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Předmluva

Když se francouzský historik Jean-Claude Schmitt pouští do detailní interpretace literární
památky ze 12. století, konkrétně údajného autobiografického popisu konverze kolínského
Žida Hermanna, stává se mu zdánlivě rutinní shrnutí toho, co k tématu přinesli dosavadní
autoři, tématem víceméně samostatného pojednání o metodě historické analýzy. Text, jehož
neuchopitelnost je dána nejen propastí více než osmi set let, ale i zásadními nejistotami
ohledně žánru, autorství a především míry fikcionality, neodbytně provokuje především
k sebereflexi vlastní historické vědy. Vždyť způsobů, jak do díla minulosti badatelsky
vstoupit, je celá řada, a ten zdánlivě samozřejmý, s nímž přichází historiografie 19. století, je
velice rychle odhalen jako o nic méně podezřelý než jiné. Schmitt tyto výzvy nevytěsňuje, ale
naopak z nich dělá nedílnou součást své vlastní badatelské práce. Jeho kniha Konverze
Hermanna Žida (SCHMITT 2010) je tak dílem nejen historickým, ale též metahistorickým –
a odráží tak trend, který by se z mnoha pádných důvodů měl stát v budoucnu závazným pro
jakýkoli druh vědecké práce. Schmitt píše:

Historie, jakou vyprávíme, je pravdivá, i když pravda, kterou líčí, je naše pravda a i když jiní
lidé ji mohou a budou vyprávět jinak. Neboť fakt, že žádný popis jakéhokoli předmětu nemůže
být zcela nezávislý na svém autorovi, ještě neznamená, že žádný popis jakéhokoli předmětu
nemůže být pravdivý. […] Fakta nemluví sama o sobě a historik se dobere jen určité relativní
pravdy. Jeho výklad však proto ještě není ‚fikcí‘ ve stejném smyslu jako román, protože vždy
vychází ze stop minulosti. Rekonstruuje ‚svět představ‘, který není ani sledem ‚skutečností‘
kopírujících (Abbild) minulost, ani fikcí o minulosti. Místo neřešitelného rozporu stavícího
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proti sobě fakta a fikci je lepší zavést potrojné schéma, v němž se místo a hodnota ‚systému
znaků‘ přiznává i historikovu diskurzu. (TAMTÉŽ: 44–45)
I svou práci bych rád pojal takto otevřeně hned v úvodu. Sebereflexe totiž nejenže stojí na
počátku vědy jako takové, ale již dlouho nás nutí přijmout fakt, že není nic jako absolutní stav
objektivity či nulové předporozumění. Výjimkou samozřejmě není ani disertační práce, ba
právě naopak. Má-li u adepta doktorského gradu primárně osvědčit schopnost samostatného a
tvůrčího zpracování nějaké problematiky, je přirozené, že by se v tomto počínání měl
vyrovnat také se základními obtížemi samotného zadání – tedy vlastní ideje napsání
„vědecké“ práce. Jsem přesvědčen, že pokud při tom člověk nenarazí především sám na sebe,
je nejen o něco podstatného ochuzen, ale zároveň z „vědy“ uniká cosi podstatného.
Časová specifikace mé práce zní „v literatuře raného novověku“. To v prvé řadě
signalizuje jedno – tématem bude primárně literatura doby 16. až 18. století. Hned v druhém
sledu ale nastupuje otázka, jak k tomuto tématu přistoupit. Tuto otázku si ovšem nekladu
proto, abych zvolil z nabídky možných metodologických přístupů současné literární vědy tu
správnou či alespoň vhodnou, ale mnohem obecněji. V současné české literární vědě má
studium starší literatury z mnoha důvodů spíše okrajové místo, což s sebou zákonitě nese pro
obor řadu obtíží. Naposledy o tom velmi přesně hovořil v rozhovoru pro Českou literaturu
Petr Voit (VOIT 2011), když vyjmenoval celou řadu faktorů, které k tomu vedou – od
zásadních neznalostí na primární materiálové základně po obtížnost vychovat v současném
školním systému solidní badatele. Před ním to mimo jiné z mnoha stran prověřila anketa o
nutnosti starší české literatury v časopise Slovo a smysl 5/2006, která bezděčně ukázala i na
mnohé stereotypy, které o starší české literatuře panují v prostředí „většinové“ literární vědy.
Tváří v tvář těmto zhodnocením situace člověk ztrácí odvahu ve vlastním studiu pokračovat.
V jistém smyslu ho zrazuje nejen sama věda, která mu z historických důvodů nepodává
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pomocné nástroje, jež jsou standardem v řadě jiných zemí, ale i vzdělávací systém, jehož
děravost způsobuje, že je třeba relativně pozdě vynaložit velké úsilí, aby bylo vůbec možné
stanout na optimální startovací čáře. Proč se tedy pouštět do podniku tak komplikovaného? A
přece! Na počátku vlastního zájmu o starší literaturu přece toto vše nestálo. Místo toho to bylo
intenzivní setkání s projevy určité doby, matoucími svou cizostí, nesrozumitelností, a zároveň
se tak silně dotýkajícími samotné podstaty člověka. V jistém smyslu je možné mluvit o
kouzelném setkání – sice jsem nevěděl, a stále nevím, čím to bylo způsobené, nicméně zůstal
nekončící pocit okouzlení. Ve chvílích rezignace si vyvolávám tyto vzpomínky a snažím se
uvědomit si „u pramene“ smysl a podstatu svého počínání. Vždyť co je nosnější – akademická
idea oboru, jak vykrystalizovala ve specifických podmínkách, mě se už v zásadě
nedotýkajících (srov. BLÁHOVÁ 2009), k níž bych se měl přiřadit z důvodů, které mi vlastně
unikají, nebo živý zdroj energie, který jsem našel a který chci sledovat?
Studium starší literatury, už pro to adjektivum „starší“, vnáší do disciplíny okovy
historičnosti. Vše je nastaveno tak, jako by základní úhel pohledu bádání musel být
automaticky historický. Pro správné pochopení a interpretaci dobových jevů je přece třeba
ono minulé rekonstruovat – to je požadavek na první pohled nezpochybnitelný. Do té doby
ovšem, než se z nějakého důvodu rozhodneme toto břímě historické vědy setřást, či alespoň
uchopit jinak. Jiné obory, např. dějiny umění (přičemž to „dějiny“ nechávám jen kvůli úzu,
netřeba upozorňovat, že právě o toto determinující slovo se vedly a vedou velké spory),
ukázaly, že zkoumání děl minulosti může vystoupit z bran čisté historické vědy, že vlastní síla
díla snese i jiný pohled, že umí odpovědět i na jiné otázky, než jsou ty, které generuje diskurz
pozitivistické vědy, tedy kdo, kde, kdy, z čeho (a většinou již nikoli proč). Zatímco např.
moderní výstavnictví se již nebojí prezentovat umělecká díla bez popisek a konfrontovat stará
díla s novými, resp. tyto kategorie opustit pro hledání nových vztahů a souvislostí, jako je
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tomu např. v Muzeu umění Kolumba v Kolíně nad Rýnem (KRAUS 2011), v literatuře toto
stále tak snadné není. Je-li médium obrazu schopno přeskakovat staletí a vytvářet v interakci s
divákem magické bezčasí, klade jazyk a jazykový útvar zcela odlišný typ překážek. Přesto je
ale legitimní se ptát, zda je obecně přijímaný čistě historický rámec studia starší literatury
skutečně jediný možný. Co tím myslím?
Klasická Panofského ikonologie (PANOFSKI 1981) pracuje se třemi rovinami
výkladu díla výtvarného umění – na první rovině dílo popíše, na druhé ho ikonograficky určí,
na třetí – rovině ikonologické – se ho snaží interpretovat na pozadí širokých kulturních,
historických, sociálních a jiných souvislostí. Již první dvě roviny stojí badatele značné úsilí,
zvláště jde-li o dílo časově značně vzdálené. Mám za to, že studium starší literatury obvykle v
těchto přípravných fázích uvízne. Vyčerpá se čistě filologickou analýzou, knihovědným
popisem, dešifrováním zkratek autorů, na něž je údajně odkazováno, vyhledáváním citací,
aluzí, určováním druhu, žánru, formy, metra, případně motivickým rozborem, sestavováním a
rekonstruováním domnělých řad, vedoucích ten který motiv odkudsi právě do probíraného
textu atd. K zastřešujícímu PROČ (či ještě lépe PROČ DNES), se pak ale obvykle
nedostaneme, neboť punc vědeckosti má výše popsaná (stále ovšem dílčí) mravenčí práce
dostatečný. Stále se mi ale vrací neodbytné tázání: copak díla staré literatury kladou pouze
otázky typu KDO mě napsal, KDY to bylo a ODKUD přitom opisoval? (Pokud ovšem nemá
badatel či editor zoufalou potřebu dokázat, že dílo „má šanci oslovit i současného čtenáře“ a
nepokouší se o nevěrohodné estetické soudy.) A pokud už se ptáme PROČ, pak tak, aby se z
literárního díla nestala jen další jednotka historikovy mozaiky politických, sociálních a jiných
vztahů? Jinými slovy, jak zachovat literární autonomii díla a zároveň se vyvarovat jak
pozitivistické popisnosti, která z literatury dělá katalogy, tak historické přezíravosti, ale i
tlachavé dojmologii těch, které zajímá hlavně „to estetično“?
7

Radikální dehistorizace díla má bezpochyby své nebezpečné limity. Jedním z takových
přístupů je ten, který bez ohledu na dobové zakořenění (metafora je přesná, neboť vyzdvihuje
vitálnost a ústrojnost) díla text vytrhne a začne do něj projektovat vlastní představy, začne mu
podstrkávat vlastní teze, které pak s uspokojením sesbírá, dokáže a vyhodí do světa. Takovéto
znásilňování (jakéhokoli) díla je z historie dobře známo a je třeba se před ním mít na pozoru.
Stále si ale myslím, že je ještě jiná cesta, vyvěrající právě z oné primordiální
ambivalentní zkušenosti cizosti a důvěrné blízkosti. Pokud jakýkoli artefakt minulosti
přijímám v jeho fenomenálnosti, ale zároveň si udržuji jasné vědomí sebe samého, vstupuji s
dílem do hermeneutického kruhu, v němž se skrze mou otevřenost jemu samo mě otevírá.
Nastává situace, kdy nejsem s to rozlišit, poznávám-li já je, či sám sebe v něm. Obcování s
literárním dílem minulosti mě vede ke kladení otázek, které se nakonec stejně týkají spíše mě,
neboť v díle jiného člověka, ode mě vzdáleného staletí, nahlížím do „kunstkomory“ lidství
jako takového. Toto vědomí posiluje jak pozici mě jako recipienta, tak mě otevírá v pokoře
dílu a době, kdy vznikalo. Informace vycházející ze subjekt-objektové pozitivistické analýzy
zde nemohou mít takovou váhu, jako jiné. Jak říká Paul Ricoeur:

Nemůžeme-li už definovat hermeneutiku jako pátrání po druhém člověku a jeho
psychologických záměrech, které se skrývají za textem, a pokud nechceme redukovat
interpretaci na rozebírání struktur, co nám pak zbude jako předmět interpretace? Odpověď
zní: interpretovat znamená jasně formulovat způsob bytí-ve-světě rozvinutého před textem.
(RICOEUR 2004: s. 38)

8

Takovými otázkami jsem se zabýval celou dobu své práce a myslím, že k ní nedílným
způsobem patří. Téma obrazových principů v literatuře raného novověku mě nevedlo k
hledání pravd, definic a pravidel, ale k postižení jevů, kterých jsem si všímal na
raněnovověkých textech a které dávám do určitých souvislostí. Důležitá pro mě byla jak
snaha najít dobové kořeny těchto jevů, tak jejich reflexe mnou, čtenářem své doby a (svých
čtenářských) zkušeností. Všechny pojednávané texty mě primárně osobně zaujaly, vynořily se
z minulosti ve své jedinečnosti (nikoli ale estetické, nýbrž fenomenální), a způsob mé další
práce s nimi nebyl motivován snahou o jejich katalogizaci, systematizaci, zařazení do
hierarchie systému či nějakého literárněhistorického schématu, ale o sledování oné
energetické stopy, která mě zasáhla.
Z těchto důvodů nemá záznam mé zkušenosti s nimi, záznam o bádání, která jsem nad
nimi podnikl, žádné jiné nároky na pravdivost, než právě tuto jedinečnou, osobní zkušenost.
Přesto věřím, že vypovídá minimálně o jednom – o tom, že díla starší literatury je stále možné
objevným způsobem nově číst, že mají stále potenciál oslovovat člověka způsobem, jakým to
jiná díla nedokážou. Že intelektuální satisfakce, která se při této činnosti člověku nabízí a
která vede primárně k poznání sebe sama v individualitě, a zároveň přináležitosti k lidskému
celku, je stále mimořádná.
Z výše napsaného je snad zřejmé to, že mi při psaní této práce nešlo o hledání pravdy
ve smyslu, jak ji definuje nejen metafyzika, ale i obyčejné exaktní vědy. Přesto nejsem
obhájce bezbřehého relativismu, právě naopak! Čím více mi primárně nejde o hledání fakt a
dokazování jejich absolutnosti, tím víc mě nad zkoumanými texty zajímá způsob přemýšlení.
Pravdivost, o kterou usiluji, je spíše věrohodnost právě tohoto uvažování – a nad ním je, jak
doufám, možná i případný dialog se čtenářem této práce. Proto mi v jistém smyslu jde o
výsledný text práce, nikoli souhrn faktů a dat, který případně přináší. Úvahy o metodologii se
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tak setkávají s úvahami o jiných textech jako takových, které mě ovlivnily či inspirovaly.
Nikoli opět čistě fakticky, že bych z nich pouze čerpal data, ale právě způsobem, jakým
svědčí o možnostech přemýšlení. Je proto na místě zmínit alespoň tři autory, kteří pro mě byli
takto inspirativní. Jednak je to tvorba francouzského filozofa Georges Didi-Hubermana, která
mě strhává, z níž mi stačí i jen záblesky, abych měl na dlouhý čas o čem přemýšlet. Pak je
třeba zmínit práce historika umění a ikonologa Lubomíra Konečného, vycizelované, precizní,
krátké texty, v nichž se odráží ohromná erudice. On je vzorem badatelské poctivosti, pokory,
ale i mimořádného vzletu. Platí pro něj heslo jeho oblíbence Abyho Warburga, že „milý Bůh
se skrývá v detailu“. Jeho práce se často od takového detailu odrazí, aby na něm vystavěly
působivou stavbu. Tento princip je jistým způsobem i v základu mé práce – vyjít z bezděčné
stopy, kterou zanechal obraz v textu, a skrze ni celek nově uchopit. A pak nemohu nezmínit
práce literárního vědce Josefa Vojvodíka, s nimiž vedu velké vnitřní pře, zvláště pokud se
týkají příbuzného tématu, ale které mě vždy přesvědčí právě tím, že jsou především a hlavě
záznamem o myšlení, zcela specifickém, uhrančivém, ale vždy originálním a odvážném. Jeho
úvahy o baroku – které se se „skutečným“ barokem podle mého v mnohém míjejí – jsou pro
mě ukázkou zcela jiných možností recepce staré literatury a umění, možností, které mi
v mnohém byly vzorem.
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Úvod
„a Otokar Březina soudil, že naše české matky,
jsouce v jiném stavu, klečely v modlitbách před svatými obrazy Madon,
a jejich dítky dostávaly vznešenější, krásnější, docela odlišnou,
zcela nečekanou podobu – Milostného Obrazu!“
Jakub Deml, Katolický sen

Tématem této práce jsou obrazové principy v literatuře raného novověku. Prvořadou otázkou
proto je, co nazývám obrazovými principy a co jimi myslím. Snažím se tak nazvat určitý typ
působení obrazu v kultuře, působení, které je zároveň založeno a nedílně spojeno se
specifickým vztahem mezi obrazem a textem. Obraz tedy primárně nechápu jako statický
fenomén, jen jako artefakt, postavený do sítě silového působení mnoha kulturních a
společenských vlivů napříč časem. Nahlížím na něj především prizmatem jeho vztahu
k jazyku a textu, čímž je vtahován do mnohem složitějších komplexů myšlení. Jak v průběhu
práce ukážu a rozeberu, konkrétní obraz může být např. textem velmi věrně a detailně popsán,
nebo může text něco líčit tak živě, že to ve čtenáři zanechá jakoby živý vizuální dojem – to
jsou základní případy, o nichž literární věda, ale i uměnověda dávno ví a zkoumá je (princip
ekfráze). Mně však jde o něco ještě trochu jiného. Ve společnosti, v níž má vnímání v
obrazech z určitých důvodů (např. filozofických, epistemologických, teologických aj.) jiný
status než dnes, a jak tomu bylo právě v předmoderní době, proniká podle mého názoru
„princip obrazu“, tj. jeho šířeji chápané působení, implicitně do mnoha projevů lidské
činnosti, např. právě do psaní, resp. vytváření textu, a zanechává určitou stopu, kterou je
možné sledovat a dešifrovat. Obraz pak nemusí být jen tématem (jako např. v
Hammerschidově Historii klatovské z roku 1699, kde je pojednáván milostný obraz Panny
Marie) či motivem nějakého textu (jako např. v kázání o sv. Apolináři Jiřího Františka
Procházky de Lauro z roku 1736), aby v něm byl i přesto přítomný. Text totiž může být
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uspořádán tak, aby snáze umožňoval vizualizaci a memorizaci, aby svým schématem
odpovídal nějakému grafickému, malovanému vzoru, jak to uvidíme např. u plzeňského erbu
v cyklu kázání ze 15. až 18. století. Text může vytvářet takovou narativní situaci, že se děj
pomocí určitých mechanismů před čtenářem objektivizuje tak, jako by se před ním promítal
na plátně. Čtenář se stává divákem a tento jeho vizuální zážitek je dalšími textovými
strategiemi dále rozvíjen, jak to uvidíme na příkladu barokních modlitebních knih. Text může
dále fungovat jako zrcadlo odrážející zdánlivě nespatřitelné obrazy čtenářova nitra, jako
médium mající kvality reflexivního rozhraní, jak dále uvidíme na řadě příkladů z literatury a
kázání. Stejně tak může být text přímo nabit mnoha drobnými obrazovými reminiscencemi
různého charakteru, které v celku vytvoří dojem jakési obrazové intervence v textu, v zásadě
subverzivní vůči primárnímu jazykovému útvaru – podobné, jakou má posvátný obraz
vzhledem ke svému profánnímu okolí, které zasahuje a tím v různých rovinách proměňuje.
Ve své práci se tedy budu věnovat právě takovým pomezním jevům, jejichž faktická,
objektivní uchopitelnost sice není značná, ale jež představují určitou alternativu ke
klasickému literárněhistorickému či literárněvědnímu bádání. Texty, s nimiž pracuji, jsou
často okrajovými díly české raněnovověké produkce, vesměs náboženské. Klíč k jejich čtení
dnes obvykle chybí, jejich čistě estetické kvality nejsou značné, a proto slouží obvykle jen
historikům k ilustraci dobových fenoménů, jako jsou např. formy religiozity, vztah ke smrti
apod. (srov. MALÝ 2009). Hledání stop obrazového působení jakožto specifické dobové,
ovšem ve výsledku nadčasové kvality v nich mi umožnilo tyto texty nově přečíst, uchopit,
vytrhnout z němé hibernace a vztáhnout je k dlouhé tradici evropského myšlení a vzdělanosti,
ke které nakonec skutečně dílem patří. Ostatně i motto tohoto úvodu, odkazující k přežívání
magických představ o korespondenci viděného a uvnitř člověka se tvořícího až do 20. století,
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nám ukazuje, že se nejedná o problém čistě archeologický. Jaká tedy ona evropská obrazová
tradice je?
Působí už téměř jako klišé, když se tvrdí, že „naše doba, ať už je nám to milé, nebo ne,
je stále více závislá na obraze“ (anotace řady Vizuální studia Nakladatelství Academia).
Argumentů pro to je bezesporu možné nashromáždit mnoho. Nejde přitom jen o v dějinách se
rozvíjející technické možnosti polygrafického reprodukování, které vedlo k rozvoji nového
typu ilustrace jako specifického doplňku textové části knihy, stejně jako k – pro raný novověk
příznačné – Komenského „devíze“ orbis pictus. Nejde jen o vítězství grafického rozhraní
v osobních počítačích oproti textovému (Apple × MS DOS), o vizuální prostředí internetu,
který s velkým rozvojem grafických a přenosových možností staví čím dál tím více na videu,
obrázcích, animacích, emotikonech apod., o prostředí reklamy, dominanci filmového, či spíše
klipového průmyslu, fenomén obrazových knih všeho druhu, komiksu, ilustrovaných
časopisů, novin, v nichž souvislý text neúprosně ustupuje fotografiím apod. Výše uvedené
tvrzení o nové nadvládě obrazů je nicméně vnitřně vystavěno jakoby v opozici vůči představě
doby, která obrazovou složku jakožto dominantní mít neměla. Tou je v těchto schematických
modelech „Guttenbergův vesmír“, doba po vynálezu knihtisku v polovině 15. století, která
jako by stála mezi „obrazovým“ středověkem analfabetů a naší dobou fotografie, filmu a
internetu. Doba, která tím, že v tiskařském stroji zkrotila litery písma, těmito literami vládla a
byla ovládána (a obrazovou složku zdánlivě nepotřebovala). Že je tato schematičnost
zavádějící, není těžké dokázat. I tak si ale na tomto stereotypu můžeme uvědomit ledacos
podstatného. Klade to před nás např. otázky po tom, jak je současná „vizuální“ doba s obrazy
schopná pracovat (ve srovnání s dobami předešlými). Zřetelně se totiž ukazuje, že nadvláda
obrazů nevede jednoznačně ke kultivaci lidského nakládání s nimi. Zjevný je např. nepoměr
mezi nadbytkem vizuálních vjemů a schopností ono viděné analyzovat. Nebo je zajímavé, že
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přes veškeré deklarované zaměření na obrazovou informaci zcela evidentně atrofuje její smysl
pro vizuální reprezentaci a obrazovou symboliku, jak je patrné v mnoha oblastech veřejného i
soukromého života, z prací s obrazy např. při státnických aktech, ale i při oslavách a
ceremoniích jakéhokoli druhu. Nad rámec pompy a ostentativní demonstrace peněz a moci
jdou podobné maškarády zřídkakdy. Z reakcí lidí je navíc zřejmé, že těmto projevům stejně
nerozumí, což je obvykle okatě skryto za falešné žehrání např. nad přílišnou „pompézností“.
Tato neschopnost přijímat určitý typ, či spíše konstrukt vizuální informace, je dále patrný
právě v recepci děl minulosti, např. typicky interiérů barokních kostelů, které jsou vnímány
jako „přeplácané“, aniž by došlo k – na vkusu nezávislém – pochopení určité obrazové tradice
jako takové. Ostatně i současná určitá snobská obliba minimalismu např. v architektuře a
designu často svědčí spíše o neschopnosti integrovat do vlastního privátního světa obraz
v širokém slova smyslu, který svou podstatou zasahuje člověka způsobem, na který není
připravený. To vše se nikterak netýká osobního vkusu, ale právě schopnosti reflektovat
vizuální vnímání a chápat jeho dobová (i obecná) specifika. V tomto smyslu naše „vizuální“
doba v mnoha ohledech zaostává nejen za středověkem, ale právě i za dobou raného
novověku, resp. baroka, které vizuální strategii přisoudilo výsostné postavení v rámci celé
společnosti. Dosah a šíře jejího působení navíc způsobily, že jistým způsobem formovala
celou tuto společnost, o čemž svědčí životnost jistých jejích projevů, např. na venkově až do
20. století, či tendence k jejím návratům. Vrátíme-li se k úvodní tezi o tom, že naše doba je
závislá na obrazech, můžeme s jistotou prohlásit, že rozhodně ne víc než doby jiné. Nicholas
Mirzoeff sice ve svém Úvodu do vizuální kultury píše: „Jedním z nejpozoruhodnějších rysů
nové vizuální kultury je vzrůstající sklon ke zviditelňování věcí, které samy o sobě vizuální
nejsou. Tento intelektuální posun se spojuje se stále větší schopností technologie zviditelňovat
jevy, které by naše oči bez pomoci vidět nemohly, počínaje rokem 1895, kdy Roentgen
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náhodně objevil rentgenové paprsky, a konče ‚obrázky‘ vzdálených galaxií z Hubbleova
teleskopu, které jsou vlastně jen převodem frekvencí nezachytitelných naším okem.“
(MIRZOEFF 2012: s. 17) Jak ale uvidíme, zviditelňování zdánlivě neviditelných věcí je
princip, který je hluboce vlastní celé naší kultuře a rozhodně jej není možné vztahovat jen na
moderní dobu! Co se liší, je způsob vztahu mezi slovem a obrazem, nastavení jejich
neustálého potýkání a prolínání. Je příznačné, že doba knihtisku velmi rychle vytvořila
princip emblému, v němž se právě obrazová i slovní složka specifickým způsobem prolínají.
Ovšem i „obrazový“ středověk je plný slov, ať již ve formě mluvících pásek na deskových
obrazech, nebo „popisků“ všeho druhu na vitrážích či jiných uměleckých dílech. Slovo i obraz
vždy stály blízko sebe. Zároveň platí, že v jednotlivých epochách nejde vést jasné dělicí linie
mezi způsoby vztahování se k obrazu a slovu. V každé době zároveň probíhá řada proudů,
mezi nimi i spodních, které nesou zdánlivě opuštěné, anachronické tendence. Jak píše
Mirzoeff v reakci na W. J. T. Mitchella, „obraz světa nemůže být čistě vizuální, ale na druhé
straně vizualita rozbíjí a podrývá jakýkoli pokus definovat kulturu pouze lingvistickými
pojmy“ (TAMTÉŽ: s. 19).
Faktický nominalistický obrat ve filozofii na sklonku středověku sice zdánlivě
pohřbívá ontologický charakter spojení označujícího a označovaného, a tedy i vztah
obrazového symbolu k určité věci, to však nebrání tomu, aby tyto tendence nepřežívaly až za
práh postmoderny. Naše úvahy o obrazu a textu v raném novověku proto nebudou mít
charakter odhalování pravd o obou či pravidel jejich používání, protože nic takového nejspíš
neexistuje. Budou svědectvím o údivu nad setkáním se s projevy lidského ducha, které jsou
nám na jednu stranu vzdálené, ale zároveň tím, že vypovídají o člověku, o jeho tvořivosti a
myšlení, se nás bytostně dotýkají, neboť dovolují odhalit i v nás samých ony spodní proudy,
které nemizí, ale naopak se se vší překvapivostí často nečekaně objevují. Psát o vztahu obrazu
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a textu znamená přihazovat k už tak značně rozsáhlé hromadě kamení drobné zrnko písku.
Hromada, která stojí na základech daných možná bezděčnými poznámkami antických autorů
o tom, že malířství je němá poezie, však má stále účinnost magnetické hory. Ta se zvyšuje tím
víc, čím silněji v sobě necháme působit znepokojující otázky o překvapivě unikavé povaze
obrazu, který by přece měl být naším úhelným kamenem v následných úvahách. Přílišná
jistota v kladení základů sice buduje stabilní stavby, jejich charakter je ale náchylný k tomu,
stát se brzy neživotný a němý. Mám na mysli řadu analýz, které různě dovedným způsobem
překlápí obrazy do textů a texty do obrazů ve snaze nalézt pro obrazy jejich textové vzory a
naopak. Jejich nebezpečím je představa mechanické konvertibility, nesená právě onou iluzí
antických autorů o principiální identitě obou druhů umění. Porovnávat popis obrazu s jeho
vzorem či hledat v malbě její literární vzory, to vše patří k standardní náplni řady vědeckých
odvětví a vydává ve svých špičkách mimořádně podnětné a zajímavé výsledky. Já se však
nechám v první řadě vést úvahami o faktické neuchopitelnosti obrazu, a to hned skrze analýzu
jeho zrodu.
Německý historik umění a kultury Aby Warburg byl fascinován otázkou vstupu do
zobrazení – momentem, kdy se někdo či něco stává obrazem. Tato otázka není výplodem
přecitlivělé mysli. Vychází z hlubokého poznání toho, že obraz je v prvé řadě kulturně a
symbolicky podmíněným rituálním aktem, který má svůj počátek daleko před tím, než by
snad nějaký malíř stoupl ke stojanu a začal malovat či sochař sochat. Začíná pohledem. Nikdy
naplatila naivní představa o tom, že vidíme to, co je. Mnohem spíše platí, že vidíme to, co
jsme se naučili vidět. Vidění jako fyziologický proces souhry oka a mysli není omezen jen
opticky, rozlišovacími schopnostmi našeho oka a zorným polem, ale významně také naším
kulturně a historicky determinovaným předporozuměním. To, co vidíme, je jedna velká
redukce, daná samozřejmě i čistě praktickými ohledy – pokud pozorujeme strom, nevidíme
16

