologii francouzské akademie). Dítě, které vede 

se rovněž obrací k výjevu za zády, ale jeho tvář oproti matčině vedle bázně spíše vyjadřuje 

údiv, pravděpodobně ještě nerozumí vážnosti celého výjevu. [28]

Za vozem kráčí další alegorické postavy. Enyó doprovází Areovi synové, Phobos

ve lví kůži (Phobus, Timor, bázeň) a Deimos s kyjem (Formido, Metus, hrůza). Vzorem

k jeho tváři nejspíše nebude žádná z postav Laokóonova sousoší, ale nabízí se možnost,

zda by nemohla být převzata z některé z klasicistních nebo novoklasicistních francouzských 

maleb či vzorníků (například tvář hrůzy z Le Brunova vzorníku). Za nimi se objevuje postava 

Bídy zahalená do pláště, v postoji, který odpovídá tradičnímu zobrazení smutku.368

Afekty se projevují i v gestech. Ruce zády otočené ženy v levé části obrazu se snaží 

zastavit přijíždějící vůz, ruce ženy zcela vlevo opakují podobné gesto, ale natočením

k divákovi, zde spíše odkazují k emoci bázně, která způsobuje, že se části těla dají

do pohybu, aby pomohly člověka uchránit před nebezpečím.369

                                               
365Ibidem 91.
366 DASSAS (pozn. 2) 14.
367 PETROVÁ (pozn. 29) 91.
368 Roman PRAHL a kol.: Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830, Praha 2004.
369 Podobně se vyjadřuje Le Brun o postavě v Poussinových sběračích many. „L’on voit qu’il a les bras retirez
& posez contre le corps (...) leur donner sujet de chercher du secours, & de se deffendre contre
ce qui les menace.“
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Jednotlivé části obrazu jsou podle klasicistního kritéria „vhodnosti“ dobře vybrané, 

sladěné, postavy prožívají přiměřené afekty jejich stavu. V pozadí hoří ideální antické stavby, 

atributy ztraceného ráje, nikoli stavby pozdějších období, postavy na sobě nemají soudobý 

oděv, ale mužští bohové podle klasicistní sochařské inspirace jsou nazí, ženský oděv 

připomíná antický. 

Francouzskému klasicismu je blízké370 i zachycení zvukových motivů - v předním 

plánu v levé části obrazu nacházíme psa, jehož věrnost člověku způsobuje podle klasicistní 

teorie371 zájem o lidské osudy a tedy i výraz nespokojenosti v podobě vytí. V popředí vidíme 

prasklý strom, popadané náhrobky a hermovku, které celý výjev zvukově dotváří.

Vedle okruhu učenců nebo učitelů a žáků pražské Kreslířské akademie existovaly 

na území Čech i další možnosti vzdělávání. Jednu z nejslavnějších soukromých uměleckých 

škol vedl od 70. let 18. století Ludvík Kohl. Jeho škola byla sice založená z jiných „ideových 

i formálních předpokladů“,372 ale později se stala předstupněm a přípravkou ke studiu 

na vlastní Kreslířské akademii.

Stejně jako Bergler pro pražskou Kreslířskou akademii vytvořil i Kohl pro své žáky 

řadu předlohových kreseb. Představují lineárně pojaté detaily částí lidského těla, v typickém 

didaktickém zvětšení formátu. Bohužel jsou dnes dochované pouze v reprodukci.373

Z hlediska zobrazení afektů patří k nejzajímavějším Kohlův vzorník očí. [9] Podle Vojtěcha 

Volavky374 je součástí blíže neznámé sbírky předloh pro kreslení. Podle Volavky „jako

by se tu josefínská suchost proměnila v poněkud zvrácenou zálibu v tělesné ošklivosti, 

sledované až s podezřelým zájmem“.375 Volavka tedy upozorňuje na odlišnost uvedených 

kreseb od běžných starších studií podobného typu. Zdůrazňuje zde, že nejde jen o „suché“ 

zachycení přehledného očního obrysu, ale pozorování „tělesné ošklivosti“, tedy až příliš 

naturalisticky pojatého zobrazení skutečného lidského oka, které má své vzory v obdobných 

traktátech,

ale podobně se objevuje i ve fyziognomických příručkách. Pokud bychom se na vzorník 

