Posudek disertační práce
Martin Bedřich
Obrazové principy v literatuře raného novověku

Hned úvodem bych rád předeslal, že předložená práce Martina Bedřicha je jednou
z nejpozoruhodnějších, ne-li vůbec nejpozoruhodnější disertací, se kterou jsou se
za dobu svého působení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy od roku 1990
setkal. Možná je to tím, dalo by se říci, že dějiny umění, můj vlastní obor, je
disciplina daleko méně teoreticky orientovaná než literární věda, obor doktorandův.
Jeho disertace je však věnována problematice, která je oběma diciplinám společná:
vztahu slova a obrazu v literárním a vizuálním umění raného novověku. Martin
Bedřich pro tento vztah používá celou řadu výrazů, které se někdy na první pohled
mohou jevit jako básnické metafory: „kouzelné setkání“ (s. 6), „energetická stopa“ a
„bezděčná stopa“ (s. 9), „obrazový princip“ (s. 11 a 19), „myšlení v obrazech“ a
„vizuální záblesky“ (s. 34), „piktorialita“ (s. 139), „intervence obrazu do textu“ (s.
148), „bimediální komunikace“ (s. 152). Toto výrazové bohatství však není projevem
autorovy bezradnosti, nýbrž dokladem hloubky jeho ponoru do analyzované
problematiky.
Domnívám se, že by bylo zbytečné mařit zde místo a čas resumováním Bedřichovy
práce. Ostatně tak učinil on sám velmi kompetentním způsobem v jejím „Závěru“ (s.
152–153) a vlastně také již v jejím „Úvodu“. Zejména ten a „Předmluva“ jasně
demonstrují doktorandovu tendenci k sebereflexi a k metahistorii inspirované pracemi
Haydena White. Bedřích však nepropadá dehistorizaci „pravdy“ na úkor bezbřehého
relativismu, nýbrž si razí svou vlastní cestu problematikou slova a obrazu – vyzbrojen
důkladnou znalostí jak klasických textů, tak recentních teorií.
Jako historik umění/ikonolog (vykladač obrazů) jsem byl obzvláště zaujat pasáží, kde
Martin Bedřich porovnává interpretační metody dějin umění (jmenovitě ikonologii
Erwina Panofského) se standardním studiem „starší“ literatury. Z profesního hlediska
jsem byl samozřejmě potěšen doktorandovým vysokým uznáním postupů a výsledků
uměleckohistorických interpretačních metod, ale chci poznamenat, že tento problém
má i svou odvrácenou stránku. Dějiny umění v posledních deceniích prodělaly

několik medotických „obratů“ (turns), které měly stimulovat/označovat určitou
reorientaci na modely přenositelné z příbuzných humanitních disciplin jako je
„anthropological turn“ nebo (mirabile dictu!) „visual turn“. Právě tento poslední obrat
je výrazem odklonu od „logocentrismu“ těch uměleckohistorických metod (jako byla
a je především ikonologie), které údajně „pohřbily vizuálno pod prachem slov“. Proto
vítám, že doktorand odmítá čistě mechanickou konvertibility slov v obrazy (a vice
versa) a doporučuje daleko sofistikovanější analyticlé postupy.
Martin Bedřich rozhodil sítě pro svou argumentaci daleko a hluboko. Autoři, které
cituje, analyzuje a o které se opírá tvoří pozoruhodnou společnost: Aristoteles, E. T.
A. Hoffmann, Martin Heidegger, Georges Didi-Huberman, Erwin Panofsky, Aby
Warburg, Slavoj Žižek. To samo o sobě svědčí o jeho obdivuhodně nonkonformní
erudici a sečtělosti, nespoutané hranicemi standardních disciplin.
V Bedřichově textu se několikrát vyskytují reference ke slavnému diktu Abyho
Warburga „Der liebe Gott steckt im Detail“ (Milý Bůh se skrývá v detailu), které zde
je chápáno jako autorem sledovaný metodologický princip. „Tato devíza,“ konstatuje
doktorand, „hovoří o zkušenosti nacházení překvapivých a mnohdy klíčových
skutečností na periferii oblasti většinového zájmu.“ Tuto epistemologickou událost
můžeme označit jako „serendipitu“ – termínem, který má svůj původ v perské
pohádce O třech princích ze Serendipu a poprvé jej užil Angličan Horace Walpole
v roce 1754. To, co „serendipovi“ umožňuje spojovat nespojitelné a docházet
k platným závěrům však není jen náhoda nebo štěstí, ale originální uvažování a
důkladná zásoba rozmanitých vědomostí. A Martin Bedřich má obojího dostatek.
Proto a nejen proto doporučuji, aby jím předložená práce byla přijata jako práce
disertační.
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