(ačkoli tomu tak fakticky je) každý jeden list, neboť bychom se z toho zbláznili (jako hrdina
povídky Jorge Louise Borgese Funes, muž se zázračnou pamětí, který nám připomíná
experimenty s eidetickou pamětí), ale na základě komplikované shody mnoha faktorů jsme
přijali, že nám podle potřeby stačí vidět např. celek stromu a spíše si všímat jeho jiných
znaků, jako je třeba jeho barva, od níž dále analyticky usuzujeme na roční období apod. Jak se
totiž píše ve zmíněné Borgesově povídce:

My jedním pohledem obsáhneme tři sklenice na stole. Funes obsáhl všechny výhonky, hrozny
a bobule na dřevěné mříži porostlé vinnou révou. […] Funes si totiž pamatoval nejen každý
list na každém stromě v každém lese, ale pamatoval si také každý okamžik, v kterém ten list
vnímal nebo si ho představoval. (BORGES 1989: s. 94 a 95)

Je-li ovšem náš pohled takový, tedy nezprostředkovává svět, jaký je, ale jaký jsme se ho
naučili vidět, není na místě konstatovat, že už naše vidění fakticky vytváří obrazy? Tedy
umělé, subjektivní záznamy podobné těm, které malíř nanáší na plátno? Anebo ještě lépe –
které spisovatel zaznamená při popisu např. krajiny, s vědomím, že mají čtenáři stačit k tomu,
aby se zorientoval v daném fikčním světě? Vytváří-li se obraz již naším pohledem, dává se
člověku k dispozici ohromný, leč často (především v moderní době) nereflektovaný tvůrčí
potenciál. Aby Warburg popisuje svůj zážitek z návštěvy indiánského kostela v Novém
Mexiku jako zážitek vlastní figurability, jako stav, v němž není možné rozlišit mezi sebou
jako divákem a aktérem zobrazení (MICHAUD 2008: s. 183) – stav, který pro něj byl klíčový
k pochopení renesančních fresek ve florentských kostelech. Člověk se stává součástí obrazu
nejen tím, že je např. namalován nebo vyfotografován, ale už tím, že je takto spatřen a uložen
do paměti. Proto mohl Warburg vedle sebe klást renesanční obrazy florentských patriciů a
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fotografie mexických indiánů – na obou byl totiž svědkem toho, jak se lidské osoby stávají
zobrazením. Status takovýchto obrazů se ovšem s dobou mění. Moderní člověk má tendence
podobné typy zobrazení opomíjet, jeho pojetí obrazu se přesunulo do sféry umění. Obraz jej
však zaskakuje jako náhle se vynořující podzemní řeka, jako překvapující iracionální proud,
který se zjevuje z hloubky paměti či podvědomí.
Citlivost k takovýmto obrazům osvědčily osobnosti typu Abyho Warburga či Waltera
Benjamina, moderní antropologie obrazu jim nicméně dává za pravdu. Člověk, jeho tělesnost
jako základní „místo obrazu“, vrací i v moderní době obraz do centra zájmu. Ten se však musí
zbavit omezení, která mu byla dána formováním např. dějin umění jako vědy, ale též
osvícenským obrazoborectvím. Jak píše Theodor W. Adorno v Minima Moralia:

Objektivní tendenci osvícenství vymýtit moc všech obrazů nad lidmi neodpovídá subjektivní
pokrok osvíceného myšlení k neobraznosti. Zatímco obrazoborec metafyzických idejí demoluje
pojmy, jež byly dříve chápány jako racionální, původní, přechází myšlení, jež je od osvícenství
oproštěné a proti myšlení očkované, k druhé obraznosti, bezobrazné a zaujaté. Vprostřed
osidel zcela zabstraktnělých vztahů mezi lidmi a k věcem se vytrácí schopnost abstrakce.
Odcizení schémat a klasifikací od jimi pojímaných dat, ba čistá kvantita zpracovávaného
materiálu, jež se stala zcela nesouměřitelnou s okruhem jednotlivé lidské zkušenosti, ustavičně
nutí k archaickému zpětnému překladu do smyslových znaků. Mužíčci a domečky, které
hieroglyficky pronikají statistikou, mohou v jednotlivém případě působit akcidentálně, jako
pouhý pomocný prostředek. Nikoli náhodou se však tolik podobají nespočetným reklamám,
novinovým stereotypům, hracím figurkám. Znázornění v nich vítězí nad znázorňovaným.
(ADORNO 2009: č. 92)
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Jisté vytěsňování obrazu ze života moderního člověka je spojeno s přeceňováním role
jazyka – diktující tendence k abstrakci redukují vzpomínky na jazykový materiál a odsouvají
jejich primárně obrazový charakter, který byl pro předmoderního člověka navíc spojen s
představou fyzického charakteru obrazů uložených v tvárné hmotě paměti. S tím pak souvisí i
redukce obrazů v textu na pouze jazykově opsané objekty, k nimž jazyk odkazuje základním
znakovým způsobem. Toto zploštění ovšem nikdy nebylo definitivní, obraz vždy bránil svou
autonomii a působil na člověka znepokojujícím způsobem síly, kterou nemá pod kontrolou.

Literárním dílem, které vynikajícím způsobem reflektuje tuto skutečnost přítomnosti obrazu a
moci pohledu, a může nám proto sloužit jako názorná ukázka toho, jak chci s obrazovými
principy v textu dále pracovat, je povídka německého romantického spisovatele E. T. A.
Hoffmanna Pískař z roku 1817. Ačkoli její celková interpretace vede k odhalení typicky
romantickému sváru mezi životem umělce a životem „obyčejného“ spořádaného člověka
(TATAR 1980), způsob, jakým je tento protiklad vystaven, stejně jako řada dalších motivů a
strategií ukazují mimořádnou citlivost k nadčasové otázce obrazu a složek, které k celkovému
procesu jeho formování, tedy především pohledu, patří. Ve vypravěčově vstupu, který
nečekaně vpadává ve třetině povídky a boří prvotní iluzi autenticity příběhu danou sledem
zdánlivě reálných dopisů hlavních postav, je představeno jakési umělecké krédo vypravěče,
mnohem spíše ale vyznání o tajemném zdroji jeho tvorby:

A Tys jim chtěl předvést výtvory svého nitra se všemi žhavými barvami a stíny i světly a lámal
sis hlavu, jak najít slova, abys aspoň začal. Cítils však, že musíš hned do prvních slov shrnout
řádně všechno zázračné, nádherné, děsné, veselé, hrůzné, co se stalo, a to tak, aby to všechno
zasáhlo jako elektrický výboj. Ale zdálo se Ti, že je každé slovo, vše, co řeč zmůže, bezbarvé a
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studené a mrtvé. Hledáš a hledáš, koktáš a zajíkáš se, a střízlivé otázky přátel bijí jako závany
ledového vichru do Tvého vnitřního žáru, div že nezhasne. Nejlépe uděláš, když jako nějaký
odvážný malíř nahodíš napřed několika smělými tahy obrys svého vnitřního obrazu, a pak už
to bude snadné – pak už budeš nanášet barvy stále žhavěji a žhavěji, pak už také živý rej
rozmanitých postav strhne přátele a oni budou, docela jako Ty, vidět sami sebe uprostřed
obrazu, který vzešel z Tvého nitra. […] Snad potom uvěříš, milý čtenáři, že není nic
podivnějšího a ztřeštěnějšího než skutečný život a že básník, ať dělá co dělá, může jej zachytit
jen jako v temném odrazu do matova vybroušeného zrcadla. (HOFFMANN 1976: s. 42–43)

Svět se básníkovým viděním v jeho nitru – do matova vybroušeném zrcadle – transformuje do
obrazu, který není možné následně verbalizovat. Jeho jazykové pokusy mají tendenci ihned
upadat do neživotných (abstraktních, tedy obrazu neodpovídajících) klišé. Pouze gesto malíře
je s to roznítit i ve čtenáři žár, který v básníku plane. Jelikož nechci v interpretaci pokročit do
specifik romantické epochy a poetiky, zdůrazním jen základní zkušenost vnitřního obrazu,
fyzicky a objektivně dané skutečnosti, jejímuž výkladu se budu obšírněji věnovat později.
Výše popsané vypravěčovo vyznání není jediným prvkem povídky, vztahujícím se
ke klíčovému principu obrazu a jeho vytváření. Zastavme se proto především u motivů oka a
vidění, pohledu. O titulní postavě povídky, Pískaři, sám text říká, že je to:

takový zlý mužský, ten, když děti nechtějí do postele, na ně přijde a hodí jim přehršli písku do
očiček, a ty jim potom okrvaví a vyskočí z důlků, a on ty očičky nahází do pytle a zanese je na
půlměsíc jako žrádlýlko pro svoje dětičky. (HOFFMANN 1976: s. 31)
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Pískařem jsou děti strašeny proto, aby šly spát, aby zavřely oči, nedívaly se. Dívání se
(spojené postupně s tajemnou postavou alchymisty Coppelia, kterého nemají/nesmějí spatřit)
je totiž v určité konstelaci chápáno jako nebezpečné, pohled jakožto zraňující, stejně jako
písek v očích. Takovéto fyzické pojetí pohledu nám může evokuje antickou korpuskulární
teorii vidění, podle které se z předmětů odlupují jako fyzické slupky obrazy a vstupují okem
do mysli. Tento proces v jeho zraňující, hrozivé podobě popisuje v 1. století př. Kr. římský
autor Lucretius Carus ve spise O přírodě:

Dokonce ptáka, jenž noc svýma křídloma plaší
a jasným hlasem si zvykl denici volat,
draví králové pouště zas nemohou vystát
a vidět ho tváří v tvář; oni na místě prchnou.
V kohoutím těle jsou patrně jakési prvky,
jež jakmile zvenčí jsou vstřeleny do lvova oka,
bodají do zřítelnic a působí bolest
tak prudkou, že snést ji nemůže zuřivé zvíře. (CARUS 1971: s. 145)

Pískař tak ve vztahu k vlastní tajemné identitě rozehrává nejistotu ohledně toho, zda fakt
zapovězenosti jeho spatření vychází z toho, že divákovi něco sekundárně způsobí (nasype do
očí písek), nebo že je toto spatření zraňující samo o sobě.
Orgán oka je vůbec v Hoffmannově povídce maximálně významotvorný. Ovšem
nikoli pouze jako symbol, ale skutečně jako orgán, nástroj zraku, jako zdroj vidění a pohledu.
Jako je totiž motiv písku v oku, a potažmo asociace korpuskulární teorie, založen na chápání
oka jako brány, kterou vstupují vnější obrazy do mysli, je oko podle druhé tradiční teorie
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vidění chápáno naopak jako reflektor, jako zdroj zvláštního světla, jehož přičiněním vidíme.
Tento přístup dává oku až haptické kvality (paprsek z oka funguje jako slepcova hůl),
rozhodně z něj však dělá nikoli pasivního příjemce, ale naopak působící sílu. Z této tradice
povstávají nejen představy o magické moci oka schopného uhranout (blesky sršící z očí), ale
vedou až k představě oka-falu, které dokáže přivést na dálku do jiného stavu, tedy obecně
oživit (BARTSCH 2000: s. 75). Odtud ostatně pochází i metaforika pohledu, která zná obraty
jako „propichovat/probodávat pohledem“ apod. V Hoffmannově povídce je pohled takovýmto
způsobem mnohokrát zvýznamněn. Nejen že pohled alchymisty Coppoly „budí děs“, ale stává
se oživujícím prostředkem, který se stane hlavnímu hrdinovi osudným. Natanael je přinucen
k tomu, aby si koupil od tajemného prodavače brýlí (synonymita očí a brýlí je nástrojem děsu,
komiky i jakési vizuální závrati: „Bylo tu očí na tisíce, a všechny se dívaly a mrkaly a
pokukovaly strnule po Natanaelovi.“ [HOFFMANN 1976: s. 50]) malé kukátko. Jím se jako
prodlouženým okem bezděčně podívá z okna a spatří dívku Olympii, jež je ve skutečnosti
geniálně vytvořeným automatem. Ačkoli se mu vždy předtím zdála strnulá, s očima jako bez
života, „co se tak kukátkem díval stále bedlivěji a bedlivěji, bylo mu, jako by se
v Olympiiných očích vzňaly vlahé měsíční paprsky. Zdálo se mu, že se jí teprve nyní zrak
roznítil; její oči planuly stále živěji a živěji.“ (TAMTÉŽ: s. 50) Není pochyb o tom, že
konečné oživení automatu bylo umožněno až Natanaelovým pohledem, že teprve jeho síla
(umocněná dalekohledem, o němž ale netřeba předpokládat, že byl nějakým způsobem
kouzelný – ve „fantaskní logice“ věci hraje ale nejlépe svou úlohu právě jako čistě optický
nástroj) probudila stroj k životu. To ostatně potvrzuje i rozvíjející se příběh. Mimovolně se
dozvídáme, že otec/autor Olympie ji „tak dlouho věru úzkostlivě skrýval před každým
lidským okem“ (TAMTÉŽ: s. 52). Další oživující proměna spojená s pohledem nastane
během plesu: „Ledově chladná byla Olympiina ruka, cítil, jak mu nitrem hrůzně prochvívá
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smrtelný chlad, zahleděl se strnule Olympii do očí, ty mu však zazářily vstříc plny lásky a
touhy, a v téže chvíli také jako by v studené ruce začal bít tep a rozžhavily se proudy
životodárné krve.“ (TAMTÉŽ: s. 53) Způsob, jakým Natanael oživil Olympii, se mu vrací
v jejich společném přebývání. Olympie je mu zrcadlem, ve kterém s nadšením (ovšem
fatálním, narkissovském) spatřuje samého sebe, ony vnitřní obrazy z vypravěčova vyznání,
které dříve nemohl s nikým sdílet. Nyní je ve skutečnosti taktéž nesdílí, žije v iluzi
porozumění, jež je daná mechanickým zrcadlem, které probudil k životu svým vlastním
pohledem. O principu poznání skrze odraz a o jeho úskalích pojednávám v samostatné
kapitole této práce, Pískař nicméně i přes celkové vyznění, které má charakter romantické
ironie, do mnou nastíněné problematiky velmi přesně zapadá.
Moc pohledu, která na čas spojila Natanaela s Olympií, se pro něj nakonec stává
osudným. Natanael na čas dokonce ztratil zájem o svou snoubenku, příznačně tím, že mu
neustálé hledění na Olympii vymazalo její podobu z nitra. Jiný pohled jej nakonec v závěru
povídky vede až k záchvatu šílenství a k smrti. Poslední Natanaelova replika patří hrozivému
Coppeliovi/Pískaři: „Hahaha – ezky oka – ezky oka! – Já ti je odkoupím – já ti je odkoupím –
už jdu – už jdu!“ Oči, které Pískař vylupuje dětem, oči, které Coppelius údajně zkazí
Natanaelově sestře, takže oslepne a zemře, oči, skrz které oživí loutku Olympii a které pak
Coppelius jako nejcennější součást mechanismu vytrhne a ukradne, a nakonec oči, které
vedou k šílenství – frekvence tohoto motivu není dána jen jeho abstraktní silou, ale odráží se
v ní status, který pohled a vidění měly pro Hoffmanna, a ovšem pro celou předmoderní dobu.
Pro naše následující úvahy, které se budou opírat spíše o literaturu raného novověku, je
Hoffmannova povídka velmi zajímavým referenčním bodem, který ukazuje, jak mnohé
z toho, co budeme konstatovat nad mnohem staršími texty, prochází do následujících epoch
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jako ona ponorná řeka, objevující se nečekaně a přinášející s sebou zdánlivě zapomenutou
zkušenost.

Oživující moc pohledu má prehistorické kořeny a je spojena s fyzickými důsledky majícími
magický charakter. V Genesis 30,37–39 je popsána jedna taková praktika: Aby se ovcím
rodila pruhovaná mláďata, postaví jim Jákob do napajedla pruhované pruty. Ovce se při
pohledu na pruhované pruty páří a tento pohled ve výsledku ovlivňuje zbarvení jehňat
(souvislost s Březinovým svědectví z motta je úsměvná, leč evidentní). Jiné výmluvné
svědectví podává helénský milostný román ze 3. století po Kr. Příběhy aithiopské Héliódora.
Aithiopská královna popisuje své dceři okolnosti jejího narození a hlavně její podoby
následujícím způsobem:

Když ses pak narodila, byla jsi celá bílá, tvá pleť zářila a tím se odlišovala od pleti Aithiopů.
Já jsem věděla, proč to je: protože jsem se při onom styku s mým manželem dívala na obraz,
který jsem měla před sebou a na němž byla Andromeda úplně nahá (Perseus jí právě pomáhal
sestoupit ze skály), a to nešťastně ovlivnilo plod, takže dostal její podobu. (HÉLIODÓROS
1971: s. 179)

Takovýto význam přisuzovaný obrazům pro budoucí podobu dětí se ostatně následně odrazil
v propozicích o výzdobě ložnic, v nichž měly být v příhodný čas odhalovány lascivní výjevy,
aby podpořily zdárný průběh milostného aktu (FREEDBERG 1989: s. 3). Analogicky k tomu
je význam pohledu, a tedy akt hledění, zvýznamňován i kulticky. Jak dokládá Jaś Elstner, už
v antice hrála vizualita důležitou náboženskou roli (ELSTNER 2000). V Pausaniových
Cestách po Řecku ze 2. století po Kr. obsažený popis Diovy svatyně v Olympii, jinak klasický
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příklad antické ekfráze, je strukturován nikoli podle fyzického rozložení oltářů (tedy čistě
vizuálně), ale podle pořadí élidských obětí (PAUSANIÁS 1973: s. 391–393). Na obrazové
evokace bohatá četba tak může vést k virtuální účasti na místním kultickém fungování.
Pohled jako součást náboženského rituálu je bytostně vlastní i křesťanské Evropě. Především
v pozdním středověku se výrazně rozšířila eucharistická úcta spojená s adorací vystavené
svátosti. Hledění na eucharistii – spojené mj. s rozvojem výtvarného ztvárnění monstrancí –
jako důležitá součást duchovního života má své opěrné body v mnoha projevech tehdejší
kultury.