podívali z hlediska francouzské karteziánské teorie, pohyby mimických svalů

a očí by byly vnějším indexem vnitřních pohybů afektů v duši, pohybů, které jsou vlastní 

pouze člověku. Vzhledem ke vrozenému temperamentu může člověk určitým afektům 

                                                                                                                                                  
FÉLIBIEN 1973 (pozn. 38) 91.
370 MALGOUYRES 2001c (pozn. 113) 177.
371 Ibidem.
372 VOLAVKA (pozn. 30) 14.
373 Ibidem.
374 Ibidem.
375 Ibidem.
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podléhat častěji a jejich vnější znaky se pak nesmazatelně otiskují do tvaru lidského těla. 

Jednotlivé součásti zde zobrazených očí by pak mohly vypovídat o osobnosti zobrazeného 

(Lavater) a pro malíře by mohly být vodítkem při zobrazování určitých lidských typů. 

Vedle francouzských klasicistních příruček se v Čechách objevovaly i mladší, z klasicismu 

vycházející publikace z určité části věnované fyziognomii (kapitola 2.8.1), nauce o stálých 

rysech těla, které umožňují odečíst vnitřní stálý charakter a temperament. I tato teorie byla 

rozpracována na základě již antických pramenů v klasicistní Francii, i když jejím hlavním 

zástupcem v českých knihovnách byl Lavater. V Čechách byly Lavaterovy příručky dobře 

dostupné a jak dosvědčují některé z publikovaných grafik podle Berglera, fyziognomie

se tehdy těšila určitému zájmu.

2.9.2 Josef Bergler

Vedle Františka Tkadlíka mohl na francouzskou afektovou teorii reagovat

také výše  zmíněný první ředitel pražské Kreslířské akademie Josef Bergler ml. Sice jej jako 

Johanna Quirina Jahna nelze přímo označit za umělce - vzdělance, ale mezi svými mecenáši

byl považován za vynikajícího společníka, vzdělance a znalce umění.376 Jeho rozměrné plátno 

Heřman po bitvě v Teutoburském lese, dokončené v roce 1809, získala SVPU pro Galerii 

žijících umělců v roce 1813.377 [31] Jeho získání souviselo se smlouvou, kterou na základě 

předchozí uzavřela v roce 1803 s Berglerem SVPU a v níž se mimo jiné zavázal vytvořit 

obraz nejmenované kompozice, pro jejíž téma si zvolil příběh Heřmana.378 Zmíněný vůdce 

Cherusků měl v 9. století n.l. lstí porazit tři římské legie vedené P.Q. Varem. Zmíněné téma, 

kde Heřman byl pojímán jako osvoboditel Germánie, bylo ve své době symbolem německé 

snahy o osamostatnění, ale v době napoleonských válek i jako symbol „národa“ bojujícího 

proti francouzskému císařství.379

Z hlediska teorie afektů a temperamentů se jako zajímavé jeví zejména postavy 

bojovníků po levé i pravé straně obrazu. Podle Romana Prahla jde o „evokaci starých Němců“ 

opřenou o evokaci německých typů a již Eva Petrová je spojila s lepty hlav Germánů.380

Germánští bojovníci jsou na malbě představeni nejen tělesnou fyziognomií, ale v duchu starší 

tradice především s atributy. Prvním příkladem může být meč, který ve vzornících tradičně 

                                               
376 PRAHL 1995-96 (pozn. 324) 208.
377 Ibidem 207.
378 Ibidem.
379 Ibidem 208.
380 Ibidem 209.
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držívala personifikace cholerického temperamentu. Zde se vyskytuje v prvním plánu obrazu

u bojovníka zcela vpravo.

Již jedna z nejstarších fyziognomických příruček latinského anonyma, zmiňovaná

v kapitole 2.8.1, se o Germánech zmiňuje hned v několika pasážích. V textu o vlasech

se lze dočíst, že „světlé husté odbarvené vlasy dokládají nekultivované a divoké mravy“.381

V definici vlastního oboru příručka uvádí, že nejprve bylo třeba sledovat typické vlastnosti 

národů a jim vlastní rysy, aby se na základě podobnosti s příslušníkem daného národa

dal odhadnout lidský charakter. Na tomto místě traktát poznamenával, že Germáni byli stejně 

jako Keltové „nevzdělaní, stateční a divocí“.382 Zmíněná podobnost mezi Germány

a Galy byla v antice obvyklá,383 ale v novověku zřejmě pod vlivem národních hnutí mizí

a například Lavater již zdůraznil, že „Němec se nikdy nemůže podobat Francouzovi“.384