Stačí

vzpomenout

ikonografii tzv. mše svatého
Řehoře, v níž jsou pochybnosti
ohledně

transsubstanciace

zahnány zjevením Krista jakožto
Muže bolesti právě během mše
na pozadí eucharistie. Tajemství
eucharistie,
v složité

vysvětlitelné

filozoficko-teologické

koncepci proměňování podstaty,
zákonitě nutilo ke konkrétní, tj.
vizuální, uchopitelnosti – tou se
staly zázraky o zjevení se Krista
v „těle“ hostie před zraky světce
či

jiných,

tohoto

pohledu

hodných lidí. Je-li racionální
pochopení

transsubstanciace

Mše sv. Řehoře podle Albrechta Dürera, 1511.
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nesnadné, či spíše nemožné, a vlastní přijímání eucharistie bylo v dřívějších dobách omezené,
byl pro kultický kontakt s posvátnem ideálním prostředkem právě pohled. Právě koncepci
„posvátného pohledu“ tak můžeme najít vepsanou do kultury vrcholného středověku jako
komunikační strategii provázející vedle eucharistické úcty např. výroční ukazování ostatků,
uctívání obrazů a soch apod. (srov. LENTES 2002; 2006). Zkoumání hry pohledů na
gotických obrazech patří ke standardu uměnovědného bádání, neboť odhaluje způsoby vedení
divákovy pozornosti, a tedy jeho mysli, duchovního oka, přes zprostředkující postavy obrazu
(anděly, svaté) k postavě ústřední, Kristu, Panně Marii, světci apod. Toto vedení pohledu
nemá jen estetickou a kompoziční funkci, je vizualizovanou analogií duchovní cesty člověka,
způsobem přípravy a gradace modlitby. Je to ostatně jeden z možných tertium comparationis
meditačního obrazu a textu.
Pro porozumění statusu obrazu v katolickém prostředí v době raného novověku, kterou
můžeme pro naše účely ztotožnit s barokem, je podle mého názoru užitečné zastavit se nad
rétorickým charakterem této doby. S mírou zjednodušení na to upozornil např. Martin
Heidegger: „obraz světa […] neznamená […] vyobrazení světa, nýbrž svět pojatý jako obraz.
[…] Obraz světa se nevyvíjel od středověkého k novodobému, nýbrž to, že se svět vůbec
stává obrazem, je příznačné pro podstatu novověku.“ (cit. in MIRZOEFF 2012: s. 17) Jak si
ukážeme dále, raněnovověký svět funguje jako obraz primárně ve smyslu vnějšího působení,
nikoli jako nějaká vnitřní kvalita. Toto vnější působení či vyzařování je pak podřízeno
podobným principům jako text – rétorický charakter světa je dán jeho chápáním jakožto místa
působení na člověka jako jeho hlavního vnímatele. Je-li v centru dobového uvažování člověk
a potřeba jeho přesvědčení v širokém slova smyslu, je svět – příroda, krajina, město apod. –
jednou z platforem, na níž je možné toho dosáhnout. Rétorická pravidla výstavby textu
spontánně pronikají do dobového myšlení a nahlížení světa, přičemž vizuální aspekty rétoriky
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– např. princip živé evokace něčeho nepřítomného (enargeia) či postupy spojené s
mnemotechnikou, jejíž základy máme u římských rétorů (Quintilianus, Cicero, Ad
Herenium…) – se v těchto vztazích odrážejí. V baroku je pak toto spojení rétoriky a vizuality
mimořádně komplexní.
Klíčovým textem pro barokní dobu jako celek jsou závěry tridentského koncilu (1545–
1563). Ten totiž udával tón celé následující epoše, jím se legitimizuje většina z toho, co tato
doba na poli náboženství a s ním spojené umělecké tvorby vytváří. Tridentský koncil byl
navíc velmi striktní, normotvorný. Je zároveň příznačné, že impulz, který na jednu stranu
tvůrčím způsobem ovlivní evropské výtvarné umění na dalších dvě stě let, zároveň zakazuje
řadu dosavadních projevů středověké zbožnosti, ať již na poli (para)liturgické – např.
sekvence –, nebo ikonografické. Tridentský koncil je především jasnou odpovědí katolické
strany na reformaci, odtud vychází i jeho základní étos, jímž je aktivní činnost, boj za
něco/proti něčemu, dynamický aspekt ukazující člověka jako postaveného na bojiště světa, na
němž má zápasit o svou duši. Lidská aktivita (svoboda), jíž vychází vstříc a s níž spolupracuje
Boží milost – to je teologická odpověď na protestantské učení o principiální zkaženosti lidské
podstaty, z níž vychází i bagatelizace lidských skutků jakožto způsobu vlastního posvěcování.
Jak píše básník a dramatik španělského „Zlatého věku“ Pedro Calderón de la Barca:

Sigismundovi zlé vlivy
jeho hvězdy, víš to, hrozí
neštěstím a tragédií,
a chci vědět, jestli nebe,
které přece nelže nikdy
a nejednou dokázalo,
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jak tvrdě plní své sliby,
sleví ze svých předsevzetí,
nebo je alespoň zmírní,
přemoženo odvahou
a zvikláno jeho činy,
zda odvolá samo sebe,
neboť člověk má dost síly
i na osud. (CALDERÓN 1981: s. 66)

Zdůraznění svobody člověka vrženého do světa a tematizace jeho boje o spásu duše tedy
otvírá prostor pro boj, prostor pro usilování o to, získat ho na „správnou“ stranu. Celý
heroický étos reformního potridentského katolicismu, jak je ztělesněn např. činností
jezuitského řádu a jeho misionářů, je tedy možné synekdochicky vyjádřit rétorickou figurou
persuasio, přesvědčování. Persvaze je jak klíčovým pojmem raněnovověké rétoriky, tak
klíčovým pojmem teorie, ale i praxe barokního umění (HECHT 1997), a tedy i rétorického
uchopení celé doby.
S tím vším souvisí základní aspekt, který odlišuje barokní umění od středověkého.
Vyjděme od jednoduchého srovnání gotické katedrály a barokního kostela. Katedrála,
představující např. podle známého Panofského pojetí summu středověké vzdělanosti,
analogickou té, zachycené v psaných summách scholastických autorů, má jako svůj referenční
bod nikoli člověka (k němuž, resp. z lidských proporcí vycházející harmonii, se poprvé v
historii umění nevztahuje ani svým architektonickým řádem), ale samotného Boha. Ustrojení
katedrály odpovídá celému makrokosmu, je jeho analogií. Odtud vychází její příznačný rys –
spousta věcí „v ní je“, aniž by je člověk mohl spatřit, neboť se skrývají v běžně
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nepřístupných, nespatřitelných místech, např. vysoko položených klenáků, triforia, střešní
konstrukce. Každá z těchto součástí však má svou funkci, je symbolicky provázaná s celkem
stavby a univerza. Je legitimní tím, že je, nikoli tím, že by ji někdo (s výjimkou Boha) viděl.
Odráží pojetí světa Platónovy timaiovské kosmologie, kde vládnou ontologické a
sympatetické vztahy napříč univerzem. Symbolika tohoto světa není nahodilá, daná kulturním
konsenzem, ale reálná, objektivní, a proto vždy působící, magická. S tím souvisí i známá
skutečnost, že mnohé středověké deskové obrazy byly malované i na své zadní straně, že k
jejich podstatě patřilo malířské zpracování i toho, co běžný člověk neměl nikdy spatřit.
Obraťme svou pozornost k baroknímu kostelu. Zde je naopak vše zaměřeno na člověka, který
do kostela přichází. Uspořádání prostoru není ontologicky podřízeno nadosobní ideji či
symbolice, ale pohledovým osám, perspektivním jevům, zkrátka antropologicky chápané
teatralitě, jíž je ovšem třeba správně rozumět. Nejde o teatralitu ve smyslu falešné, zavádějící
iluze, simulacra či sofismatu, ale o vyšší mocí legitimizovanou teatralitu mající za úkol
působit, a tak přesvědčit (persuasio) diváka, a to i za cenu pravděpodobnosti na úkor
pravdivosti. Legitimizace tohoto divadla neleží v ontologické podstatě věci, ale je dána
dominantní ideologií potridentského katolicismu, je dána církevní, formální autoritou.
Optické působení iluzivní fresky počítá s jistou předpokládanou trajektorií pohybu člověka
v prostoru, barokní sochy jsou natočeny tak, aby vynikly z pohledové strany, jejich
nepohledové části jsou často zpracované jen nahrubo. Princip kašírování, umělých mramorů,
dutých soch s pouhou dřevěnou konstrukcí uvnitř a sádrovým obalem – to vše signalizuje, že
nejde o ontologickou podstatu toho kterého díla v rámci magické symboliky celku vesmíru,
ale že jde o účinek, který díla přinesou, a to primárně vizuální. V tomto smyslu se prostor
kostela chová principiálně velmi rétoricky. Jeho úkolem je působit jako celek na příchozího,
diváka. Jeho primárně vizuální, ale jinak samozřejmě i sluchová a čichová zkušenost jej má
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přesvědčit a vést po správné cestě duchovního života. Karel Borromejský ve svém spise
Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae z roku 1577, který je vlastně jedním
praktickým pojednáním o umění v duchu tridentského koncilu, píše ve 3. kapitole věnované
vnějším zdem kostela a fasádě, že boční a zadní stěna není vidět, proto na ní nemusí být žádné
ozdoby, kdežto čelní má vyjadřovat posvátnou historii svatými obrazy a malbami
(VOELKER 1977: s. 63)
Pokud jsme řekli, že barokní umění má ontologicky jiný status než umění středověké,
je třeba k tomu dodat jednu podstatnou věc. Zatímco katedrála je „legitimizována“ Božím
pohledem a vztahy, které se v ní budují mezi mikrosvětem a makrosvětem, je barokní umění
„legitimizováno“ svými recipienty. Zde se člověk stává zrcadlem, které reflektuje např.
výtvarný koncept fasády kostela, a tím se nejen nechává „přesvědčovat“ ve smyslu rozumové
analýzy obsahu a umělecké působivosti díla, ale stejnou měrou tento svůj obraz, jak uvidíme
v dalším textu, mediuje dál, právě Bohu. Vzniká tak složitá hra odrazů, kterými je protkána
mapa barokní kulturní krajiny. Mariánské a Trojiční sloupy na barokních náměstích nejsou
ozdobami ani monumenty, ale živými součástmi lidského života, jelikož s ním tvoří zjevnou a
zjevovanou, konkrétní praxí osvědčovanou spirituální jednotu. Když se v barokním románu
Hanse Jakoba Christopha von Grimmelshausena Dobrodružný Simplicius Simplicissimus
dostane hlavní hrdina na závěr svého života na opuštěný ostrov, touží po duchovních knihách,
které ale nemá. Konstatuje:

Ostrůvek mi musil býti celým světem, a každá věc, ba každý strom na něm mi měl býti
popudem k zbožnému životu a podnětem k myšlenkám, jež má míti každý pravý křesťan.
Uviděl-li jsem trnitou bylinu, vzpomněl jsem si na trnitou korunu Kristovu; uviděl-li jsem
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jablko, vzpomněl jsem si na pád našich prvních rodičů a litoval jsem jich…“
(GRIMMELSHAUSEN 1951: s. 451)

Jak je zřejmé, Simpliciovi nešlo o to, že by jablko bylo totožné s oním rajským, že by mezi
nimi bylo nějaké ontologické pouto. Je ale podnětem k duchovní reflexi, má persvazivní
funkci, která nekončí u konstatování určitého druhu znakovosti, ale promítá se do života
člověka. Příznačné je, jak tuto rétorizaci ostrova charakterizují holandští (tj. protestantští)
námořníci, kteří u jeho břehů zakotví:

Hned jsem také zpozoroval, že zmíněný Němec není patrně blázen, tím méně pak zlosyn, za
jakého ho naši lidé pokládali, neboť všechny stromy s hladkou korou popsal biblickými a
jinými krásnými výroky, chtěje tak rozněcovati svého křesťanského ducha a povznášeti svou
mysl k Bohu. A tam, kde nebylo celých výroků, byla alespoň čtyři písmena Kristova nápisu na
kříži: INRI nebo jméno Ježíšovo a Mariino anebo některý nástroj Kristova umučení, z čehož
jsme usuzovali, že je to jistě papista, protože se nám to vše zdálo tak papeženské. […] Ale
všechny tyto krátké a hluboké průpovědi nám byly jen záhadnými a temnými orakuly, z nichž
jsme však přece mohli posouditi, že jejich autor není blázen, nýbrž duchaplný básník.
(TAMTÉŽ: s. 454–455)

Viditelnost, zjevnost, spojené tedy s vizuálním důkazem existence, mají zvláště v době
protireformace velmi specifický význam. Jsou vtaženy do celého komplexu polemické
teologie, jak se rychle formovala během celého 16. století (NATOŃSKI 2003). Např.
katolický polemik této doby Laurentius Hermanuticius píše: „protož Slovo boží přesvědčuje a
ovšem zatracuje ty, kteříž církve jakožto stkvúcího města božího na vysoké skále postaveného
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znáti a na ni patřiti nechtějí, ale Pána Krista, Slovo boží, svátosti a své spasení v jiných, a to
nově připravených kaplech, skulinách, oudolích, jamách a koutech hledají a nalezati chtějí“
(HERMANUTICIUS 1584: 261). Proti protestanské novosti a – v protireformačních krajích –
skrytosti (z níž ovšem protestanti naopak čerpají svůj étos) staví katolický polemik
demonstrativní zjevnost. Je-li protestantská identita ve své podstatě spojena s abstraktními
pojmy vycházejícími z chápání víry a Písma jako jediných zdrojů spásy, a v českém prostředí
silně též s tradicí pronásledování a skrývání se, staví proti tomu katolická polemika principy
zcela opačné – konkrétní, hmatatelné důkazy, památky, archeologické objevy z doby
prvotních křesťanů (vzpomeňme klíčový význam římského kardinála Caesara Baronia pro
moderní archeologii), princip nepřerušené
kontinuity

garantované

duchovně,

ale

nikoli

svátostně,

čistě

tedy

jevy

spojujícími duchovní působení s rituální
jevovou složkou – typicky např. svěcení
kněží a biskupů a jejich pomazání apod.
Typickým

příkladem

toho

je

např.

kompilát Jiřího Plachého-Feruse Mappa
katolická z roku 1630, která je jakousi
globální apologií katolictví, využívající
jako

hlavní

argument

právě

onu

všeobecnou zjevnost katolicismu po celém
světě.

Jiným

typickým

příkladem

je

frontispis velmi vlivného polemického
J. M. Lersch, frontispis knihy J. Schefflera Ecclesiologia, 1677.

spisu Johanna Schefflera alias Angela
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Silesia Ecclesiologia z roku 1677 od vídeňského grafika Johanna Martina Lersche. Je na něm
zobrazeno město Boží jakožto na skále – tj. velmi viditelně – vystavená bašta, kterou před
náporem herezí brání plamenným mečem archanděl Michael. Andílci, kteří mu pomáhají a
kteří mají v duchu dobové polemické literatury v rukou štíty (clipeus, scutum), na nich nesou
hesla potvrzující legitimitu katolické víry – vedle věčnosti (perpetuitas), neporazitelnosti
(insuperabilitas) a dalších vlastností nacházíme i výmluvné visibilitas – viditelnost (KOZIEŁ
2006: s. 402).
V této souvislosti stojí za zmínku i vlastní otázka zobrazitelnosti jako takové. Moderní
abstraktní myšlení se svými obrazoboreckými tendencemi spoléhá na oproštěnou
lingvocentrickou racionalitu, která ovšem – zvláště v krizových okamžicích – selhává.
Pozoruhodným způsobem toto téma probírá George Didi-Huberman v knize Images malgré
tout (2003). V souvislosti s hrůzami nacistických koncentračních táborů, konkrétně Osvětimi,
vyžadují mnozí intelektuálové zachování principu nezobrazitelnosti, které má odpovídat
nepředstavitelnosti hrůzy toho, co se zde dělo. Proto např. film Clauda Lanzmanna Šoa
pracuje jen s výpověďmi, nikoli obrazy. Didi-Huberman proti tomu zdůrazňuje pravý opak –
právě proto, že tyto události byly tak strašné, je obraz – např. unikátní rozmazaná fotografie
z Osvětimi – vzácnou trhlinou, díky které je možné se v selektivním výjevu přiblížit jádru
historické skutečnosti, dotknout se v evangelijní metafoře rány, která by jinak byla schována
v abstrakci slov. Raněnovověký svět, stejně jako středověký, takovou hrůzu z obrazu nemá.
Velmi dobře chápe tuto až terapeutickou funkci obrazu a pracuje s ní. Je-li pro křesťanství
nejnepředstavitelnější událostí potupná smrt Boha na kříži, jsou jeho zobrazení, případně
dokonce schematizované detailní obrazy jeho ran právě takovými trhlinami, v nichž je
rozumově neuchopitelné poselství vizuálně prezentováno k jiné specifické formě kognice,
např. během meditace, o čemž svědčí tímto způsobem pojaté modlitební knihy. Ostatně celá
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velká tradice evropské ikonologie, iniciovaná vlivnou knihou Cesara Ripy Iconologia (1593),
ukazuje způsob, jakým je možné ztvárnit abstraktní pojmy pomocí jasných vizuálních
montáží, jejichž stopy nacházíme samozřejmě i v literárních textech. Dalo by se tedy shrnout,
že předmoderní svět neměl s nezobrazitelností příliš velké problémy. Jeho stopy, odrážející
ovšem pochopitelně mnohem hlubší struktury v člověku, ostatně vyvstávají i v mnoha
pozdějších psychologických experimentech, majících popsat spojení myšlení a obrazů, resp.
myšlení v obrazech. Psycholog Edward B. Titchener ve svých přednáškách Lectures on the
Experimental Psychology of the Thought-Processes z roku 1909 píše: „Má mysl ve svých
běžných operacích je docela kompletní obrazovou galerií – nikoli hotových maleb, ale
impresionistických záznamů. Kdykoli čtu nebo slyším, že někdo udělal něco skromně, nebo
vážně, nebo pyšně, nebo pokorně, nebo galantně, vidím vizuální záblesk skromnosti, vážnosti,
pýchy, pokory nebo galantnosti.“ (cit. in: ARNHEIM 1997: s. 107) Podobně Kurt Koffka ve
studii z roku 1912, pojednávající o experimentech s „myšlením v obrazech“, popisuje, že na
podnět slovem „právník“ odpovídal zkoumaný: „Vše, co jsem viděl, byla taška držená
rukou!“ (cit. in: TAMTÉŽ: s. 106) Jak vyplývá z podobných experimentů, myšlení v obrazech
nejde cestou cílené redukce a fragmentarizace ve smyslu zjednodušování, ale rovnou se
odehrává v črtách, vizuálních zkratkách/symbolech, které mysl kombinuje a dotváří
v montážích. Taška držená rukou funguje jako znak, jehož vznik je ovšem těžké hledat
jednoznačně jen v jazykové sféře, či naopak jen v obrazové, a celkem bez problémů bychom
si ji dokázali představit jako picturu v nějakém moderním emblému. Opět je podstatné, že
zdánlivě abstraktní témata nejsou z těchto úvah vyloučena, právě naopak – na nich se
obrazové myšlení demonstruje nejexplicitněji. Jde o ony „vizuální záblesky“, které fungují
jednak v procesu myšlení, ale obecně i v celém procesu prožívání – jakožto trhliny se
dostávají tam, kam principiálně abstraktní slova nedosáhnou.
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Otázky, kterými se zabývá tato práce, mají široký rámec, v němž se budeme pohybovat dosti
volně. Týkají se obrazu a textu, ale zároveň paměti, mentálních obrazů, pohledu, odrazu.
Jejich jádro či těžiště není snadné nalézt a ani se o to nepokouším, neboť mi jde právě o
upozornění na pletivo, jehož jednotky jsou navzájem hustě propleteny. Mentální obrazy
vznikající v lidské mysli jsou, na základě aristotelských východisek, podmíněny smyslovými
počitky, ovšem např. lidský pohled je už sám o sobě selektivní, obrazotvorný – člověk vidí, co
chce vidět, ale představí si jen to, co už k němu smysly proniklo. Texty, které jsou svým
charakterem spojeny s teorií paměti, vykazují obrazové struktury, které do nich byly vloženy
autorem, ale zároveň pronikají do mysli čtenáře či posluchače. Jsou tak zachytitelné jak
v přípravné fázi textu/promluvy, tak při jejich faktickém vytváření, jako nakonec při recepci.
Text jako zrcadlo vytváří mnohostrannou reflexi, v níž se obraz a jazyk proplétají, kde vnitřní
zrak duše či mysli zároveň čte i hledí. Pokud bychom proto hledali nějaké vyslovené
specifikum, dané předmoderní dobou, v níž se v těchto úvahách pohybujeme, o něž by bylo
možné se opřít, bude jím nejspíš fyzický charakter obrazu, jehož původ a „proces“, jak jsem
naznačoval, je tak těžce uchopitelný. Co tím myslím?
Fyzický charakter obrazu není dán jen představou jeho mechanického otisku v mysli
člověka, ale má i širší a hlubší souvislosti vycházející z křesťanské teologie a antropologie.
Na konkrétních příkladech budu tento princip ve své práci průběžně demonstrovat. Zde bych
se ale zastavil u obecnějších úvah, které s tímto principem souvisí. Základním rámcem mi
budou principy, stojící v jádru naší civilizace – především mnohostranná práce
s obrazem/odrazem v křesťanské teologii. Primární vzájemný odraz božských osob v Trojici,
jež se přenáší na člověka jako obraz/odraz Boží, je umocněn inkarnací Krista, který se jakožto
pra-obraz člověka stává sám obrazem, obraz přijímá přirozenost odrazu. Po zmrtvýchvstání se
ukazuje učedníkům ve svém oslaveném těle – odraz je tajemným způsobem proměněn zpět
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v obraz – a takto vstoupí do nebe. Sled paradoxů je umocněn tím, že na zemi zanechává sám
sebe, své tělo, v podobě eucharistie, fyzického předmětu v podobě chleba a vína, jejichž
podstata je ale změněna. Složitá a dlouho teologicky cizelovaná koncepce transsubstanciace
může sloužit jako jeden z klíčů k obecnému chápání jistých projevů naší kultury. Vepisuje
totiž do její struktury unikátní hru významů – něco, co je – fyzicky se projevuje –, je svou
podstatou něčím zcela jiným, neuchopitelným. Konkrétní smyslové přijímání – vizuální a
případně i chuťové – slouží jako transmise něčeho zároveň zcela nadsmyslového. Teologická
a filozofická spekulace se pojí se smyslovou a emocionální zkušeností, založenou na
faktickém projevu něčeho, jehož souvislost (v tomto případě chléb a víno) s podstatou věci je
symbolická jen zcela konvenčně. Tento svátostný model označování, přítomný v dalších
aktech, jako je křest, pomazání, svěcení atd., a tvořící nedílnou součást „katolického kódu“, se
dílčím způsobem projevuje v mnoha jiných oblastech kultury. Příkladem může být koncepce
dvojího těla krále, jež v sobě spojuje archaickou představu o souvislosti božstva a panovníka
s křesťanským „svátostným“ symbolismem. Jak upozorňuje Louis Marin, teologie posvátného
Těla se v raném novověku setkává s teorií politické moci, neboť je spojuje otázka moci
reprezentace. Kristus, který je v nebi, je zároveň na zemi pod způsobou chleba a vína, v nichž
ale nejde o vztah znakového odkazování. Reprezentace je závislá nejen na posvátném
působení, ale stejně tak na fyzickém mediátoru (jenž je přepodstatněn). Politická moc si
podobný princip pokusila přivlastnit právě v koncepci královské moci a jeho dvou těl, jak
jeho fyzického, tak těla státu.
Podoba, tj. obraz zachycovaný pohledy, hraje v těchto konfiguracích obecně zvláštní
místo – vizuální adorace svátosti, stejně jako relikvie světce či obrazu krále – je fyzickou a
smyslovou emanací posvátné skutečnosti, kterou přijímající vnímá a zpracovává opět
„svátostným“ způsobem, odlišným od běžného smyslového bytí ve světě. Ve své práci se
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z velké části věnuji právě tomuto „svátostnému“ vnímání obrazů, jejichž zdroj leží v textu –
ať se jedná o vnímání městského erbu, pašijových scén nebo posvátného obrazu. Zvláštní
charakter těchto obrazů/znaků nicméně neleží jen na rovině jejich projevu, ale v celém
procesu jejich vnímání, který nekončí okamžikem zhlédnutí. Divák-čtenář/posluchač jakožto
příjemce těchto fyzických obrazů, které se navěky vepisují do jeho nesmrtelné duše, se stává
v nejobecnějším slova smyslu jakousi optickou čočkou, skrze kterou je svět transformován
pro něčí jiný pohled. V konkrétních analýzách textů a obrazů, které budou následovat, je
společným jmenovatelem člověk, který je svou podstatou „místem obrazu“ – on funguje jako
rozhraní, na němž se obraz přijímaný smysly tvoří. Pohled do nitra člověka je pak chápán jako
pohled do galerie, v níž obrazy představují veškeré prožité vjemy. Tento mechanismus nám
ne náhodou připomene kaleidoskop, fenomenální optickou hračku vynalezenou roku 1817
Davidem Brewsterem. Jak správně analyzoval tento předmět Didi-Huberman (DIDIHUBERMAN 2006b: s. 140–169), jeho uhrančivé vlastnosti jsou dány mimo jiné tím, že
vytváří magické obrazce z drobků, drobných odpadků každodennosti, kousků látek, sklíček,
korálků… Systém zrcátek, jež tvoří optický mechanismus tubusu kaleidoskopu, tak vytváří
pohádkové výjevy ze surovin, které v běžném vnímání patří na okraj zájmu, jejichž krása
vyniká až takto opticky zprostředkovaně. Navíc statický model člověka-galerie je možné
nahradit i modelem dynamickým – podobně jako je kaleidoskop rozhýbáván otáčením tubusu,
čímž dochází k přeskupování obrazů v nekonečné množství nových variací, tak je i člověka
jakožto v čase existující bytost možno nahlížet jako „galerii v pohybu“. Tento metafyzický
výklad kaleidoskopu není samoúčelný. Mé úvahy vyvstávají nejen z důvodů určité snahy po
zobecnění zjištění, která přišla během mé práce a která budu rozebírat na patřičných místech.
Zdálo by se tedy vhodné uvést toto zobecnění až na závěr. To ale není mým záměrem. Nejde
mi totiž o zobecnění v exaktním slova smyslu. To, co zde chci (mj. na základě různých
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literárních děl) popsat, není jen analogie myšlení, spíše jakýsi paralelismus, který nemá
sloužit jako potvrzení určitých závěrů, ale má být dalším úhlem pohledu, kterým je možné se
na celou problematiku dívat. Proto ji nezařazuji na závěr, ale do úvodu. Případný
anachronický pohled na literaturu nejenže odpovídá anachronickému pohledu na obraz, jak
jsme o něm mluvili, ale umožňuje vymanit se ze sevření tradičních literárních dějin směrem
k dějinám myšlení jako takového.
Vezměme si např. drobnou scénu z devátého z Listů venkovanovi Blaise Pascala.
V rozhovoru s jezuitským teologem se Pascal podivuje nad jeho přístupem k povinnosti účasti
na mši svaté:

„A navíc vám řeknu, že bylo dovoleno poslouchat najednou dvě půle mše u dvou různých
kněží, a to když jeden začíná mši v okamžiku, kdy druhý je u pozdvihování, protože můžeme
upřít pozornost na tyto dvě stránky mše najednou a protože dvě poloviny mše se rovnají mši
celé. […] Vyvozuji z toho, že si můžete vyslechnout mši ve velmi krátké době, jako když se na
příklad setkáte se čtyřmi mšemi zároveň, které by se tak doplňovaly, že když jedna začíná,
druhá je u evangelia, další je u svěcení a konečně poslední u přijímání.“ – „Takto bude, Otče,
jistě možné vyslechnout v Notre-Dame celou mši v jednom okamžiku.“ – „Vidíte tedy sám,“
řekl na to, „že už nebylo možné víc usnadnit sledování mše.“ (PASCAL 1985: s. 181)

To, co staví jezuitský kasuista proti jansenistickému moralizátorovi Pascalovi, je zcela
jednoduchá úvaha – mysl člověka absorbuje obrazy, které do ní pronikají smysly, a skládá je
k sobě do komplexního obrazu univerza. Obrazy se nepřekrývají, nepletou ani nevytlačují, jak
se nám může subjektivně zdát, ale fungují objektivně autonomně. Pokud je člověk v jednom
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okamžiku svědkem celku, prezentovaného v různých na sebe navazujících fázích, mysl sama
si tento celek ideálně spojí, ať již to je člověk s to vědomě reflektovat, nebo ne (což trochu
připomíná moderní šarlatánské učební metody bez úsilí, např. s psychowalkmanem ve
spánku). Jezuita vychází z konkrétního vědeckého náhledu na věc – s nímž se budeme
setkávat v průběhu celé práce – a dává ho do služeb spirituality, staví tak svým způsobem
(alespoň pro Pascala) vědu proti morálce. Vedle tohoto dobového rozměru však tato anekdota
obsahuje ještě něco dalšího – onu uhrančivou představu stavu, kdy se v jednom jediném
okamžiku lidskému zraku (jako klíčové metafoře mysli) představuje jinak nepostižitelný
celek. V Pascalově příkladu jde o mši, proces rozpínající se v čase. Stejně tak sem lze ale
dosadit objekt rozpínající se v prostoru, a tudíž cele postižitelný jen v procesu změn úhlů
pohledu. Netřeba rozvádět, jakých podob nabyla tato potřeba např. v umění avantgardy. Jorge
Luis Borges v povídce Alef popisuje záhadný objekt, v němž:

jsem uzřel miliony potěšitelných i děsivých činů. Žádný z nich ve mně nevzbudil takový úžas
jak skutečnost, že se všechny ty činy dály ve stejném bodě, aniž se vzájemně překrývaly, aniž
byly průhledné. Můj zrak vnímal všechno současně. […] Alef měl průměr asi dva nebo tři
centimetry, ale obsahoval celý, nezmenšený kosmický prostor. Každá věc (například zrcadlo)
byla zároveň nekonečný počet věcí, protože jsem ji zřetelně viděl ze všech vesmírných zorných
úhlů. (BORGES 1989: s. 265–266)

Moderní svět, v němž se zabydlila idea aktuálního nekonečna, směle pracuje s takovýmito
působivými vizemi. Aristotelský svět raného novověku se k tomuto teprve připravuje, ovšem i
v jeho představě mysli jako uspořádaného skladiště, v níž aktuálně existuje, objektivně
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fyzicky spočívá a navzájem se zrcadlí celý spatřený, smysly vnímaný svět (a tedy potenciálně
taktéž nekonečný), cítíme fascinaci člověkem, v němž se odráží makrokosmos nikoli jakožto
ontologická kvalita, ale jako fyzicky přijatá skutečnost. To nás vrací k představě člověka jako
kaleidoskopu, již jsem nastínil výše – lidská mysl, paměť či duše, jakožto tubus
shromažďující „drobky světa“ a transformující je podle pravidel nevídané symetrie pro
diváka, stojícího mimo něj. Filozof Jean-Luc Marion přesvědčivě ukázal, že Descartesova
maxima Cogito ergo sum je v kontextu jeho myšlení nevyhnutelně spojena s představou
Jiného, jehož bytí mimo Já toto Já podmiňuje (MARION 2006); principiálně dialogická
situace stojící na počátku veškeré existence však nemusí mít pouze logocentrický charakter –
její archaičnost může být chápána právě imagocentricky, kdy je Já jako základ tvořeno nikoli
dialogem, oslovením, ale právě zračením se v pohledu Jiného. Nikoli náhodou biblická
zpráva o stvoření světa střídá jazykové příkazy (I řekl Bůh: „Buď světlo!“) s vizuálním
stvrzením jejich bytí (Viděl, že světlo je dobré. – Gn 1,3–4), které teprve tvoření dokonává.
Člověk jako vrchol stvoření je pak tím, skrze koho je možné svět ideálně nazírat. Odtud pak
plyne i představa, že správným náhledem vlastního vidění světa (např. v introspekci) dojde
člověk nového, pravdivého poznání.
Tento princip, spojen právě i s motivem kaleidoskopu, nacházíme v kuriózním
hermetickém románu Irène Hillel-Erlangerové z roku 1919 Cestování kaleidoskopem
(HILLEL-ERLANGER 2011). Ústředním předmětem románu je neobvyklý kaleidoskop, jenž
se ale odlišuje od klasické hračky:

Vynález pana Joëla Joze je nepříjemně složitější. […] Jan Joël Joze vychází z onoho vysoce
sporného principu, který vyvolává pokrčení mnoha vyrovnaných ramen, totiž že Vesmír
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v podobě, v jaké ho údajně spatřují naše oči, se naprosto liší od své skutečné formy. My
vidíme a vidět můžeme pouze to, co je v nás samých.
Od této chvíle podle důmyslného vynálezce stačí, aby zřítelnice všech živých bytostí
zachytily obrazy všech viditelných věcí, zkondenzovaly je, ustálily, stlačily podle metod
známých jen jemu samotnému, a díky překvapivému a závratnému postupu z nich získaly
chemickou syntézu, jež tyto obrazy, promítnuté na promítací plátno, neprodleně převede
v ANIMOVANÝCH METAFORÁCH. […] Transformované přímo v přístroji za pomoci velice
tajemných tekutin, solí a vzácných kovů, se tyto Vize okamžitě koncentrují do podoby pastilek
potažených platinou, které pak mohou sloužit neomezenému množství pokusů.
Každý z nás tak podle svých sklonů odhalí SKYTÝ SMYSL všech věcí. A tento skrytý
relativní smysl nám bude předložen ve svém absolutním smyslu srovnáním s jiným způsobem
vidění.
Zkrátka fúze individua a kolektivity v jakési transcendentální a humoristické fyzikochemii: HARMONIE RODÍCÍ SE Z VÝMĚNY POHLEDU! (HILLEL-ERLANGER 2011: s.
6–8)

Tato delší ukázka z téměř zapomenutého avantgardního románu – podobně jako probíraná
povídka E. T. A. Hoffmanna – zpřítomňuje určité obrazové principy, které budou v různých
podobách tématem této práce. Fascinující je na ní nejen odvěká intuice o světě, jehož jevení
se neodpovídá jeho skutečné povaze, ale v neposlední řadě – vedle oněch univerzalistických
ambicí – právě i představa o možnosti fyzického konzervování fenoménu vidění – nikoli
jakožto záznamu (jako v případě fotografie), ale v mnohem komplexnějším smyslu. Právě to
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je podle mého soudu jeden z klíčových principů, jehož přijetí nám umožní pochopit jinost
raněnovověkého přístupu k obrazu, jak o tom pojednávám ve své práci.

Cílem těchto mých úvodních poznámek je upozornit na to, že vidění, viděné, pohled a obraz
jsou kategorie, které nemají jeden konkrétní obsah, ale dobově se proměňují, působí v nich
dějiny lidského ducha jako takového. Náš vztah k nim je přes veškerou proklamovanou
vizualitu naší doby přinejmenším povrchní, máme tendenci je z pohledu naší kritické doby
bagatelizovat. Tím nejen že ztrácíme citlivost, která nás ochuzuje ve vztahu k vlastní
současnosti, ale často ztrácíme citlivost právě pro jevy minulosti, které měly k takto pojaté
široké „obrazovosti“ jiný vztah. Zcela jistě navíc ztrácíme sympatie k rétorickým aspektům
určité doby, neboť je nepatřičným způsobem spojujeme s chybně chápanou ideologičností
jako něčím, co musíme uzávorkovat, abychom se dobrali nějaké hodnoty. Oprostíme-li však
svůj pohled od takovýchto nánosů, jsme schopni vnímat fascinující svět (nejen) barokního
gesamtkunstwerku v jeho autentičtější podobě – k tomu ostatně vybízí i tato práce.
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Antická východiska – Enargeia
Základní otázkou vzájemného potýkání se obrazu a slova je to, jakým způsobem je možné
jedno vyjádřit druhým, jak namalovat slovo, jak napsat obraz. Z pohledu jazyka jde o to, zdali
je slovní médium schopno reprodukovat to, co nese obraz. Tato otázka zasahuje do
nejhlubších rovin lidského bytí ve světě, je to otázka povýtce gnozeologická, ale stojí v
pozadí i samotné lidské schopnosti komunikovat. Zároveň je to otázka maximálně
mezioborová, ve starověkém myšlení přirozeně zasahovala do oblastí, které zpětně vnímáme
jako rozlišené. Ale právě způsob, jakým je vedena tato práce, umožňuje tuto rozdílnost spojit
a vidět onu původní jednotu. Literatura, která v řeckých počátcích splývala s teologií a
posléze se stala nástrojem filozofického diskurzu, resp. jej spoluvytvářela, tak v sobě nese a
pro následující epochy zachovává řadu, byť sedimentovaných, zakrytých a metamorfovaných,
styčných bodů s antickou filozofií. Jedním z pojmů, které fungují jako jakýsi index, bójka
vybízející k ponoru do hloubky, v níž se setkává myšlení ve své obecnosti a nad-oborovosti,
je právě řecký pojem enargeia, do latiny obyčejně překládaný jako evidentia. Enargeia je
pojem řecké a posléze latinské literární vědy, resp. rétoriky, označující schopnost jazyka, resp.
promluvy, vytvořit živý obraz, živé líčení děje, které jakoby před zraky čtenářů/posluchačů
vytváří, maluje cosi nepřítomného (avšak spíše ve smyslu re-presentatio, tj. zpřítomnění
v aktuálním čase, nikoli [re-]creatio ve smyslu tvorby něčeho nového). To přirozeně
vyvolávalo zájem např. ze strany dějepisců, jejichž ambicí je zpřítomnit v textu historické
události (což, jak už víme, není nikdy věc objektivní reprezentace minulých dějů, nýbrž
tvorby mnoha okolnostmi podmíněných obrazů z minulosti) a jejichž mistrem je v tomto
oboru Thúkydidés, a teoretiků umění, kteří se k pojmu enargeia dostávají přes antický žánr
ekfráze, tedy detailního popisu, nejčastěji uměleckého díla, který kvete v době helénismu a
pak na křesťanském východě v byzantské době. Stejně tak je ale jakožto evidentia pojmem
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právním, neboť se týká důkazu, jehož zvláštní formou je očité svědectví jako nejvyšší stupeň
spoluúčasti. Pojem enargeia má však i svůj filozofický život, který, jak uvidíme, nelze od
výše uvedených oddělovat. Naopak, vede nás k poznání, že použití a potenciál enargeiy
souvisí s celou tradicí antického myšlení o vidění, o jeho významu, limitech, fungování, které
dále souvisí s teorií poznání, myšlení a paměti. V této kapitole se pokusím rámcově nastínit
zkoumané pole a zaměřím se na filozofickou reflexi principů vizualizace se zaměřením na
jejich další uplatnění v literární vědě, což nám bude sloužit jako příhodný vstup do tématu mé
práce.

I.
Začněme nástinem toho, jak byl pojem enargeia/evidentia používán v řecké a hlavně římské
rétorice. Odtud pak jasněji pochopíme, jak výrazně se nám jeho význam obohatí a rozšíří,
pokud jej spojíme s dobovým filozofickým uvažováním.
Enargeia, kterou do latiny jako evidentia uvedl Ciceron, není chápána jako jednotlivá
figura, ale jako obecná tendence vedení textu/promluvy tak, aby vytvořila dojem vizuální
přítomnosti něčeho nepřítomného a tak, alespoň v prvním plánu, oživila řečníkův diskurz.
Odtud Aristotelova práce s výrazy enargeia a energeia – vizuální přítomnost imaginární věci
nemá být statická, ale aktivní (srov. ARISTOTELÉS: 1411b 24–25). Právě enargeia odlišuje
popis od čisté narace, „pokouší se transformovat posluchače v diváka (theatês)“ (WEBB
1997: s. 230–231). Jejím nástrojem je mimo jiné detailní popis (hypotyposis, illustratio), který
pomáhá k virtuální modelaci a plastizaci nepřítomné věci. Enargeia/evidentia je proto
chápána svým způsobem jako nedílná součást jakékoli reprezentace – řecký kritik Demtérius
uvádí, že „každá reprezentace (pasa mimêsis) obsahuje nějaké množství enarges (Eloc. 219)“
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(cit. in WALKER 1993: s. 354) – a ovšem také jako jistá ctnost (QUINTILLIAN 1975–1980:
IV, 2, 63–64). Ta souvisí s požadavkem jasnosti (perspicuitas), díky níž se nám obraz plně
vyjevuje, a může proto mocně působit na rozhodování posluchače. Jak píše Quintilian,
promluva nedosahuje plné účinnosti, pokud je omezena jen na uši posluchačů. Musí navíc
působit na vnitřní zrak (oculis mentis) (TAMTÉŽ: VIII, 3, 61–62). Sara Newmanová
zdůrazňuje, že Aristotelova koncepce vizuální reprezentace („Bringing-Before-the-Eyes“),
která se shoduje s pozdější rétorikou, umožňuje participaci posluchačů na persvazivním
procesu (NEWMAN 2002: s. 5). Diváci nejsou jen pasivní příjemci, obzvláště ne v případě,
kdy jde o právní proces či jakýkoli jiný typ komunikační situace, jež vyžaduje následnou
reakci, což je prostředí, na něž byla římská rétorika zaměřena především. Navíc, jak již bylo
řečeno, nejde jen o statický obraz, ale o zachycení dynamiky věci, dynamiky děje nejen v její
minulosti a přítomnosti, ale i potenciální budoucnosti (QUINTILLIAN 1975–1980: IX, 2, 40–
41).
Působivost takovýchto obrazů však není omezena jen na receptory promluvy, ale – jak
dokládají antičtí teoretici – vztahuje se v prvé řadě již na samotného řečníka. Aristotelés
v Poetice nabádá básníky k tomu, aby si vytvářeli scény, o nichž chtějí psát, předem před
očima, aby je mohli nejprve sledovat jako očití svědkové a vyhnuli se tak všem případným
omylům v následném díle (ARISTOTELÉS 1999a: 1454b–1455a). Quintilian ve stejném
duchu, který je nesen požadavkem pravdivosti – ovšem ne k nějaké ideji pravdy, ale
k viděnému –, mluví o emocích, které se řečník snaží vzbudit v posluchačích. Uvádí, že je
absurdní chtít je vyvolat, aniž by na nich řečník participoval, tedy pokud by je měl jen
předstírat a napodobovat. Místo toho se musí sám nechat těmito city pohltit, sám musí
prožívat situaci, kterou v promluvě popisuje, tj. sám musí být prvním divákem/aktérem scény,
kterou vykresluje, protože ji sám vidí (QUINTILLIAN 1975–1980: VI, 2, 34). Právě jistota
45

viděného jej opravňuje k tomu, aby v tomto směru působil na posluchače/diváky. Tento
princip dále rozvádí Pseudo-Longinus. Obrazy, které se objevují v mysli, imaginaci řečníka
(phantasia, visiones) a které pak v promluvě ožívají díky enargeiy, jsou vyvolány vášněmi a
entuziasmem (PSEUDO-LONGINOS 1927: XV, 1). Jejich původ je tedy v jistém smyslu
mimo racionální oblast. Tento názor nám může oprávněně připomenout pasáž z Platónova
dialogu Ión, v níž rapsód přiznává, že v okamžiku deklamace zažívá jistý stav vytržení a
prožívá stejné emoce jako osoby, o nichž zpívá (oči se mu zalévají slzami, vlasy mu vstávají
hrůzou) (PLATÓN 1996b: 535c). Ovšem s tím rozdílem, že podle Platóna jsou dárci tohoto
transu v první řadě bohové, kteří jej dávají básníkovi a až skrze jeho text se dostává
k rapsódovi – u Pseudo-Longina je to ovšem síla obrazů.
Zájem řečníků o princip enargeiy, tedy o vizuální a dynamické zpřítomnění něčeho
nepřítomného, se nám může zdát přirozený. Ovšem jen proto, že naše kulturní vnímání obrazu
je primárně neseno důvěrou v něj. Obrazové kvality v textu jsou, nepřekročí-li míru
„přezdobenosti“, brány jako pozitivum. To ale není samozřejmé, je to dáno právě recepcí
textů implicitně obsahujících teorii, jejíž velmi stručný nástin jsme podali výše. Takovýto
postoj však vychází z filozofických kořenů antického pojetí vidění a obrazu, a ovšem také
představivosti a paměti.