Germánova charakteristika ale zůstala, Lavater shrnul starší texty a píše, že Němci jsou 

„energičtí, stateční, oddaní svým povinnostem a jednodušší ve svých mravech“. Spojil

je podle tradice s cholericko-melancholickým temperamentem.385

Jak bylo výše řečeno, postavy z obrazu lze spojit se studií germánských hlav. [37]

V ní se v horní řadě objevují čtyři hlavy, jejichž tvar tváře je podobný, ale liší se zvířecí kůží 

nasazenou na hlavě. Druhému Germánovi patří kůže vlčí. Mezi charakterové rysy vlka 

tradičně patřila „vznětlivost, zákeřnost, smělost a násilí“, charakterizovalo jej i uchvacování 

kořisti.386 Třetímu člověku náleží kůže divokého prasete, které ve vzornících doprovázelo 

personifikaci hněvu, protože bylo schopné se svým nepřítelem „bojovat bez ohledu na nějaké 

nebezpečí.“387 Čtvrtá tvář zcela vpravo je zahalena do medvědí kůže. Medvěd

                                               
381 „Capilli flaui et crassi et albidiores indociles et indomitos mores testantur; referuntur autem ad gentem 
Germanorum.“
ANONYME LATIN (pozn. 246) 62.
382 „... un tel ressemble à un Celte ou si l’on veut, à un Germain; or les Celtes sont ignares, courageux
et farouches (...).“ V latinském originále: „...hic Celto, id est Germano, est similis, Celti autem sunt indociles, 
fortes, feri (...).“
Ibidem 56-57.
383 Ibidem 141.
384 Johann Kaspar LAVATER: Essai sur la physiognomonie IV., La Haye1778, 158. 
385 „Cet Allemand offre le modèle d’un homme énergique, courageur, attaché a ses devoirs & simple dans
ses mœurs: il est d’un tempérament colère-mélancolique. Jamais l’Anglois ni le François n’auront une pareille 
physionomie.“
Ibidem.
386 „Lupus animal est rapax, iracundum, insidiosum, audax, uiolentum.“ „Le loup est un animal ravisseur, 
irascible, insidieux, audacieux et violent.“
ANONYME LATIN (pozn. 246) 136.
Lupičské sklony vlka opakuje v předmluvě i Boudardova příručka.
BOUDARD (pozn. 301) nepag.
387 „(...) wilde Schwein, weil dieses Thier ohne Rücksicht auf irgend eine Gefahr gegen seinen Feind kämpfet.“
STÖBER (pozn. 301)
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ve fyziognomice býval považován za „divokého, plachého, strašlivého a krutého“.388

Ve vídeňském Boudardově vzorníku je podobným způsobem do medvědí kůže zahalená 

ženská personifikace hněvu.389 [32] Vlk, divoké prase i medvěd patří mezi tradiční zvířata, 

která byla v ikonografických vzornících i v teoretických fyziognomických příručkách 

považována za kvintesenci určitých vlastností. Nakonec Bergler pro svou malbu Heřmana 

vybral především kůže vlčí. Použil zde atributy určující Germány jako velmi tvrdé bojovníky 

a vznětlivé uchvatitele kořisti. Proti nim vyniká klid téměř rodinného výjevu, kde uprostřed 

nacházíme trůnícího vladaře s chotí, „duchovního představitele obce a národa“.390

Bergler ve své malbě nešel tak daleko, aby podle zvířat upravil bojovníkům tváře, 

ale v jeho grafickém díle podobný postup nacházíme, mohl by tedy být považován za doklad 

Berglerova zájmu o tuto oblast lidského vědění.

Kresba a grafická tvorba zaujímaly v Čechách na přelomu 18. a 19. století důležité 

místo, řada umělců zde vynikala právě v tomto uměleckém odvětví, které bylo ve své době 

velmi oblíbené.391 V Berglerově nedávno vydaném souborném grafickém díle se nachází 

hned několik grafik provedených podle jeho kreseb, které svědčí o jistém zájmu 

o tuto problematiku.392

„Fyziognomik“ v grafice z roku 1805 se věnuje zkoumání, kterým vášním mají 

jednotliví lidé sklony podléhat a jaký je jejich stabilní charakter. [35] Zobrazené profily mají 

velmi výrazné rysy, které se objevují jako typické příznaky v příručkách. Učenec právě 

zkoumá především tvar čela (například ustupující, rovné, vysoké, nízké, kulaté), tvar nosu, 

který často byl charakterizován na základě podobnosti s určitým zvířetem (rovný, velký, 

malý, špičatý, silný, lví, orlí). Důležitá byla i brada (dlouhá, malá, zakulacená, hranatá) 

a v neposlední řadě krk. Podobným „cvičením“ v různých fyziognomických kombinacích, 

kde navíc přibyl i tvar očí, jsou grafiky z roku 1806 označovaná jako „Karikatury devíti 

mužských hlav“ a „Karikatury šesti mužských hlav“. [36] Možná Berglera nelze označit 

za milovníka této nauky, ale za dobrého pozorovatele a znalce základního principu 

fyziognomie určitě.

Další zajímavou grafikou podle Beglerovy kresby je „Řada mužských profilů - ptačích 

hlav“. [34] Srovnávání člověka se zvířetem bylo třetí oblastí zkoumání, které se fyziognomie 

věnovala. Především della Porta a Le Brun nabídli celou řadu srovnávacích kreseb. 

                                               
388 „...L’Ours est sauvage, farouche & terrible, il est aussi cruel (...).“
LE BRUN 1698 (pozn. 127) 56.
389 BOUDARD (pozn. 301) 93.
390 PRAHL 1995-96 (pozn. 324) 210.
391 Ibidem 206.
392 Roman PRAHL (ed.): Josef Bergler a grafika v Praze 1800-1830, Olomouc / Praha 2007
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Berglerova kresba se nesnažila pouze podtrhnout ptačí rysy v lidské tváři, jako to činili výše 

zmínění autoři. [33] K lidským tvářím a účesům rovnou přidal ptačí zobáky, takže jeho kresbu 

v daném případě lze spíše považovat za karikaturu. Přesto její souvislost s fyziognomickou 

naukou lze považovat za možnou.
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3. ZÁVĚRY

V žebříčku umění Francie druhé poloviny 17. století jedno z vrcholných míst stále 

zastávala rétorika. Nejvznešenějším druhem výtvarného umění byla především figurální 

(historická, náboženská nebo mytologická) malba, která k divákovi mohla nejlépe 

„promlouvat“. Nástrojem této „promluvy“ k divákovi byl především „expression“, výraz 

vnitřních afektů.

V souvislosti se založením pařížské akademie se objevuje potřeba odhalit zákonitosti 

kvalitního umění a ty výukou předat dalším generacím. Názory, jak tohoto cíle dosáhnout 

se v případě zobrazení afektů lišily. 

Na jedné straně se setkáváme s okruhem učenců doporučujícím poznání zákonitostí 

fungovaní emocí v lidském těle, tedy studium teoretických traktátů. Nejpropracovanější teorii 

navrhl Charles Le Brun ve své příručce, kde každý jednotlivý afekt vedle popisu svého vzniku 

a projevu měl i své vyobrazení, kterým bylo možné se v malbě inspirovat.

Na druhé straně pak stojí skupina Le Brunových odpůrců, kteří již od konce 17. století 

zdůrazňovali vcítění do zobrazované postavy a práci podle živého modelu, tedy nikoli podle 

knih, ať už teoretických nebo obrazových. Právě zmíněná oblast byla posléze rozpracována 

v období romantismu.

Názory na zobrazování emocí ve francouzské teorii druhé poloviny 17. století byly 

různorodé, ale v několika bodech se shodují. Především v nutnosti následovat „prověřené“ 

umělecké vzory, především Raffaela a antická díla, v případě afektů hlavně Laokóona. 

Řada umělců posléze kopírovala zmíněné umění bez přímé znalosti teorií o fungování afektů 

v těle a umění.

Přibližně o půl století později, po polovině 18. století se francouzské umění ocitlo

v krizi. Dobový vystupňovaný zájem o formu podle řady teoretiků vedl k umělosti, a tím 

k úpadku formy. Časté používání galantních námětů zase vyústilo v úpadek morální. 