II.
Řecké slovo enargeia a jeho adjektivum enarges bývá do latiny tradičně překládáno jako
evidentia, perspicuitas, případně demonstratio, illustratio, sub oculos subiectio, a je tak úzce
spojeno s viděním a osvětlováním (videor, eluceo). Jeho původní řecký význam ovšem
s vlastním viděním tak jednoznačně spojen není, resp. specifikuje je a posouvá. Adjektivum
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enarges se vyskytuje nejen ve významu viditelný, ale též hmatatelný, mající tělesnou formu.
V Homérových eposech je spojeno se zjevováním bohů v jejich skutečné podobě (např.
Odyssea III, 420). Stejně tak se tohoto kvalitativního vyjádření používá ve spojení se sny,
resp. se snovými viděními (oneiros). „Enarges tak vyjadřuje, v souvislosti s bohem, snem,
sílu přítomnosti neviditelného, způsob, jakým se neviditelné stává viditelným, viditelnosti
z neviditelnosti.“ (CASSIN 1997: s. 16) Etymologie slova enargeia vychází ze slova argos,
označujícího „zářivou bělost“, ale též rychlost, blýskání. U Homéra jsou argoi psi – mrštní,
hbití, podobně jako koně či hadi. U kořenů významu slova enargeia se tedy setkáváme
s principy náhlého, nečekaného, překvapivého objevení se, zjevení se skutečnosti v její
celistvosti, formě, fakticitě. V presokratických zlomcích nacházíme obrat tekmar enarges,
označující hranici oddělující dobro od zla (TAMTÉŽ: s. 18). I další aspekty naznačují, že
význam našeho pojmu navíc souvisí s procesem vynesení na světlo a následnou konstrukcí
soudu, s dokázáním věci tím, že je jasně ukázána ve své fenomenalitě. Enargeia je tu jakoby
proto, aby garantovala, že objekt je takový, jak vypadá, je tím, čím se jeví našemu pohledu.
Tento typ důkazu je tedy postaven do jistého protikladu k diskurzivnímu myšlení, ovšem jen
částečně, neboť to vyžaduje základní nezpochybnitelné a soudu předcházející axiomy, na
nichž může své myšlení vystavět. Uvidíme dále, jak se těmito základy může stát právě viděná
věc.
V tomto smyslu je prvním filozofem, který takto výrazně s pojmem enargeia pracuje,
Epikúros (Srov. ZANKER 1981). Enargeia v jeho myšlení označuje čisté vidění, které je
produktem okamžitého empirického pochopení, jež je nezbytné pro jakýkoli pravdivý soud.
V listu Herodotovi, který je jakýmsi shrnutím Epikúrova učení, se o enargeie píše jako o
způsobu, jakým dává vidění jasný náhled vnějších věcí (EPICURUS 1970: s. 48). „Soud
založený na jasném vidění [enargeia] nemůže být zpochybněn.“ (TAMTÉŽ: s. 52) Epikúrovo
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učení o péči o pokoj duše je s tímto názorem úzce spojeno. Lidé se znepokojují nesmysly a
falešnými obrazy, které si berou z mýtů a legend – pokojná duše se místo toho řídí správnými
soudy vycházejícími z pravého vidění jsoucích věcí. To je dále shrnuto ve XXII. bodu
Epikúrovy základní doktríny, kde se mluví o enargeie jako o přímé, ničím nepokřivené
percepci. Epikúros v dopise Herodotovi mluví i o jakémsi „vyčištění jazykové situace“ – je
třeba, aby bylo slovo spojeno právě s ryzím obrazem věci (TAMTÉŽ: s. 38), ne s obrazy
falešnými, které nám nabízejí sny a naše myšlenky, založené ovšem na vadných mentálních
obrazech (TAMTÉŽ: s. 51). Dostáváme se tak k podstatě obrazů, o nichž Epikúros hovoří, a k
jejich druhému významnému zdroji, jímž je naše mysl, resp. paměť.
Epikúrovo chápání vidění a z něj vycházející učení o pravých obrazech, které jsou
základem pravdivého soudu, je neodlučitelné od jeho učení o atomech. Podle atomistické
teorie se z každé věci odlupují subtilní, přesto však ve vztahu k podobě objektu identické
hmotné slupky, které vstupují do oka. Jak to vyjadřuje římský atomista Titus Lucretius Carus,
ze kterého jsme již citovali v úvodu:

Tak tedy to, čemu říkám obrázky těles,
na všecky strany a zevšad se roznáší letem;
my ale jedině okem se můžeme dívat
a teprve tam, kam stočíme zornici, věci
všecky tvarem a barvou ji udeří zpředu. (CARUS 1971: s. 129)
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Atomistické učení tedy proklamuje fyzickou identitu mezi objektem a jeho obrazem – obraz
nemůže být nikdy mylný, mylné může být jen naše další zacházení s ním v našem rozumu.
Návrat k původní podobě věci, zjevované v přímém vidění, tak stojí v protikladu
k nadrozumovému nazření ideje, nezávislému na hmotném světě, které reprezentuje
Platónovo učení. Jestliže je východiskem Platónova filozofování názor, že k poznání
jednotlivého je nutné aktuální plné poznání absolutna, stojí v protikladné koncepci na prvním
místě plné poznání – „uvidění“ – jednotlivého. Přesvědčení, že východiskem myšlení nemůže
být obecnina, ale naopak jednotlivina, která je obsahově bohatší než abstrakce, nacházíme
jasně u Aristotela. U něj navíc dochází k rozpracování mechanismu poznávání, který je
založen na nezbytnosti obrazu jakožto základního prostředku myšlení a pamatování. Proti
Platónově skepsi vůči obrazu, který je vždy pouhým několikanásobným nedokonalým
odrazem ideje, nápodobou nápodoby, a nemůže se tedy stát východiskem myšlení – která je
spojena i s Platónovou, od atomistické se lišící koncepcí vidění, v níž oko funguje jako
reflektor, vysílač vnitřního světla, které se spojuje s vnějším světlem a po setkání s objektem
se jako odraz vrací do oka, a je tak náchylné k deformacím, jako při pohledu do zrcadla
(PLATÓN 1996c: 13) – se u Aristotela dostává obraz jako primární vehikulum mentálních
procesů. Jaký má ovšem charakter?
Zásadní je v tomto kontextu Aristotelův spis O duši, především jeho 3. kniha o
obrazivosti. V ní Aristotelés rozlišuje mezi vnímáním a poznáváním a ukazuje, že se nejedná
o tytéž pochody (ARISTOTELÉS 1996: 427b 5–10). Zatímco vnímání předmětu je vždy
pravdivé, soud o něm již pravdivý být nemusí. Fyzické vjemy se vtiskují do lidské paměti
v podobě obrazů, které pak duše vyvolává v podobě představ. Proto je možné říct, že duše
nikdy nemyslí bez představy (TAMTÉŽ: 431a 15–20), a zároveň že „obrazivost jest
pohybem, který bývá vyvoláván skutečným smyslovým vjemem“ (TAMTÉŽ: 429a 1–5).
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Obrazivost však není smyslem, neboť funguje, i když ostatní smysly nefungují, např. ve snu –
projev obrazivosti je naopak volní, je v naší moci, nastává, kdy chceme (TAMTÉŽ: 427b 15–
20), kterýžto názor připravuje půdu pro morální aspekty obrazivosti ve všech podobách.
Proces přemýšlení je úzce spojen s recepcí vnitřních obrazů, představ: „Někdy rozum
představami nebo myšlenkami, jež jsou v duši, jakoby zrakem usuzuje a uvažuje…“
(TAMTÉŽ: 431b 5–10) Tato představa vnitřního zraku, který na základě duševních obrazů
vzešlých ze smyslového vnímání přemýšlí, se stane v evropské tradici velmi vlivná – setkáme
se s ní v našich dalších výkladech konkrétních textů.

III.
Jednou ze zásadních oblastí, která s tímto modelem procesu vnímání souvisí, je sféra paměti.
Už v O duši píše Aristotelés ve spojení s volním charakterem obrazivosti, že „jest možno něco
si před oči postavit, jako činí ti, kdo si sestavují určité obrazce, aby si něco vštípili v paměť“
(TAMTÉŽ: 427b 15–20). Paměť, přirovnávaná k voskové destičce – kteréžto koncepci věnuji
část jedné z následujících kapitol –, se tak plní obrazy vzešlými ze smyslových počitků, a
funguje jako jakási galerie, uspořádaná potenciálně podle ars memoriae jako dům s mnoha
sály (viz klíčová práce Frances Yatesové [YATES 1994] a v ní odkaz na další literaturu).
Analogicky tomu jsou pak např. zdi Campanellova Slunečního státu při své kruhové struktuře
„uvnitř i vně, dole i nahoře vyzdobeny nejlepšími malbami, zobrazujícími vědy v neobyčejně
dokonalém uspořádání […]. O všech těchto obrazech jim vykládají učitelé a děti se názorným
vyučováním, bez práce, přímo hravě ještě před svým desátým rokem seznamují se všemi
vědami.“ (CAMPANELLA 1951: s. 31–32, 34) Přítomnost obrazů v paměti však umožňuje
proces komunikace a soudu vůbec! Vraťme se ale opět k rétorice. Mluvčí na základě obrazů
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vyvolaných imaginací z paměti vytváří promluvu nadanou díky enargeiy vizualizačním
potenciálem. Recipient konfrontuje mentálně „spatřený“ obraz se svou pamětí, s obrazy v ní
obsaženými. Na základě toho se rozhoduje, zda dá řečníkovi za pravdu, či nikoli. Nové
mentální obrazy se mu navíc samy ukládají do paměti jako další stopa. Vracíme se tak
k požadavku Epikúra, aby primární spojení pojmu a věci, resp. obrazu věci, bylo založeno na
pravém vidění (enargeia), neboť jen tak jsme schopni pravdivých úsudků, a nikoli opačných,
vycházejících z nepravdivých obrazů, za nimiž můžeme případně hledat falešnou, řekněme
sofistickou rétoriku. Neboť jak říká sofista Gorgias – stavící proti filozofickému důkazu
důkaz konstruovaný rétoricky – ve své Chvále Heleny: „Řeč je mocným vládcem, který zcela
nepatrným a zcela nepostižitelným tělem vykonává věci převeliké.“ (GORGIAS 1974: s. 10)
A o kousek dále: „Že přemlouvání, jestliže se spojí s mocí řeči, zformuje duši tak, jak chce,
lze poznat za prvé ze slov těch, kdo se zabývají jevy nebeskými a jedno mínění boří a druhé
tvoří a způsobují, že věci neuvěřitelné a neviditelné se objevují před zraky mínění.“
(TAMTÉŽ: s. 11)
Význam obrazů v paměti pro správný, morální a ctnostný život byl filozofům zřejmý.
Cicero v De inventione proto spojuje s pamětí ctnost opatrnosti: „Opatrnost [prudentia] je
znalost toho, co je dobré, co je špatné a co není ani dobré, ani špatné. Její části jsou paměť,
inteligence a prozíravost [memoria, intelligentia, providentia].“ (CICERO De inv. II, 53) Toto
spojení je pro evropskou tradici zvlášť důležité, protože je přejal Tomáš Akvinský a
kanonizoval je tak pro evropský středověk a raný novověk (AKVINSKÝ: Summa theologiae
II, II, 49.) Každý člověk, a filozof zvlášť, tedy musí chránit svou paměť před jejím
infikováním falešnými obrazy, které mohou zásadně ovlivňovat jeho život a rozhodování.
Tento požadavek se týká nejen vlastního vidění, ale také mentálních obrazů, které do mysli
vstupují především skrze jazyk, promluvu, text. Pohanská antika neznala provinění-hřích
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vzešlý z pohledu, jako později křesťanství („… kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve
svém srdci.“ Mt 5,28). Stoická filozofie si ovšem zraku cenila a chápala jak jeho fyzickou
složku, tak tu niternou jako důležitou pro ctnostnou cestu jedince. Negativním příkladem
může být bizarní historka, kterou vkládá Seneca do svého pojednání o mracích a nebeských
úkazech v první knize Naturales questiones, o Hostiovi Quadrovi, který kořenil své sexuální
perverze důmyslnou sestavou zrcadel, aby se mohl při svých obscénnostech v každém
okamžiku pozorovat ze všech stran (SENECA 1961: I, 16, 1–9). Fakt záměrného očitého
svědectví vlastní mravní zkaženosti je Senekou vypointovaný závěr celé morality, celého
stoického exempla, jež – jak jsem ukázal – hluboce souvisí s filozofickou reflexí vidění jako
takového. Pozitivní cestou je potom zásadní „objev“ stoické spirituality, totiž introspekce.
Zrak má jako jediný ze smyslů svůj vnitřní ekvivalent, „niterné oko“, které má provádět
vnitřní sebereflexi – ostatně ve středověku se pak vedle pěti vnějších smyslů (mezi nimiž je
zrak nejvýš) ustavila koncepce pěti vnitřních smyslů, jež se ale zjevně od zraku odvíjejí:
paměť, imaginace, fantazie, odhad, selský rozum (MELION 2007: s. 2). Stoikové se
pochopitelně vypořádávají s ambivalencí mentálních obrazů – např. Chrysippos, druhý
zakladatel stoické školy, rozlišuje mezi phantasia (obrazy na základě reálného počitku –
můžeme říci vybaveny enargeiou) a phantasmata (iluzí) (srov. DOIRON 2002: s. 30).
Poznání sebe samého, které vyžadovala delfská věštírna, se nemusí dít jen sókratovskou
metodou dialogu, ale též osobním pohledem obráceným do nitra. To ostatně dokládá i
platónský dialog Alkibiadés I – tak jako se zrak sám nejlépe spatřuje v zřítelnici, tj.
nejdokonalejším místě oka, druhého člověka, tak se sama duše nejlépe spatřuje v místě své
ctnosti, kterou je moudrost (PLATÓN 1996a: Alkibiadés I, 133b). Reflexe vlastního myšlení a
poznávání je základní i pro Marka Aurelia: „o každé věci, která právě zasahuje do tvých
představ, si utvoř přesný pojem neboli obraz, abys ji viděl, jaká je ve skutečnosti svou
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podstatou, obnažená, jako celek i ve svých součástech…“ (MARCUS AURELIUS 1973: III,
11) Aurelius si uvědomuje, že „obyčejný“ zrak nestačí: „Lidé nevědí, co všechno znamenají
slova krást, sít, kupovat, odpočívat, znát svou povinnost; to totiž nelze vnímat očima, nýbrž
jakýmsi jiným zrakem.“ (TAMTÉŽ: III, 15) Tento zrak nemá jako fyzické oko pouze
schopnost statického postižení okamžiku, ale tím, že proniká k podstatě, zachovává
dynamický charakter každé věci, zapojené do řádu univerza. Vrací se nám tak Aristotelova
dvojice enargeia – energeia. „Jestliže si představujeme nad upraveným masem nebo jinými
pokrmy: toto je mrtvola ryby, ono mrtvola ptáka nebo vepře; nebo zase nad falernským
vínem: tohle je trocha šťávy z vinného hroznu; nebo nad purpurovým oděvem: je to ovčí vlna
napuštěná krví purpurového plže, tedy představy, jako jsou tyto, se dotýkají samého jádra věcí
a pronikají jejich podstatou, takže vidíme, jaké ve skutečnosti jsou. A právě tak si máme
počínat v celém životě a věcem, které se v naše představy příliš svůdně vemlouvají, máme
snímat masku…“ (TAMTÉŽ: VI, 13)

IV.
Náš stručný exkurz do problematiky filozofické reflexe vidění v antice nám odkryl její
základní kontury. Jde v prvé řadě o umění pohledu, pronikavého, fenomenologického, který
vyjevuje podstatu věci (enargeia), kterážto činnost nás zbavuje strachu z přeludů
(simulacrum), které pokřivují jakoukoli pravou podobu. V tomto bodě se stýká Epikúrovo
myšlení např. se Senekou. Vidění je ovšem dvojího druhu – fyzické, odehrávající se v oku, jež
je zasahováno buď slupkami těles, nebo zpětně odraženými paprsky vnitřního ohně, ale
především duševní. Mění-li se všechny fyzické počitky v obrazy, je smyslový život člověka
permanentním „viděním“. Mentální obrazy proto přirozeně lákají ty, kteří se snaží působit na
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lidskou mysl – v přední řadě řečníky, kteří se pokoušejí obohatit jazykový projev o vizuální
principy – pojem enargeia nám tedy prochází celým příběhem jako červená nit. Aby toho
však byli schopni, musí sami pracovat s vlastními vnitřními obrazy ukrytými v paměti. Jen
tím totiž mohu dosáhnout pravdivosti a/nebo věrohodnosti svých obrazů. To však nesouvisí
jen s persvazivním zaměřením rétoriky, ale obecně s otázkami legitimity řečnického umění.
Odhaluje se tak tenká hranice mezi pravdivostí a sofistickou účelovostí. Řešení je možné
hledat jen vně rétorického diskurzu – buď v myšlence entuziasmu, jakési formy božské
inspirace, nebo v kategorii ctnosti rétora (Quintilianova, resp. Catonova definice řečníka jako
dobrého člověka – vir bonus). Tato přímo ďábelská ambivalence obrazu na straně řečníka se
setkává s „obrazovou výbavou“ recipienta, čtenáře/posluchače/diváka. On na základě svých
rozumových schopností, které jsou však nakonec vždy převoditelné na paměť, zaujímá postoj.
V takto modelovaném komunikačním, a vlastně obecně epistemologickém procesu je
podstatná implicitní potřeba základní shody obrazového kódu mezi subjekty. Odhaluje se nám
tak prostor obecné kolektivní kulturní zkušenosti, v níž mohou latentně přežívat obrazové
formy čekající na vyvolání.
Tento exkurz do antické filozofie a rétoriky nebyl samoúčelný. Jak uvidíme v dalším
pokračování, kde se budu zabývat konkrétními rozbory literárních textů, jistý typ otázek se
bude opakovaně vracet. Období antiky přineslo především konceptualizaci celého procesu
vnímání, pamatování, vzpomínání a z nich vycházející tvorby. Tento mechanismus, v němž
hraje obraz klíčovou roli, bude pro budoucí věky v podstatě závazný, je proto užitečné o něm
vědět, neboť jsme díky tomu citlivější pro řadu stop v textech, pro něž je takovýto výklad
gnozeologických procesů samozřejmý. To, co se mění, je způsob nakládání s kognitivními
obrazy, způsob, jak se na proces, na němž se všichni shodují, nabalují další funkce, jak je
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využíván v dalších aspektech lidského života, především náboženských. V neposlední řadě
připomeňme, co píše Merleau-Ponty:

nedá se nic dělat, ale to, co nemá konkrétního stanoviště, jako duše, musí být podrobeno
tělům a přírodě. Je nutno brát do písmene všecko, o čem nás poučuje vidění, vždyť pomocí
něho se dotýkáme slunce i hvězd a jsme současně všude, stejně blízko u dálek i u blízkých věcí.
Naše schopnost představovat si, že jsme jinde – „jsem v Petrohradě ve své posteli, v Paříži,
mé oči vidí slunko“ – nebo svobodně zalétat tam, kde existují reálné bytosti, se rovněž opírá o
vidění a používá prostředků vypůjčených z něho. Jedině vidění nás poučuje o tom, že rozdílné,
„vnější“ a vůči sobě zcela cizí bytosti jsou nicméně absolutně pospolu. Je to záhada
současnosti, „simultaneity“, se kterou psychologové zacházejí jako dítě s výbušninou.
(MERLEAU-PONTY 1971: s. 31)

Právě tato magická schopnost obrazu, nota bene vyvolaná skrze jazyk, přibližuje zdánlivě
literární téma filozofii. Není řešitelné jen v rámci rétoriky, neboť pak hrozí v to, zvrhnout se v
šalebnou sofistiku. Proto je spojeno s ctnostmi, ideou viri boni – dobrého muže, s
náboženskou legitimizací. Tuto ambivalenci moci (v) obrazu nemůžeme nikdy podcenit!
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Obraz a „násilí uchování“
Historie města Plzně Hilaria Litoměřického

„La justice est ce qui est établi;
et ainsi toutes nos lois établies seront nécessairement
tenues pour justes sans être examinées,
puisqu’elles sont établies.“
Blaise Pascal, Pensées 312

Naše zkoumání konkrétních literárních děl a jejich spojení s obrazovými principy začneme u
textu stojícího na pomezí středověku a raného novověku. Podstatné ovšem je, že zakládá
tradici, která se vine až ho 19. století a vrcholí právě v době českého baroka. Jak si ukážeme,
jedním z jeho klíčových stavebních kamenů je obrazový motiv, resp. výklad erbu. Erb se zde
stává vizuálním schématem, které výrazným způsobem ovlivňuje stavbu textu. Opakuje tak
princip, který nacházíme na samém počátku evropské literatury, totiž slavný popis Achillova
štítu ze závěru XVIII. kapitoly Homérovy Ílias (HOMÉR 1980: s. 356–360), jenž je jakýmsi
schematickým obrazem univerza. Ještě spíše se však podobá římské variaci na homérský
motiv, totiž scéně z VIII. kapitoly Vergiliovy Aeneidy (VERGILIUS 1970: s. 258–262). Zde
se univerzum mění ve vizi budoucnosti, štít dostává dějinný rozměr, vizuální schéma je
propojeno s časem. Uvidíme, jak se tyto tradice odrazily v textu, který máme před sebou.

I.
Latinské kázání Hilaria Litoměřického z 9. května roku 1467, pronesené v Plzni při
příležitosti tzv. Nového svátku, není českým badatelům neznámé. Text kázání se zachoval
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v rukopise nalezeném roku 1818 v cisterciáckém klášteře v Oseku Františkem Maxmiliánem
Millauerem. Autorství bylo určeno na základě přípisu Tomáše Pešiny z Čechorodu z roku
1672 a je obecně přijímáno. Zdá se, že text, za nímž v rukopise příznačně následuje opis buly
císaře Zikmunda z roku 1434, byl chován v Plzni, kde z něj vycházeli následující plzeňští
historikové (Šimon Plachý z Třebenic, Václav Jan Kleo), ve druhé polovině 17. století však
zmizel, neboť jezuita Jan Tanner ho už asi neznal. Do Oseka se mohl dostat přes jiný
cisterciácký klášter, v Plasech, který byl v úzkých kontaktech s Plzní. Jaromír Linda vyslovil
domněnku, že jej do Plas mohl odvést jeden z barokních novosvátečních kazatelů, plaský
cisterciák Rudolf Engelthaler (LINDA 1995). Novodobý objevitel rukopisu František
Maxmilián Millauer jej roku 1820 vydal v Praze (Sermo Hilarii Litomericensis… 1820), rok
nato ho poprvé přeložil do češtiny a v Plzni vydal Josef Vojtěch Sedláček (SEDLÁČEK
1821), přičemž nový překlad a obsáhlý komentář připravili v roce 1987 Josef Hejnic a
Miroslav Polívka (HEJNIC – POLÍVKA 1987). Text je svým primárním určením kázání,
záhy však začalo být na text nahlíženo především jako na dílo historické (viz názvy edic:
Paměti u Sedláčka, Historie u Hejnice a Polívky), a to především pro záznam událostí
obležení Plzně husity. Historické zaujetí zatlačilo do pozadí další aspekty tohoto
mimořádného textu, které se však zdráháme nazvat prvoplánově „literárními“. Hilariovo
novosváteční kázání je mnohovrstevnatý text vzniklý za dramatických, téměř mytologických
podmínek, a jeho interpretaci není možné omezit jen na jednostranné aspekty historické,
regionální či literární. Navíc, jak se pokusím ukázat, je jeho klíčovým bodem obraz.
Detailnější pohled literárního historika do dějin plzeňské literatury musí konstatovat
především tu skutečnost, že Hilariův text stojí na počátku dlouhé tradice děl vážících se
k Novému svátku, specifické městské paraliturgické slavnosti připomínající vítězství
Plzeňských nad husity na přelomu let 1433/1434, slavený první neděli po svátku sv.
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Stanislava (8. května) a oficiálně schválený legátem papeže Mikuláše V. Janem Karvajalem
roku 1448 (SMETANA 1846; VOLF 1905; STRAKA 1911; BĚLOHLÁVEK 1981;
ZYLINSKÁ 2006). Hilariovi ovšem nepřísluší první, nebo rozhodně klíčové místo jen
v literární tradici – jeho vystoupení, tak jak je zaznamenáno v textu jeho kázání, je
„zakládací“ v mnoha dalších aspektech. Vytváří specifický diskurz, jehož zákonitosti se
pokusím nastínit. Vyvarujeme se proto chyby předchozích interpretů, kteří v Hilariově díle
viděli pouhý dokument, vrátíme mu jeho singularitu výpovědi a spolu s Foucaultem se
budeme ptát „jak se stalo, že se na tomto místě objevila právě tato, a ne nějaká jiná výpověď“
(FOUCAULT 2002: s. 45).