Cestu z krize ukázal návrat k „formálnímu i mravnímu řádu“,393 ke vznešeným námětům 

historické a mytologické malby a ke vzorům velkého století, „Grand Siècle“ Ludvíka XIV. 

Pochopitelně nebylo možné zcela obnovit ideál malby 17. století. Umění po polovině 

18. století chtělo zachovat ideál upřímnosti a místo tradičního vyvolávání „bázně a soucitu“ 

se snažilo prostřednictvím mytologických a historických námětů především dojmout 

a zapůsobit na divákovy city. Proto se v umění inspirovaném vzory 17. století, často 

v předním plánu, začínají objevovat vyjádření lásky k rodině, vlasti, hrdinských obětí, bolesti 

                                               
393 DASSAS (pozn. 2) 13.
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vdov a blízkých.394 Právě ve zmíněné podobě se novoklasicismus v druhé polovině 18. století 

dostává do Čech. 

Většina francouzských teoretických i obrazových příruček o mechanismu fungování 

afektů v lidském těle byla v Čechách dobře dostupná v originále i německých překladech

v knihovnách umělců, vzdělaných mecenášů a některé se nacházely i v knihovně Společnosti 

vlasteneckých přátel umění. Zájemce si tak mohl sestavit kompletní obraz francouzského 

uvažování druhé poloviny 17. století. I když se v Čechách přelomu 18. a 19. století 

nesetkáváme s mnoha malíři, kteří by se během svých cest po Evropě zdrželi ve Francii, 

zásadní práce jim byly dostupné v mateřštině v jejich knihovnách, v knihovnách jejich 

mecenášů a ve školách, jimiž prošli. Podobně jako v jiných zemích i v českém prostředí hrála 

důležitou úlohu výuka anatomie, nezbytná pro správně zobrazení pohybů svalů.

Hlavní zlom, který se ve Francii druhé poloviny 17. století odehrál na poli zobrazování 

afektů je odklon od zobrazování celé figury s atributem, která zachycovala spíše stálý, 

neměnný charakter, k zobrazení tváře a těla, jehož gesta a pozice jsou indexem vnitřních 

pohybů afektů. Nově se tedy pozornost soustředila na tvář a její součásti – vedle mimických 

svalů především oči, obočí a ústa a zobrazení jejich dočasného pohybu.

V Čechách však stále převažovaly spíše příručky pracující s vnějšími atributy 

(například Ripa, Stöber), stejná schémata se uplatnila i ve výuce (Zlatá Koruna) i když

Le Brunův vzorník byl dokonce v roce 1781 v Praze publikován. 

Hlavním místem, kolem kterého se soustředily novoklasicistní tendence umění 

v Čechách byla nově založená Kreslířská akademie. Její první ředitel, Josef Bergler ml. 

ji vybavil předlohovými kresbami podle stejných mistrů, kterých si cenila i akademie 

pařížská. Během výuky byla kopírována stejná antická díla jako v Paříži a velké pozornosti

se dostalo i Laokóonově sousoší. Zároveň v knihovně založené Společností vlasteneckých 

přátel umění byla dostupná celá řada francouzských spisů, ze kterých umělec mohl čerpat 

poučení.

Jak je vidět v díle žáků kreslířské akademie, například v Tkadlíkově „Enyó“, neprošly 

francouzské vzory (ať už malířské nebo teoretické) v Čechách zcela bez povšimnutí.

Vedle Tkadlíkova díla se jisté pozornosti fyziognomice související s afektovou teorií 

dostalo v grafickém díle Josefa Berglera. Jeho grafiky fyziognomika při práci a nákresy 

lidských charakterů dokládají vynikající pozorovatelský talent a alespoň mírný zájem o danou 

problematiku. 

                                               
394 DASSAS (pozn. 2) 14.



75

Jak se ukazuje, postupoval vývoj v oblasti francouzské akademie v druhé polovině 

17. století analogicky s vývojem v okruhu pražské Kreslířské akademie. Podobně jako 

ve Francii nakonec převážil zájem o práci podle živého modelu a v souvislosti s rozvojem 

sentimentalismu a romantismu afektová teorie záhy zcela zanikla, aby uvolnila místo 

nastupujícím pocitům, citům a emocím. V Čechách se objevila jen na krátkou dobu, ale 

umělci využita být mohla. 
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