II.
Událost Hilariova kázání před plzeňským měšťanstvem v kostele sv. Bartoloměje roku 1467
nás přivádí do okamžiku zlomu, zřetelné trhliny v kontinuu dějin města po skončení
husitských válek. Plzeň, stojící celou dobu věrně po boku katolického krále, přijímá řadu
významných privilegií, které ji povyšují na jedno z nejmocnějších měst království (srov.
Dějiny Plzně I. 1965). Svou suverenitu a postoj zachovává i po nástupu kališnického Jiřího
z Poděbrad na český trůn, který městu potvrzuje všechna privilegia daná jí jeho předchůdci.
Nicméně na základě složitých politických jednání dochází během první poloviny 60. let 15.
století k zesílení tlaku katolických představitelů (především slezské Vratislavy) na papeže Pia
II., aby skončil svou smířlivou politiku s heretickým českým králem a posvětil boj proti němu
(srov. STRNAD 1965; URBÁNEK 1962). Diplomatická krize, ke které se schyluje mezi
zástupci Jiřího z Poděbrad a papežským nunciem, vrcholí v létě roku 1464, kdy je Jiří povolán
do Říma na soud. O rok později, 6. srpna 1465, vydává papež Pavel II, nástupce Pia II., bulu
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vyzývající katolickou stranu v zemích koruny české ke zřeknutí se závazků a povinností vůči
Jiřímu, která byla prostřednictvím vratislavského legáta Rudolfa z Rüdesheimu doručena 29.
12. 1465 do Plzně.1 Plzeňští byli touto bulou, která je zavazovala k poslušnosti papežskému
výnosu mimo jiné i hrozbou církevního interdiktu, postaveni doslova mezi dva mlýnské
kameny. Na jedné straně papežská moc, vůči níž byli povinováni loajalitou více než jiní, na
druhé straně král a s ním i celé Čechy, proti nimž by se postavili. Dne 11. února 1466 zaslali
plzeňští konšelé omluvný list králi Jiřímu spolu s kopií papežské buly.2 Vysvětlují mu v něm,
do jak složité situace se dostali, že z důvodů hrozby interdiktem nemohou neuposlechnout
papežskému příkazu, ale slibují, že hned jakmile bude hrozba klatby zažehnána, jsou hotovi
mu opět sloužit. Charakter celé svízelné situace dokumentuje i korespondence mezi královnou
Johannou a Plzní. Ona městskou radu vyzývá k poslušnosti králi, dává jí za vzor Seneku, sv.
Petra a Pavla, Alexandra Makedonského, Písmo svaté aj. Oni s omluvou stojí za tím, že se
těmito vzory vždy řídili, ale že v takovéto situaci stojí víra nad poslušností vůči králi.
Odkazují se přitom na své předky, kteří svou věrnost císařům, jakými byli Karel IV. či
Zikmund, vždy osvědčovali.3 Ještě 23. února následuje další list Plzeňských, kterým vykládají
své odpadnutí od Jiřího.4 Je nepochybné, že v prostředí tehdejších Čech bylo počínání Plzně
vnímáno jako evidentní zrada. Stroze tyto nálady shrnuje list hejtmanů královského vojska,
adresovaný Plzeňanům a jejich pomocníkům v dubnu roku 1466. Podle nich nemůže
rozhodnutí Plzně nějaké psaní očistit, zrada krále je zcela neomluvitelná, a pokud chce město

1

Text buly je otištěn In: Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Část II. 1450–1526 (ed.
Josef Strnad). Plzeň 1905, č. 127.

2

Tamtéž: č. 132.

3

Tamtéž: č. 135.

4

Tamtéž: č. 136.
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válku, má ji mít.5 Z této doby pochází i píseň proti Plzeňským neznámého utrakvistického
básníka, dnes známá jen z německého prozaického překladu. Její sprostá a agresivní dikce,
spílající Plzeňským do zrádců a jidášů, se nese v jednoznačném hesle: „vyhlaď to malé Boží
stádo.“ (cit. podle BĚLOHLÁVEK 1954: s. 35)

III.
Všechny tyto historické okolnosti uvádím z konkrétního důvodu. Ukazují extrémní, zlomový
charakter situace, do níž se Plzeň po polovině 60. let 15. století dostala. Bez mocnějších
spojenců v zemi (s výjimkou vzdálené Vratislavi)6 stála v nekompromisní opozici vůči králi a
převaze utrakvistických Čech. Její počínání je bez nadsázky možné charakterizovat jako
revoluční. Volbou své loajality papežskému ustanovení Plzeň láme své právní závazky vůči
králi a celé zemi. Takovýto krok není možné přejít, je nutné jej legitimizovat, navíc v situaci
reálné hrozby občanské války, ke které se okamžitě začalo schylovat. Neodchýlíme se daleko
od našeho tématu, když budeme uvažovat o počínání Plzeňských na základě myšlenek o
generální stávce Waltera Benjamina z textu Ke kritice násilí (BENJAMIN 1998: s. 48–79) a
jejich komentáře a rozvedení Jacquesem Derridou (DERRIDA 2002: s. 41–79). Ve svých
úvahách o vztahu práva a násilí, které řadí mezi prostředky moci, Benjamin vyvozuje, že
„každé násilí jakožto prostředek práva buď klade, nebo uchovává“ (BENJAMIN 1998: s. 62).
Podle Derridy ovšem násilí zakládání práva již musí ono násilí uchovávání zahrnovat
5

Tamtéž: č. 142.

6

Ke vztahu Plzně a Vratislavi viz korespondenci mezi městy In: Listář královského města Plzně, op. cit., č.
134; 137; či vratislavskou proplzeňskou intervenci v Římě, srov. Politische Correspondenz Breslaus im
Zeitalter Georgs von Podiebrad. Zweite Abteilung 1463–1469 (hg. von Hermann Markgraf). Breslau, Josef
Max & comp. 1874, N. 318.
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(DERRIDA 2002: s. 56) – násilí, které boří stávající zákon, se samo ospravedlňuje právem,
které teprve zakládá:

Je to okamžik, kdy je zakládání práva zadrženo v prázdnu či nad propastí, pozdrženo čistým
performativním aktem, který jako by už nemusel skládat nikomu a před nikým účty.
Předpokládaný subjekt tohoto čistého performativu by již nebyl před zákonem, lépe řečeno:
byl by před zákonem, který ještě není určen, byl by před zákonem jakožto ještě neexistujícím,
před zákonem jakožto teprve vyvstávajícím, před zákonem, který teprve být má a má přijít.
(TAMTÉŽ: s. 54)

Ustavení tohoto nového práva, podmíněného nevyhnutelně násilím, není legitimizováno
jednou provždy. Proto onen důraz na „násilí uchovávání“ – „původ se musí původně opakovat
a proměňovat, má-li platit jako původ, to jest uchovávat se. […] Iterabilita vepisuje
uchovávání do bytostné struktury zakládání.“ (TAMTÉŽ: s. 62)
Plzeňské vypovězení poslušnosti králi je analogickým procesem ke generální stávce,
ke zrušení stávajícího práva, jakkoli je s tím spojené násilí explicitní či pouze implicitní
v aktu vzdoru. A právě do tohoto okamžiku diskontinuity vstupuje Hilarius Litoměřický
(1412 či 1413–1468)7 se svým kázáním, rušícím a ustavujícím zároveň.

7

Z literatury o Hilariovi uveďme: Josef Volf: „Knihovna Hilaria z Litoměřic“. In: Časopis českého museum
81, 1907, s. 131–133; Týž: „Hilaria z Litoměřic traktát Arcus gehennalis“. In: Časopis českého museum 85,
1911, s. 33–60; Týž: „Jafetův druhý traktát Hilaria z Litoměřic“. In: Tamtéž, s. 305–317; Julie Nováková: „K
polemice Hilaria Litoměřického s Rokycanou, zvláště k Traktátu katolickému“. In: Listy filologické 66, 1939,
s. 364–372; František Šmahel: Humanismus v době Poděbradské. Rozpravy ČSAV, seš. 6, r. 73, 1963,
passim; Miloslav Bělohlávek: „Nejstarší plzeňská kronika. Na okraj díla Hilaria Litoměřického a J. V.
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Hilarius, roku 1462 jmenovaný administrátorem pražského arcibiskupství, tedy
nejvyšším představitelem katolické církve v Čechách (Archiv pražské metropolitní kapituly II.
1986: č. 197), se dostává do Plzně spolu se svatovítskou kapitulou, prchající z Prahy před
Jiřím z Poděbrad, roku 1466. Odtud vyvíjí horlivou protijiříkovskou kampaň, jejímž
vrcholným konceptem je právě novosváteční kázání z května roku 1467. Hledíme-li na něj
prizmatem zakládání, které, jak jsme viděli, je zlomové, provázené násilím na stávajícím
právu, zakládajícím právo nové, není od věci upozornit naopak na principy právní kontinuity,
které jsou v Hilariově díle a ve vztahu k Jiřímu z Poděbrad přítomny, ukazujíce tak limity
jeho poměru k němu. Hilarius jako významná osobnost království stál zpočátku blízko
novému králi (srov. HLOBIL 1992), o němž všichni, včetně papeže Pia II. doufali, že
přestoupí ke katolictví a navrátí řád věcí v zemi do prastarých kolejí. O tomto poměru mezi
kališnickým králem a katolickým prelátem svědčí zajímavým způsobem list Hilaria
Litoměřického o situaci v království, který zaslal Jiřímu z Poděbrad ve 2. polovině roku 1462
(HILARIUS LITOMĚŘICKÝ 1931). List začíná líčením krás české země, jejích hor a údolí,
kde „sladké a čisté vody ne potvory, ale ryby rybářóm rodí“ (TAMTÉŽ: s. 9). Poté Hilarius
chválí české muže, statečné a smělé, kteří „kopím svým točí jako Ajax směle“ (TAMTÉŽ: s.
10). Země je tedy bohatá nejen na přírodní bohatství, ale i na bohatství v lidech, na učené
doktory a kněžstvo. „Všecky tyto věci, králi nejjasnější, v jednotě, poslušenství a v pokoji
byly jsú,“ uzavírá Hilarius, čímž se dostává k jádru svého tématu, tedy schizmatu uvnitř
království. Idea jednoty, jejímž vrcholem a základem je jednota ve víře, tvoří neochvějnou
konstantu veškeré katolické polemiky, pro niž je dále podstatná právní (resp. církevně-právní)

Sedláčka“. In: Minulostí západočeského kraje 12, 1972, s. 141–152; Josef Hejnic: „Hilaria Litoměřického
Hystoria civitatis Plznensis, její prameny a literární význam“. In: Listy filologické 107, 1984, s. 240–245;
Josef Hejnic – Miloslav Polívka: op. cit.; Emil Pražák: heslo „Hilarius Litoměřický“. In: Lexikon české
literatury 2/I. (ed. Vladimír Forst). Praha, Academia 1993, s. 176–177.
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zakotvenost. Hilariův postoj k osobě krále Jiřího a k jeho místu v českých dějinách je dán
v podstatě legalisticky. Jiří se stal okolnostmi téměř zázračnými králem: „jediný z Čech mezi
tolika tisíci nalezen jsi, jenž by jiný rod královský založil, štípil a ustanovil.“ (TAMTÉŽ: s.
16–17) To vše by ale bylo málo bez velkorysosti ostatních zainteresovaných – přijal ho lid,
biskup ho korunoval, byl uznán papežem i císařem (TAMTÉŽ: s. 13). Teď je otázkou, co Jiří
udělá dál – Hilarius se jej snaží přesvědčit o své perspektivě nahlížení na situaci: Božím
řízením se Jiří stal článkem v řetězu jdoucího od sv. Václava („předek tvůj“) (TAMTÉŽ: s.
10) přes Karla IV. („jaký to zlatý věk byl“) (TAMTÉŽ: s. 11) až do současnosti – „ty svú
múdrostí Čechy u veliké róznici posazené v jednotu zemskú jsi shromáždil.“ (TAMTÉŽ: s.
12) Jiříkův „rod“ jej nyní zavazuje k tomu, aby hájil, resp. zjednal jednotu v království, tedy
aby se vrátil k římské církvi, čímž by s sebou strhl i české utrakvisty. Je to jeho zákonná
povinnost tváří v tvář nejen minulosti, ale i institucím, které mu pomohly na trůn (papež a
císař). Je to tedy právní transpozice problému, která poté umožní Hilariovi hájit svůj odklon
od krále. Je-li mu jeho odpůrci vytýkáno, že odepření poslušnosti Jiřímu je proti cti, hájí
Hilarius názor, že tím, že je král zbaven koruny, „ssazenie jeho k smrti sě rowná“ (dopis
Hilaria purkmistru a konšelům v Kadani 4. května 1467 In: Archiv český 1872, díl IV: s. 109).
Proto k němu není člověk vázán ctí, resp. je povinován ohledem ke cti vyšší: „zpomeňte na
swú čest a wieru, křest a wšecky swátosti, kteréž od boha wšemohúcieho skrze otce swatého
jmáte.“ (TAMTÉŽ: s. 109) Ve výše nastíněném rámci byl tedy Hilarius ochoten držet se
stávajícího práva, „být v zákonu“. Ukázala-li se však situace neudržitelná, neváhal zákon
zrušit a vyzvat otevřeně k boji.
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IV.
Derrida nad Benjaminovým textem ukazuje, že „dokud si běžné způsoby kritiky samy
nevytvoří teoretické či filosofické nástroje, jak myslet tuto provázanost násilí a práva,
zůstanou i nadále naivní a nedůsledné“ (DERRIDA 2002: s. 59). Postava, u níž je tato
provázanost tradičně legitimizována, je osoba vyňatá ze zákona, blázen, jurodivý, ale též
prorok ustavený Bohem, jeho soudce ve starozákonním slova smyslu. To je též základní
stylizace Hilaria v jeho novosvátečním kázání, spojení role duchovní a vojenské: „Tak
s nepřáteli bojoval velebný kmet Abraham […] starozákonní patriarchové pod správou
mírného Mojžíše a nikdy nepřemoženého Jozue.“ (HEJNIC – POLÍVKA 1987: p. 1) Situace
Plzně a jejích obránců je identifikována se starozákonními událostmi popisovanými v knihách
Makabejských – toto spojení odhaluje mnohé z chápání jejich situace. Vedle vlastí oslavy boje
(„A dobře je vám známa úctyhodná, trvale živá památka statečných Makabejských, vždyť, jak
je zřejmé, ona jediná vás, bojovníci za víru, povzbuzuje a poskytuje vám jejich válečnou
zkušenost, schopnost drtivých úderů proti nepřátelům, správný odhad vojenské síly, velitelské
odbornosti…“ [TAMTÉŽ: p. 1–2]) jde o podstatný motiv centra zasaženého nepřítelem.
V první kapitole První knihy Makabejské čteme o podvodném ovládnutí Jeruzaléma králem
Apollóniem, což způsobilo profanaci posvátného města. Na protest proti tomu vystupuje kněz
Matitjáš, původem sice z Jeruzaléma, nyní však usazený v malém městě Modeínu. Jeho apel
na lid je výmluvný: „I když všechny národy v králově říši krále poslouchají a každý od
náboženství svých otců odpadá a podrobuje se královým nařízením, já i moji synové a přátelé
budeme žít podle smlouvy našich otců.“ Když pak vidí pro-královského obětníka, „rozhorlil
se do hloubi duše a zachvácen spravedlivým hněvem vrhl se na něho a u oltáře ho zabil.“8

8

1Mak 2,19–20.24. Viz latinskou verzi: „Etsi omnes gentes, quae in domo regni sunt, regi oboediunt, ut
discedat unusquisque ab officio patrum suorum, et consentiunt mandatis eius, et ego et filii mei et fratres mei
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Matitjáš nejen že představuje přesně ten vzorec chování, který demonstruje Hilarius, ale i
vlastní rámec události je stejný – tak jako se v Izraeli proti zasaženému centru – Jeruzalému
zvedá periferní město, aby zachránilo zemi, tak se proti husitské Praze zvedá Plzeň. Motiv
smlouvy otců zakomponovává Hilarius i do líčení minulosti Plzně: „Tehdy lid jakoby
z jediného hrdla zvolal řízením božím […]: ‚Naši poslové, naprosto nechceme mít nic
společného s tak odporným zločinem [husitstvím]! Neznáme cizí cesty, z novot jsme měli
vždy hrůzu, volíme cestu svých otců, s otcovskými zákony žijeme, ale i umíráme!‘ Tam
uzavřeli smlouvu, že oni sami, jejich synové, dědicové a pokračovatelé chtějí věčně náležet
nebeskému Bohu a poslouchat svatou římskou církev.“ (HEJNIC – POLÍVKA 1987: p. 5)
Tato scéna v Hilariově kázání předchází střetnutí Plzeňských a husitů roku 1433. Je však
zřejmé, že má legitimizovat především aktuální situaci promluvy, očekávaný střet s Jiřím
z Poděbrad. V úvodu jsme mluvili o tom, že situace města po polovině 60. let 15. století jeví
rysy zlomu. Zde se však setkáváme s opačným principem, kontinuitou. Je však nutné si
uvědomit, že tuto kontinuitu konstruuje právě Hilariovo kázání. Již zmiňovaný Benjamin
uvádí, že „pozitivní právo požaduje od každého násilí průkaz jeho historického původu“
(BENJAMIN 1998: s. 52). Zde však nejde jen o „historický průkaz“. Nevíme nic o tom, jak
vypadala slavnost Nového svátku před Hilariem. Je však pravděpodobné, že se jednalo o
jakýsi druh memorie, jednostranné vzpomínky na významnou událost. Její funkce byla
v podstatě pasivní, šlo o jistou kontinuitu forem, druh skrytého Nachleben, které čekaly na
oživení. Teprve otřes způsobený papežskou bulou a eskalací konfliktu s králem Jiřím vzbudit
potenciál, který byl městskou slavností uchováván. Agitační génius Hilaria, který navíc není
Plzeňanem, nýbrž příchozím z vnějšku, toto vše jasně rozpoznal. Ptejme se ovšem, kde leží

ibimus in testamento patrum nostrorum. […] Et vidit Matthathias et zelatus est, et contremuerunt renes eius;
et attulit iram secundum iudicium et insiliens trucidavit eum super aram.“
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střed tohoto potenciálu, co bylo oním spouštěcím bodem, který oživil tradované formy a dal
jim nový život a novou legitimitu.

V.
Mohlo to být samo město, které v Hilariově kázání funguje jako jakási konceptualizace
paměti. Rituální obcházení míst bojů z přelomu let 1433/1434, které bylo později součástí
slavení Nového svátku,9 má své paralely ve vlastním textu kázání, kdy jsou detailně
vyjmenovány lokality a historické události, tak drahé pozdějším historikům: „Potom oddíl
Pražanů opevnil své stany u šibenice, určené pro odsouzence, jíž byli sami hodni […]
utábořily se na vrchu Všech svatých, aniž se styděli, že tím působí utrpení nadmíru
vznešeným světcům.“ (HEJNIC – POLÍVKA 1987: p. 6) „[oddíly Pražanů] utábořili se
později na místě, které se nazývá u Lazara ve Vídni. Roty ze Žatce […] se utábořily na vrchu
Všech Svatých […]. Starotáborští […] se usadili na vrchu svatého Mikuláše Vyznavače. […]
[bašty husité umístili:] první u mostu, jenž vede do lázně, druhou nahoře nad haltýřem
Soběkurského, třetí (ta byla nejpevnější) na litické cestě, čtvrtou v Petrově chmelnici, pátou u
Kamence […]“ (TAMTÉŽ: p. 6–7) Právě historická věrohodnost popisu, vycházející mnohdy
ještě ze svědectví samotných účastníků bojů, však brání tomu, aby se z ní stal nadčasový
motor nového diskurzu. Je příliš vyprávěním, jehož slovesný čas je uvězněn v minulosti, ze
které se samo svými silami nemůže dostat. Líčení hrdinství a strastí obyvatel sice vede

9

Vedle slavných nešpor a jitřní mše s kázáním byl součástí slavnosti průvod po významných místech
husitského obléhání, vedle františkánského a dominikánského kláštera se obcházely hradby a předměstí, kde
měli husité svá ležení. Měšťané si volili svého hejtmana, na jehož domě visely po dobu slavnosti prapory,
v kostele se mše odehrávala před oltářem ozdobeným městským znakem, žehnaly se svíce, které lid přijímal
z rukou purkmistra.

66

k emocionální působnosti, přesto je prchavé, nebuduje východisko směrem do budoucnosti,
vyjma běžný topos „vzoru předků“. Podstatnější mi připadá jasná tendence sakralizace města
jako takového, jako prostoru, území vyňatého z okolního heretického světa. Vyvoleným
Plzeňanem není jen ten, kdo má své historické kořeny ve městě, ale kdo se uchýlí do jeho zdí
(TAMTÉŽ: p. 10), což platí o pro Židy (TAMTÉŽ: p. 9). Vizuálně, téměř geometricky, je
tento motiv vyjádřen permanentní obranou obvodu města, následkem čehož zarostlo travou
náměstí ve středu (TAMTÉŽ: p. 9). Podobně funguje motiv dosoušení nezralého obilí
v ulicích města (TAMTÉŽ: p. 4).
Tendence k sakralizaci města však pro Hilaria ústí jiným směrem – k jeho světské
oslavě, k jeho pochvale v duchu rodícího se humanismu (Srov. ARNOLD 2000; HEIMANN
1991). Tento rys Hilariova kázání byl dosud téměř zcela přehlížen, ačkoli, jak správně
upozornila Marie Bláhová, je po dějinách Prahy Historie města Plzeň nejspíše prvním
popsáním dějin města a jeho panegyrikem v Čechách (BLÁHOVÁ 2000: s. 244). Standardní
rysy humanistické chvály města (lat. laus urbis, něm. Stadtlob), které shrnuje s ohledem na
českou tvorbu Dana Martínková jako popis znaku, dedikace městské radě, invokace múz a
bohů, jméno města a etymologie, chvála starobylosti, chvála polohy města, přírody,
pamětihodností (MARTÍNKOVÁ 1993: s. 32) a jejichž počátek klade až do doby kolem roku
1500, resp. 1540 (TAMTÉŽ: s. 34), nacházíme většinově už u Hilaria v roce 1467, což z něj
činí pro čistě literárněhistorické bádání mimořádně zajímavý objekt pozornosti. Tyto aspekty
kázání Hilaria Litoměřického, např. jeho inspirační zdroje,10 zasluhují vlastní pozornost. Pro
nás je rozhodující poznání, že tímto směrem nemá naše čtení, odkrývající principy boření a
nastolování práva, další význam.

10

Srov. jeho humanistické vzdělání, případně dobové vzory jako Margarita poetica Alberta von Eyb.
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VI.
Vrátíme-li se k inspirujícím myšlenkám Benjamina a Derridy, zopakujme si jejich tezi, že
násilí zakládání práva musí samo zahrnovat násilí uchování. Poodhalili jsme již pozadí
Hilariova odhodlání chopit se práva na zakladatelské násilí – ztroskotání snah o vyřešení
problému uvnitř zákona, biblická legitimita, sebestylizace do role proroka-soudce. Je na místě
říci, že nutnost uchování, iterace a zpětného ospravedlnění zakladatelského činu je již
přítomná ve vlastní potencialitě Nového svátku. Každoroční slavnost, kterou jsme zatím
charakterizovali jako memorii, je transformovatelná pro funkci, kterou od ní požaduje
Hilarius. Klíčový pro tento proces je potom v první řadě text kázání. Sám Hilarius v úvodu
měšťany jasně vybízí: „Proto dnes slavíte svátek vašeho nesmírně šťastného vysvobození,
svátek, který si zasluhuje trvalé, věčné vzpomínky pro paměť této tak nadmíru závažné
události, aby se její význam naučili chápat i vaši synové a vyprávěli svým synům, jaké Pán
dnes učinil zázraky s vámi a s vašimi otci. Uložte tuto paměť na věčné časy v lůně archívů a
chovejte ji co poklad své víry!“ (HEJNIC – POLÍVKA 1987: p. 3) Kázání je tedy klíčem
k rozumění smyslu nejen slavnosti, ale celého nového práva, budoucího života celého města.
Buduje novou kolektivní identitu Plzeňanů, postavenou primárně do kontrastu se zbytkem
Čech. Jaký je však skutečný nástroj tohoto působení? Vlastní text to svou principiální
elitností, procesuálností, neuzavřeností nikdy být nemůže. K čemu tedy směřuje, co vyjímá
z ponorné řeky latentních forem a vystavuje jako klíč k novému diskurzu a zároveň jako jeho
hybatele? Obraz!
Jako červená nit se totiž celým naším tématem táhne jeden specifický obraz – plzeňský
erb. Ten je oním nenápadným detailem, v němž podle Aby Warburga „sídlí milý Bůh“.
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Plzeňský erb byl nejen součástí hlavního oltáře kostela sv. Bartoloměje, ale jeho popis a
výklad je též součástí Hilariova kázání. Pokusíme se ukázat, že tou nejvýznamnější. Erb Plzně
má mimořádné dějiny – narůstá spolu s tím, jak Plzeň postupuje na žebříčku významu
v království. Nejhojněji byl erb rozšířen právě po husitských válkách – vedle císaře Zikmunda
zaslal papež 5. června 1466 z Říma do Plzně list, v němž pro zásluhy o obranu pravé víry
rozšiřuje městský znak o dvě pole, totiž dva zlaté klíče v stříbrném poli a rytíře držícího
v pravici půl orlice ve zlatém poli, a navíc uděluje Plzni právo pečetit červeným voskem
(LISTÁŘ: č. 53) Erb ve své podstatě ovšem není jen jakýmsi arbitrárním znakem. Jak ukázal
Hans Belting (BELTING 2007: s. 142–170), erb tvoří úzkou dvojici s portrétem, je jistým
druhem „těla“ svého nositele. Erb reprezentuje šlechtice – je jím – a zároveň ho spojuje
s celou jeho genealogií, je tak zároveň „společným tělem“ celého rodu. Přítomnost erbu např.
v kostele může mít až devocionální funkci. Modlitba před erbem má blízko k modlitbě před
obrazem světce. Erb je zároveň svým původem spojen se štítem. Je tedy na místě odlišovat
fyzickou postavu, erb jakožto její symbolické tělo, a zároveň štít jako médium tohoto těla.
Tak erb/štít zároveň kryje svého nositele, je bariérou mezi ním a okolím (a je proto svým
způsobem i maskou). V případě města tomu není principiálně jinak, zvláště jedná-li se o náš
příklad Plzně. Plzeň jako město, jakožto kolektivní tělo svých obyvatel, je vyznamenáváno
heraldickými prvky. Jeho erb je tedy konceptualizací cti, a zároveň její historie. Erb-obraz se
tak stává nesmírně dynamickým prvkem v našem diskurzu. O takovém obraze píše Georges
Didi-Huberman: „V čem je tedy obraz původním fenoménem prezentace? V tom, že slučuje,
nebo lépe řečeno, nechává společně vybuchnout protikladné, ontologické modality: na jedné
straně přítomnost (présence) a na druhé zástupnost (représentation), na jedné straně stávání se
toho, co se mění, na druhé straně plné zastavení toho, co stojí.“ (DIDI-HUBERMAN 2006b:
s. 126). I Didi-Huberman dále cituje Waltera Benjamina: „Nesmíme hovořit o tom, že
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minulost osvětluje přítomnost, nebo přítomnost osvětluje minulost. Obraz je naopak tím, kde
se Dávno a Nyní střetávají v záblesku, aby vytvořily novou konstelaci. Jinak řečeno, obraz je
dialektikou zastavení.“ (TAMTÉŽ: s. 128) Obraz, v našem případě erb, není určen
k zběžnému pohledu. Jeho vnímání je tím, co Didi-Huberman nazývá „poznání skrze
montáž“. Erb je místem radikálního prolínání časů – jak jednotlivých časů minulosti, z nichž
byl poskládán, tak času slavnosti, v níž je tematizován jakožto společné tělo účastníků – jako
anachronické zrcadlo, v němž se spatřují –, slavnosti, která ale zároveň čas ruší, aby teprve jí
byl čas – čas nového řádu – ustanoven, a tedy v sobě obsahuje i čas nastávající. A přesně
takovým způsobem pracuje s motivem plzeňského erbu Hilarius Litoměřický.
Popis erbu tvoří závěrečnou část kázání. Začíná ujištěním: „Toto město má […] znak
neobyčejně příhodný, který opravdu zdobně vyjadřuje jeho vojenskou moc i přeslavné skutky
jeho občanských ctností. […] Dovodíme, jak skvěle se to vše shoduje s tímto ctihodným
městem a jeho skvělými měšťany.“ (HEJNIC – POLÍVKA 1987: p. 15–16) Rozbor
městského znaku má ve skutečnosti tři roviny, které nám oprávněně mohou připomínat
principy několikerého výkladu textu, především Bible, jak se formoval od pozdní antiky po
celý středověk až do humanismu, a které odpovídají charakteru obrazu jakožto montáže.
Nejprve jsou vždy připomenuty historické souvislosti toho kterého heraldického prvku –
chrta, velblouda, dvojice klíčů a rytíře s mečem držícího polovinu orla (orlice) –, poté jejich
symbolický význam (pojící prvky alegorické a morální), a nakonec je erb prostorem pro
konstruování vize budoucího definitivního vítězství Plzně nad kacířstvím. Tak např. velbloud
slouží jako historická připomínka jeho ukořistění husitskému vojsku a jako jeden z projevů
díku císaře Zikmunda, který jej nechal dát do plzeňského znaku. Na rovině symbolické
představuje velbloud úctu a solidaritu, kterou mezi sebou Plzeňané měli, jeho dva hrby, na
nichž nosí velké náklady, symbolizují, jaké břímě utrpení a strastí nesla a nese Plzeň za celé
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Čechy, připomínka dlouhověkosti velblouda držícího se v houfu odkazuje k úkolům, které
ještě Plzeň čekají v boji s Jiřím. Budoucí konečný obraz vítězství pak vypadá následovně:

Ty tedy, přešťastná Plzni, spojená s papežem, spřátelená s císařem, vůdkyně v boji, útočiště
víry a křesťanů, opásej se, přemocná, po boku mečem, oděj se v pancíř víry, za niž až k smrti
v naprosté stálosti podstupuj zápas, vyjdi na pole žlutavé nebo nebeské barvy se svým
velbloudem uprostřed statečného a zdatného lidu, buď prozíravá a mírná! […] Vyjdi na pole
rudé, spoj se s mučedníky skropenými červenou krví Kristovou a na ně vzhlížej! Oni bez obav
vylili krev pro víru a svaté náboženství. Oděj se v červený oblek radosti a veselí. Přijde ti ku
pomoci bělostný sbor blažených mučedníků, abys potřela a zničila tyranii a ruku zbrocenou
křesťanskou krví. Ať vyskočí pes ve tvém červeném poli, nepřátele nechť vyžene, dům tvůj
nechť chrání, abys ty mohla zdatně a klidně spáti a odpočívati. Vyjdi do třetího stříbrného
pole a pohleď, jak tě povznesl pán náš nejsvětější jak papežským, tak i císařským titulem. […]
Vystup výše a vykroč na pole zlaté a hned najdeš rytíře co vůdce vojska. Koho jiného než
archanděla Michala, dříve patrona a ochránce synagogy, nyní však svaté církve. […] Podá ti
svou pravicí orla, krále všech ptáků. Jemu nebude moci vzdorovat ani selská sběř […]
Všechno vznešené ptactvo totiž dostane strach a ztratí odvahu, jakmile spatří orla. Jedině
bludný jestřáb se proti orlovi postaví. Také svaté římské církvi a svaté římské říši je podřízena
veškerá moc – jedině bludný jestřáb Jiří je na ni rozlícen. […] Ale orel, vyzbrojený
zakřivenými pařáty, se vítězně zdvihne a odstraní nepřítele, který se vzbouřil. Zdvihnou se
klíče a uzavrou před ním nebeské království. Nakonec přijde váš rytíř, utne mu hrdlo a
oznámí, že zemím se navrátil mír. (TAMTÉŽ: s. 19–21)
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VII.
Bylo-li mým záměrem odhalit v kázání Hilaria Litoměřického prostředky, jakými „násilí
uchování“ zajišťuje a udržuje počáteční „násilí zakládání“, mohu konstatovat, že jsem je našel
v principu městského erbu. Je to právě plzeňský městský znak, vyložený Hilariem během jeho
novosvátečního kázání, který v sobě nese kód iterace, který je klíčem a zároveň
mechanismem diskurzu, nového práva, které se ustavilo v Plzni v očekávání střetu s českým
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králem. Erb je médium sdělení, ale též kolektivní tělo měšťanů, je anachronickým zrcadlem
ukazujícím minulost, ale i budoucnost města v singularitě přítomnosti, v procesu „čtení“ erbu
vždy obnovující zlomové, zakladatelské dílo plzeňské jedinečnosti. Přítomnost tohoto
navýsost obrazového principu v textu kázání nám ukazuje, jak mocně bylo využíváno
propojení slova a obrazu, jak nezbytný je pro interpretaci památek starší literatury
mezioborový přístup, zohledňující především nová bádání v oblasti teorie obrazu.11 Obraz
(imago) totiž není a nikdy nebyl vázán pouze na médium zobrazení (pictura), jeho přítomnost
v textu je nejen od pradávna rétoricky reflektovaná, ale – jak jsme se pokusili ukázat –
interpretačně nosná.
Hilariovo kázání stojí, jak jsem už uvedl, na počátku dlouhé literární tradice vztahující
se k Novému svátku, případně k tematice plzeňské identity.12 Energii, kterou měl obraz erbu
v zakládacím textu, však tato další díla zákonitě ztrácejí. Ačkoli se i v nich pracuje se motivy,
jichž je plzeňský erb zdrojem, jejich užití je čím dál tím víc rétorizováno – fázi „zakládání“
střídá fáze „fetišizace“. Krásně je to vidět na motivu velblouda, který se, tak jako další prvky
erbu, vyvazuje ze svého původního „silného“ značení a stává se součástí kazatelovy inventio
– Václav Scobius v roce 1671 píše na základě Pieria Valeriana, že velbloud je symbolem
pobožnosti a počestnosti k matkám (SCOBIUS 1671: B1r). V kázání Jana Hocha z roku 1673
je velbloud podle Plinia čistotné zvíře, které se myje a očištěné se vrací, tak jako se
návštěvníci Nového svátku očišťují od svých hříchů. Navíc je velbloud zvíře, které pro svou
horkost netloustne, tak jako Plzeňští nepodlehli protivníkům ve víře (HOCH 1673: B3v).
V anonymním kázání Civitas Solis z roku 1716 je velbloud synonymem pýchy a nádhernosti,
nosičem nakradených pokladů, kterého pes – další plzeňské erbovní zvíře – právem odhání od
11

12

Např. práce Georgese Didi-Hubermana, Hanse Beltinga, Davida Freedberga, Victora Stoichity aj.
Dílo Václava Jana Klea Arcus triumphalis, dějiny Plzně Jana Tannera, 12 barokních kázání z let 1671–1740 aj.
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městských bran (CIVITAS SOLIS 1716: C1r). Jak je zřejmé, význam plzeňského erbu, tak
jak byl etablován ve chvílích krize, byl poté postupně rozpuštěn. Zlatá doba českého
barokního kazatelství přidala do mozaiky plzeňské sebeprezentace trochu jiný kamínek.
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Co je to emblematická struktura v textu?

Předchozí kapitola zabývající se významem erbu jakožto obrazové jednotky v textu nás
přivádí k otázce obrazovo-jazykových schémat jako takových, která našla svou asi
nejplodnější podobu v evropské emblematice. Proto je na místě se u emblémů zastavit a
věnovat jim a z nich se odvíjející charakteristice – emblematický – patřičnou pozornost.
Výraz „emblematický“ se stal běžnou výbavou současného psaní o literatuře – bez
toho ovšem, aby mu bylo rozuměno v jeho skutečném, nebo alespoň jasně a podloženě
vymezeném významu. Můžeme se tak například setkat s tím, že heslo „(Vodka) Martini –
protřepat, nemíchat“ je emblém hrdiny (Jamese Bonda), stejně jako funguje jizva ve vztahu k
Odysseovi, případně že alkohol emblematizuje prostor (mojito – Kuba) (ČINÁTLOVÁ 2007:
s. 22–23). Kořeny tohoto zvágnění pojmu „emblém–emblematický“ leží v osvícenském
odmítání a nepochopení tohoto žánru či formy jako obskurní, nevkusné a artificiální, které
končí např. v Ottově slovníku naučném v představě, že emblém je „patrný odznak svérázný
naznačující povolání, povahu, vlastnosti, styky, příslušenství apod. té které osoby [jím]
opatřené“ (F. M. 1894: s. 563), tedy že jde o pojem zaměnitelný s termíny atribut, znak,
odznak, symbol (srov. KONEČNÝ 2002: s. 17). Ve Slovníku literární teorie je pak u hesla
„Emblém“ rovnou odkázáno na heslo „Symbol“, kde se však nic konkrétního nedozvíme
(VLAŠÍN 1984: s. 89, resp. 366). S tímto pojmem se ovšem operuje i v kontextech, které
intuitivně cítíme jako legitimnější, než byla naše úvodní ukázka – v souvislosti s raně
novověkou, resp. barokní literaturou, v českém prostředí pak konkrétně s kazatelstvím. Milan
Kopecký v souvislosti s emblematickým kázáním předpokládá, že kazatel vede analogii mezi
vlastnostmi obrazu a vlastnostmi předmětu, a uvádí, že „někdy se emblém ztotožňuje se
symbolem, ale neprávem, neboť barokní literární teorie rozlišuje symbol jako metaforický
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obraz od emblému, který je sice obrazem, ale nikoli metaforickým“ (KOPECKÝ 1968: s. 65).
Miloš Sládek píše již konkrétněji: „jen výjimečně vznikají v českém prostředí čistě
emblematická kázání, tedy taková, která jsou vysvětlením a rozvedením konkrétního
zobrazení doprovázeného tzv. lemmatem, tedy textem, který otevírá skrytý smysl zobrazení.“
(SLÁDEK 2005: s. 39) S jasnou definicí emblému, natož pak hlubší reflexí jeho vztahu
k literatuře se však nesetkáme. Pro základní obeznámení se s problémem jsme tak odkázáni
jednak na studii Václava Černého Španělská kniha emblémů, v Praze roku 1581 tištěná
(ČERNÝ 1996: s. 9–24), studii sice průkopnickou, ale v mnoha ohledech zastaralou, jednak
na vynikající práci Lubomíra Konečného Mezi textem a obrazem (KONEČNÝ 2002 – obecně
platí, že historici umění v Čechách věnují emblematice větší pozornost než historici
literatury). Prvním krokem v našem tázání tedy musí být předně nové ujasnění, co je emblém
v původním smyslu slova, dále pak, jaký je vztah mezi emblematikou a literaturou, a konečně
dá-li se mluvit o emblematické (tj. specificky obrazové) struktuře v textu.
Definice emblému není v posledku nejobtížnější. Emblém je „drobný bi-mediální
výtvor (slovo + obraz), který se skládá ze tří následujících částí: (i) krátkého, výstižného
nadpisu (inscriptio, lemma, motto), jehož funkce není totožná s funkcí titulku či názvu
v dnešních knihách; (ii) obrázku (pictura, eikon, imago), který není pouhou ‚ilustrací‘, nýbrž
ve spojení s nadpisem tvoří něco jako hádanku; (iii) veršem nebo prózou psaného výkladu či
komentáře různé délky (subscriptio, epigram), který recipientovi emblému poskytuje klíč
k významu ‚záhadného‘ (proto se někdy nesprávně říká ‚emblematického‘) celku.“
(KONEČNÝ 2002: s. 11) Tato trojdílná struktura, která se takto poprvé objevila v díle
italského právníka a humanisty Andrey Alciata v roce 1531 jako Emblematum liber, je pro
emblém a emblematiku na dalších více než 200 let v podstatě závazná (ač zákonitě existují
výjimky, např. tzv. „nahé emblémy“ – emblemata nuda – bez obrázku, které však vizuální
76

složku nepostrádají, ale převádějí ji z fyzické podoby do sféry mentální [srov. PORTEMAN
1999: s. 4] – o tom viz dále). Liší se tím od impres, majících jen dvě složky – obraz a motto –
a jinou funkci, jak o tom ještě bude pojednáno. Tato formální definice nám však v našem
tázání po emblematické struktuře v textu mnoho nepomůže (ač vytváří první jasné hranice
toho, čemu se dá říkat emblém). Jako důležitější se jeví tázání po podstatě emblému, která je
spojená s jeho fungováním, s mechanismem jeho významu. Narážíme tím na první zásadní
rozpor, totiž má-li být emblém nahlížen z pozice své slovesné složky, tedy jako literární
forma, či jde-li o hybrid, odnož odvěkého vyrovnávání se literatury a výtvarného umění (pod
aegidou Horatiova „ut pictura poesis“), kteréžto pojetí, zastávané často historiky umění,
akcentuje spíše jeho vizuální podobu (DALY 1979a: s. 16–17). Obecně jde v tomto sporu o
poměr zmíněných tří složek emblému k celkovému významu. Tedy je-li pictura pouhou
ilustrací konceptu, vzniklého z poetického, v podstatě epigramatického napětí mezi lemmatem
a subscriptiem, či vytváří-li se naopak ono významové napětí mezi lemmatem a picturou,
přičemž subscriptio vše (pokud vůbec) vyjasňuje. Tato diskuze, kterou výraznou měrou
ovlivnily a notně posunuly především knihy Albrechta Schöna Emblematik und Drama im
Zeitalter des barock (SCHÖN 1964) a Dietricha Waltera Jönse Das „Sinnen-Bild“. Studien
zur allegorischen Bildlichkeit bei Andreas Gryphius (JÖNS 1966) a jejich následná reflexe
Petera A. Dalyho (DALY 1979a a 1979b), nás přivádí k základním problémům, které kolem
emblematiky vznikají a které se dotýkají našeho tématu. Uvažujeme-li obecně o vztahu
emblematiky a literatury, resp. slovesného umění obecně, narážíme pochopitelně na problém
obrazové složky emblému, která je ovšem závazná. Pokud bychom ji vypustili, dostaneme
poetické slovesné torzo pojednávající o nějakém etickém, náboženském, milostném či
heroickém tématu, jehož původ a řešení by bylo možné víceméně lehce dohledat u antických,
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středověkých nebo humanistických vzorů.13 Tento čistě literární či literárně-motivický přístup
k emblematice není nezajímavý. Knihy emblémů byly jakýmisi kompendii klasické
vzdělanosti. Barokní rétoriky vyzývaly autory literárních děl k tomu, aby mezi emblémy
hledali zdroj své invence. Např. Nicolas Caussin, francouzský jezuita a jeden z průkopníků
nové rétoriky (GROSS 2003; FUMAROLI 1994: s. 279–299), ve své Eloquentia sacra et
humana (1619) řadí hieroglyfiku a emblematiku mezi zdroje autorovy invence a píše, že
emblematické knihy (jmenuje Alciata, Junia, Boissarda) jsou „ad orationes illuminandas, si
modo belle accommodentur, plurimum habent suavitatis“ (CAUSSIN 1681: s. 190). Tento
přístup má však svá zjevná úskalí. Jak jsme řekli, emblematika většinově přejímá témata již
zpracovaná – je tedy velmi obtížné určit (není-li na tu kterou emblematickou knihu výslovně
odkázáno), je-li zdrojem inspirace textu skutečně emblém, či nějaká dobová encyklopedie či
klasický spis (Pierius, Picinelli, Plinius st. aj.). A i kdyby byl jeho zdrojem reálný emblém,
není zaručeno, že jej autor v textu použije emblematicky (tedy v tom smyslu, jaký se v naší
studii pokusíme nastínit). Příkladem může být české kázání Jana Hynka Libertina Diva
Ludmilla vera vidua (1718) (srov. SLÁDEK 2005: s. 48, pozn. 66), v němž je svatá Ludmila
přirovnávána k holubici. Kazatel sám uvádí, jak se symbolu holubice coby nad světem lkající
„dobře trefil do noty onen veršovec, když vymalovat dal holubici sedící in cacumine, na
tytlíku neb vyvyšším svršku skály a připsal jí lemma aneb nápis: Die noctuque gemit. Dnem i
nocí lká a upí.“ (LIBERTIN 1718: f. B1v) Na jiném místě pak uvádí: „Veršovci ale
ostrovtipní také nejakou vlastnost při holubici seznali: holubice animal fidele, že živočich
věrný jest, a proto její věrnost s málo cosi slovem vypsali: Aut uni, aut nulli. Nebo jednoho,
nebo žádného.“ (TAMTÉŽ: f. B2r) Ačkoli se tu pravděpodobně setkáváme s odkazem na
13

Středověké kořeny emblematické motiviky zdůraznili už citovaní Schöne a Jöns, další rozbory poukázaly na
obrovský vliv tvorby Erasma Rotterdamského na Alciatovu zakládací Emblematum liber, srov. např.
CALLAHAN 1995.
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nějakou knihu emblémů,14 bere z ní kazatel jen textovou informaci a potlačuje onu vizuální –
což je důvod toho, že se bráním považovat tuto část textu za strictu senso emblematickou.
Řada jiných autorů prací pojednávajících o vztahu literatury a emblematiky s tím ovšem
problém nemá (srov. např. HIPPISLEY 1971; nebo ostatně i konkrétní srovnávací práci
Albrechta Schöna mezi dramaty a emblémy SCHÖN 1964).
Jejich postoj ale podle mého názoru nezohledňuje specifiku emblematické formy,
redukuje ji jen na textové poselství, vnáší do zkoumání ahistorickou redukci (na rozdíl od
dobových autorů, kteří mohli s emblematickými vzory nakládat, jak chtěli, neboť sami svá
díla jako emblematická neoznačovali). Jsme tak mimoděk upozorňováni na podstatný rys
našeho tématu. Je jím moderní bezradnost nad tím, jaký status obrazovým aspektům v tvorbě
autorů raného novověku přisoudit. Jak upozorňuje Peter M. Daly, moderní čtenář má tendence
vnímat věty typu „každý nese svůj kříž“ abstraktně. Zdá se, že raně novověký čtenář přijímal
stejnou větu ve velké míře také vizuálně (DALY 1979b: s. 66–69). Takovýto způsob myšlení
a poznávání, tedy principiálně zprostředkovávaný skrze mentální obraz, má hlubokou tradici
vyrůstající z Aristotelova spisu O duši, stoické filozofie, římské rétorické mnemotechniky,
dílo sv. Tomáše Akvinského a dalších, jak jsme viděli k kapitole věnované antickým
východiskům. V raném novověku je téma obrazu jako prostředku poznání v podstatě zásadní
(srov. LYONS 2005; KUSUKAWA – MACLEAN [eds.]: 2006; CARRÉ 1998;
DEKONINCK 2005; DYRNESS 2004 aj.).
V souvislosti s „epistemologickou krizí“ na sklonku středověku – vyvolanou
faktickým vítězstvím nominalistického myšlení v evropské civilizaci –, kterou řada autorů
považuje za klíčové pozadí pro zkoumání fenoménu zrodu a rozšíření emblematiky (srov.
14

Nepodařilo se mi identifikovat kazatelův emblematický vzor, srov. HENKEL – SCHÖNE 1996, což
neznamená, že jej není možné najít v nějaké dobové knize zabývající se symbolikou obecně.
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BRAIDER 1993; SPICA 1996; RUSSELL 2002), došlo k zásadnímu zpochybnění tradičních
vztahů mezi označujícím a označovaným, mezi slovem a věcí, které vedlo k zpochybnění
ontologické funkce slova v procesu poznávání. Jedním z pokusů řešení této krize bylo hledání
prapůvodního „dokonalého jazyka“ (ECO 2001). Velké naděje byly vkládány např.
v egyptské hieroglyfy, které právě svým obrazovým charakterem slibovaly být oním
nemediovaným písmem, tedy znakovým systémem, který by přímo přiváděl k podstatě věci –
k ideji. Hiergolyfy, resp. sen o hieroglyfech, jak se rozšířil hlavně po roce 1505, kdy byla
v Benátkách poprvé vytištěna Horapollova Hieroglyfika, tedy logicky stojí mezi předchůdci
emblémů.15 Paradigmatický obrat k obrazům, spojený nejen s hieroglyfikou, ale též velkým
revivalem stoicismu v 16. století, který bude posléze napájet reformě katolickou meditační
praxi, je zároveň z druhé strany omezován sílící kritikou obrazů. Ta má kořeny
v pozdněstředověké zbožnosti a úctě k devočním obrazům, která měla silné tendence
překračovat hranici idolatrie (BELTING 1996). Tato extrémní poloha byla následně
vystřídána krizí, vedoucí v některých reformačních proudech až k ikonoklasmu. Střední cesta,
kterou se posléze vydá potridentská katolická církev, se chápe potenciálu, který se v obraze
skrývá (ve všech jeho aspektech mnemonických, pedagogických, psychologických,
dekorativních), ale pevně jej kontroluje, až omezuje. Daniel Russell vidí emblém z pohledu
znakovosti na půli cesty mezi středověkou alegorií a moderní metaforou. Opustil již hájemství
harmonické ideální univalence, ale není ještě otevřen přiznané mnohoznačnosti, nebo až
nesrozumitelnosti (RUSSELL 1995: s. 8, 11, 40–41). Emblémy, jak upozorňuje řada autorů,
nejsou víceznačné (jak se to mylně jevilo starším badatelům, kteří na ně hleděli s apriorním
odsudkem a nepochopením jako na nevkusné bizarnosti). Třebaže každá z jeho složek

15

Ačkoli přímý vliv hieroglyfů na emblémy, byť byl dřívější vědou zdůrazňovaný, byl přesvědčivě vyvrácen –
srov. RUSSELL 1986.
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(lemma, pictura, subscriptio) může nést významů více, právě v celku emblému, v procesu
jeho recepce se divák/čtenář dobírá jako správného smyslu jen jednoho – což je jedním z klíčů
popularity a rozšíření emblémů. Co se obrázku týče, ztrácí svou vnější kontrolovaností onu
ikonickou funkci, kterou hrozil mít jakožto dědic hieroglyfů, stává se čím dát tím
arbitrárnější, až dekorativní. Jak píše Daniel Russell:

Emblém byl ideálním prostředkem k tomu, sloučit všechny tyto trendy [nové vnímání slova a
obrazu] dohromady v jediné formě. Zachoval obrázek a připojil ho k textu, ale dovolil také
obrazu zůstat od textu dostatečně odděleným […]. Emblematická forma tedy poskytla kontext
a rámec pro obraz, aby se stal čistě rétorickým ornamentem.16

Řízenost a jednoznačnost emblematického významu ve své době zaručila jejich rozšíření.
Emblémy se staly skvělým nástrojem působení na lidi, jak se ukázalo v 17. a 18. století.
Dobře přitom vyniká jejich odlišnost od impres. Zatímco ty jsou chápány jako originální a
elitní, vztahující se k jedinečné osobnosti svého nositele, a jejich kvalita se odvíjí od toho, jak
důvtipně s ním souzní, emblémy jsou pro autory 17. století spíše lidovou záležitostí. Emanuel
Tesauro ve svém slavném traktátu Idea argutae et ingeniosae (který je latinským překladem Il
Canocchiale Aristotelico) mluví o emblémech v 25. kapitole (Tractatio de emblematis).
Uvádí, že se jimi zdobí při slavnostech slavobrány, zmiňuje jejich edukativní funkci. Jejich
kořeny vidí již v antické moralistní literatuře („Et quae sunt imagines Philostrati, nisi
16

„The emblem was the ideal vehicle to bring all these trends together in a single form. It preserved the
image, and attached it to a text, but it also allowed the image to remain sufficiently separate from the text
[…]. The emblem form, then, provides the context and the frame for the image to become a purely rhetorical
ornament.“ RUSSELL 2002: s. 192.
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emblemata ex figuris et verbis composita ad moralem sententiam significandam?“
[TESAURO 1697: s. 694]). Pro jeho vlastní teorii konceptualismu však nejsou emblémy, na
rozdíl právě od impres, zajímavé.
Shrneme-li, co jsme zatím uvedli, můžeme říci, že se v emblému, který v trojdílné
sestavě kombinuje složku jazykovou a obrazovou, není možné dopustit redukce jedné ze
složek, aniž bychom tím principiálně neporušili samotnou podstatu věci. Emblém je
emblémem právě proto, že má vizuální složku, a právě proto, že ta je rámována slovním
lemmatem a subscriptiem. Emblém jako specifický epistemologický mechanismus sám v sobě
generuje jediný význam, což zaručuje jeho oblibu jakožto nástroje kontrolovaného působení
na široké vrstvy recipientů. Někteří autoři navíc připomínají, že ona jistota „mechanismu
generujícího význam“ v podstatě umožňuje značnou volnost pro výběr motivů, které se
v emblému objevují.17 Ta (související jistě s rozkladem tradiční symboliky a zároveň s již
zmiňovanou tendencí k dekorativnosti) dává emblémům k užívání v podstatě celý svět. Často
citovaná věta Bohuslava Balbína o tom, že „Nula res est sub Sole, quae materiam Emblemati
dare non possit“ („Není pod sluncem nic, co by nemohlo poskytnout látku emblému“)
(BALBÍN 1970: s. 211), je ale zcela jiného druhu než např. slavný výrok Alana z Lille
„Omnis mundi creatura quasi liber ut pictura nobis est et speculum“ („Každý tvor a věc na
světě je jako naše kniha, obraz a zrcadlo“ – cit. CURTIUS 1998: s. 344). Zatímco Alanovy
verše vyjadřují přesvědčení platonika 12. století o ontologické provázanosti a souvztažnosti
světa, pro Balbína je svět již jen nekonečným zdrojem rétorické invence (o rétorizaci

17

Daniel Russell mluví o paradigmatickém charakteru emblému v protikladu k syntagmatice alegorie.
K emblému je možné přidávat další a další obrazy, které ale budou mít stále stejný význam. RUSSELL 1999:
s. 77–92, zvl. 80.
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raněnovověkého světa jsem ostatně psal již v úvodu této práce). Takto je živen stroj
emblematiky, řízený a kontrolovaný dalšími vnějšími mechanismy.
Jak ovšem toto vše vztáhnout k textu? Prvotní otázkou je přítomnost oné vizuální
složky, jejíž závažnost jsme již objasnili. Různí autoři se v pokusech o konkrétní vztažení
klasických, ba programových hesel o vztahu obrazu a slova (Horatiovo Ut pictura poesis,
Simonidovo pictura – muta poesis), dobírali různých popisů „obrazového“ v textu. Pro nás
stačí jako východisko odkaz na nám už dobře známou klasickou rétorickou kategorii
enargeia, v latinské recepci evidentia, o které píšu v samostatné kapitole. Ta v sobě skrývá
potenciál jazyka vytvořit před zraky posluchačů mentální obraz, který má – v tradici římské
právní rétoriky – sloužit jako důkaz ve věci rétorovy promluvy, obecně tedy živě evokovat
cosi nepřítomného. Jak již bylo řečeno, význam obrazu pro rozumění, myšlení, učení se je
natolik klíčový, že dělá z enargeie právě v době raného novověku jednu z velmi podstatných
rétorických kategorií. Je také případnou odpovědí na otázku po přítomnosti vizuálního
aspektu v textu.
Jestliže si ovšem byli doboví autoři vědomi toho, že jazyk má schopnost dosáhnout
v textu stejného účinku jako obraz – a programově toho využívali (srov. BAUMGARTEN
2004: hl. kap. II. Visualizierung als Koncept von Herrschaft und Disziplinierung: theoretische
Reflexionen im Medium des Wortes über das Bild a III. Theologie der „visibilitas“:
posttridentinische Bildtheorie) – pak mohu formulovat teorii emblematické struktury v textu
takto: Emblematická struktura v textu je taková část textu, jež je ohraničená počátečním
lemmatem, tj. víceméně jasně vymezeným mottem, následuje za ní pasáž mající evokovat
vizuální představu a to vše je uzavřeno výkladovým závěrem, subscriptiem. Tento celek musí
být ve své podstatě a ve svém významu autonomní, mělo by být možné jej z okolního textu
vyjmout, přičemž jeho význam musí zůstat stejný. To ostatně odpovídá i původní etymologii
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slova emblém, jdoucí z prostředí uměleckých řemesel, jakožto něčeho, co se vkládá jako
kamínek do mozaiky, jako kovová aplika na předměty.
Takto definovaná se emblematická struktura stává velmi exkluzivním jevem v textu –
bylo-li v úvodu konstatováno, že např. česká „emblematická kázání“ jsou výjimečná (ale
počítala se do nich vesměs i kázání obecně inspirovaná emblémy, což jsme pro naši definici
odmítli), bude nyní bilance asi ještě chudší. Na druhou stranu tato definice zdůrazňuje
strukturní charakter tohoto textového jevu, čímž se vyvazuje z těsného spojení s vlastní
emblematikou jakožto souborem konkrétních emblémů a jejich podob. Jinými slovy –
emblematická struktura tak, jak ji navrhuji, nevyžaduje ve své podstatě inspiraci nějakým
emblémem – bere si z nich jedinečný princip fungování, který je ovšem potenciálně
postižitelný i v textech jak předcházejících vzniku emblematiky (zde by bylo možné vést
bádání směrem k předchůdcům emblematiky, tj. k heraldice, blasonování erbů a znaků
apod.18), tak textů následujících, např. moderních, nemajících již s vlastní emblematikou
žádný explicitní vztah. Musí však být zachována především ona určitost významu, která se
jeví jako často problematická, neboť literatura, zvláště metafora a symbol, tíhne od
romantismu v protikladu k emblematice právě k významové neurčitosti, otevřenosti,
enigmatičnosti. Formulaci emblematické struktury v textu proto chápu jako počátek možného
bádání, jež by se díky jasné definici mohlo vymanit z neurčitosti a vágnosti a odhalit tak na
celém literárním materiálu nové jevy, vypovídající nejen o rysech té které poetiky, stojící
v pozadí literárního díla, ale i o obecných aspektech tvorby a vnímání na pomezí slova a
obrazu.

18

Takto chápe emblematičnost např. Dobrosława Platt (PLATT 1992) – jako emblematická chápe pohřební
kázání, která jsou postavena na principu popisu a výkladu erbu zemřelého. Její chápání je ovšem tím, že si za
celek bere celé kázání, trochu hrubé, nedovoluje nuancovanější přístup.
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Jako příklad jedné emblematické struktury mohu na závěr této kapitoly uvést ukázku
z Velikého života Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše od Martina z Kochemu (1698),
popisující, kterak Maria svatou Alžbětu navštívila:

Což se z slov svatého Lukáše dobře rozuměti může, jenž takto dí:
[lemma:] V těch dnech povstavše, Maria šla na hory s chvátáním.
[pictura:] Nyní pojď sem, pobožný křesťane, a podívej se, jak velikou pout tehdáž Maria
vykonala. Ty se mnohokráte domníváš, že velmi mnoho jsi učinil, když jsi několik hodin
putoval, než podívej se, zdaliž ta tvá pout putování Marie se může vyrovnati. Přímou cestou
k Jeruzalému do města Jůda po silnici se chodilo, z Nazarétu pak až do Jeruzaléma jest za
dobrý tři dni cesty a z Jeruzaléma až do města Jůda má kdo dobrých pět hodin co jíti. Od
Nazarétu trvá cesta asi za dvě hodiny přes hory galilejské a odtuď se přichází na velké pole
Ezdrelon, po kterémž se za několik hodin pořád jde až k městečku Ginim, kde potom Pán Ježíš
deset málomocných očistil. Odtuď jde se přes několik vrchů vzhůru i dolu skrze krajinu
samařskou, až se k místu Sichem přijde, kdež se jak krajina, tak hory jůdské počinají a tu
v těch místech jsou hory velmi vysoké a skalnaté, cesty pak velmi kamenité a nepřihodné,
takže od toho místa až k Jeruzalému z vrchu na vrch vždy se musí jíti.
[subscriptio:] Tou cestou tak nepříjemnou, drsnatou a kamenitou musela patnáctiletá Panenka
již těhotná jíti, aby tomu vnuknutí Ducha svatého, které ji vždy k tomu nabádalo, mohla
zadostiučiniti, a tak Alžbětu navštíviti. (z KOCHEMU 2007: s. 272)
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Jako lemma je použit evangelijní citát, který v sobě (jistě pro onen výraz šla na hory
s chvátáním) skrývá potenciál různých konceptuálních využití. Jako pictura je představen,
vizualizován (viz dvojí apel na zrak čtenáře – podívej se), itinerář cesty za Alžbětou.
Domnívám se, že je legitimní interpretovat tuto část jako zacílenou na mentální obraznost
čtenáře, a to jednak kvůli konkretizacím (hory velmi vysoké a skalnaté, cesty pak velmi
kamenité a nepřihodné), jednak kvůli časovým převodům vzdáleností, které jsou pro cílového
recipienta (prostého člověka) pochopitelnější – představitelnější – než údaje o faktické (např.
mílové) vzdálenosti (jak o tom
v jiných kontextech svědčí např.
vizualizace

času

věčnosti19).

Není též vyloučeno, že by bylo
možné tuto scénu demonstrovat
s pomocí skutečné, byť třeba
schematizované mapy (jež by
nahradila

slovní

takovéto

symbolické

kartografických
nebylo

ostatně

neznámé.20
význam

picturu)

–

čtení

dokumentů
v této

době

Subscriptio

pak

celku

jednoznačně

dotváří – jde o exemplum,

19

Jezuitský misionář Georgius Pelinga káže s pomocí obrazu. Rytina v knize
Mathiase Tannera Societas Jesu apostolorum imitatrix, 1694.

Srov. např. Rozjímání o věčnosti, jak se objevuje v různých barokních textech, např. BOŽAN 1999: s. 289–
293.

20

Srov. např. inspirující studii HUI-HUNG 2007.

86

příklad Panny Marie jako člověka poslušného Božího příkazu, který plní i přes objektivní
obtíže. Je v něm shrnuto poselství pictury (Tou cestou tak nepříjemnou, drsnatou a
kamenitou), jasné zdůraznění životního okamžiku Panny Marie, o který se jedná (patnáctiletá
Panenka již těhotná), a náboženský apel na čtenáře, který je zároveň oslavou Bohorodičky
(aby tomu vnuknutí Ducha svatého […] mohla zadostiučiniti).
Jak jsem už naznačil výše – domnívám se, že hlavní otázkou není stopovat, co je a co
už není emblematická struktura. V této kapitole mi šlo především o to ukázat opět z jiného
úhlu, jaký význam měl v raněnovověkém světě obraz, jak se s ním dalo nakládat, jaké
mechanismy jeho použití spouštělo, k čemu v myslích lidí vedl. Snažil jsem se ukázat, jakých
nových poloh dosahovalo spojení obrazu a textu, tato nerozlučná dvojice vinoucí se celými
dějinami evropského myšlení. Jako klíčová mi přijde nová snaha nalézt univerzální
mechanismus tvorby významu, generovaného právě obrazovo-textovým nástrojem emblému.
Raněnovověký svět, jak jsem naznačil už v úvodu, nebyl blouděním, jak by anachronicky
sugeroval název román Jaroslava Durycha, tak klíčového pro předválečnou recepci baroka v
Čechách. Barokní člověk, právě proto, že si byl dobře vědom ošidnosti světa, toužil po
jistotách – nepotřeboval ony ošidnosti absolutizovat a živit kolem sebe pocity absurdity a
bezvýchodnosti, které v evropské civilizaci převážily ve 20. století. Jeho životní pocit se
upínal k legitimizaci svého konání, ke garantované pravdě. Právě v tom vidím základ jevů, o
nichž byla řeč a bude i v následující kapitole a jež by bylo možné shrnout pod pojem
legitimizace obrazem.
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Vizualizace v barokní literatuře
„Vše časné v duši tvé je kouřem uvnitř sluje,
jenž dávno nevětrán zrak ducha vypaluje.“
Angelus Silesius, Cherubský poutník

Předchozí kapitoly jistým způsobem prověřovaly základy, na nichž bych nyní rád postavil
jistou syntetizující tezi o významu vizualizace pro raněnovověkého člověka, tedy síly lidské
mysli, jež spolu s proměnami společnosti a kultury doznala v dnešní době značného posunu
od epochy, o niž se zajímáme. Vizualizace snadno splývá s představivostí a imaginací obecně.
Je třeba si uvědomit, že idea imaginace je v podstatě až výplodem osvícenství. Imaginace je
pro nás, po-romantické lidi, spojena s kreativitou, zvědavostí, hravostí, metaforou. Jak však
upozorňuje Lyons, v raněnovověké Evropě nebyla imaginace ani jinak zvlášť ceněna jako
intelektuální dar, natož chápána jako něco kreativního. Podle Descartesa je imaginace způsob
myšlení o hmotných věcech, obvyklý u většiny lidí, kteří se nejsou schopni povznést do
abstraktní roviny. Lidé používali svou imaginaci tehdy, když přemýšleli o věcech, které znali,
viděli, sahali, dokázali si představit (LYONS 2005: xi). Tento princip myšlení smysly,
myšlení tělem je pro dnešní lidi velmi těžce představitelný – a o to víc je nesrozumitelná a
vzdálená literatura, jež je s těmito principy vnitřně spojena. V této kapitole se proto zaměřím
na tyto jevy především v české barokní literatuře. Východiskem mi bude na prvním místě
obraz jako základ jakékoli imaginace a vizualizace – obraz, který v evropské tradici
s odkazem na Aristotelův traktát O duši zprostředkovává veškeré lidské vnímání a poznávání
(srov. ARISTOTELÉS 1996: 431a 15–20) – a následně pak možnost využití obrazu v tom, co
především naplňovalo život raněnovověkého člověka, totiž v získávání milosti, jež mu měla
zajistit nejen šťastný život na zemi, ale především šťastnou smrt a život po ní.
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I.
Jedním z rysů křesťanství, který zcela zásadním způsobem změnil charakter evropské
civilizace, je jeho vztah k dějinám. Proti židovskému mesianismu s jeho očekáváním,
projektovaným na horizontu budoucnosti, umístilo křesťanství klíčové události spásy do
historické minulosti (proti mytologickému dávnověku – in illo tempore). Přihlášení se ke
křesťanství a jeho misijní aktivita se tak bude napořád pojit s obeznámením se s historickou
událostí života, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, a to tak, jak o tom podávají zprávu
Evangelia, v tomto smyslu historické narativy. Náboženská praxe společenství pak není jako
u pohanů spojena s mysterijní iniciací do rituálu (tedy do znovuprožívání mýtu), ale s oslavou
Poslední večeře, tedy opět nápodoby konkrétní časově lokalizované události. Lze tedy říci, že
jádrem křesťanství vždy zůstávalo vědomí objektivní skutečnosti dějů, které jsou líčeny
v Evangeliích. Odtud pak vychází potřeba vybudování mechanismů, které budou tato fakta
šířit nejen v prostoru, ale i čase, a budou sloužit k jejich osvojování – tedy v první řadě k
zapamatování.
Postupně se formující kánon novozákonních knih je jednou z cest zajištění této paměti,
neodpovídá ovšem na potřeby negramotné většiny. Ta vyžadovala jiný způsob přenosu. Tato
potřeba stojí u zrodu západního diskurzu zobrazovacích umění, který výstižně popsal např.
Jean-Claud Schmitt (SCHMITT 1988). Ukazuje, že počátky západního teoretického myšlení o
obrazech, které jsou spojeny mj. s pastorační činností papeže Řehoře Velikého († 604), jsou
ve své původní podobě dány striktním požadavkem obrazu jako textu, jako Bible
negramotných, obrazu, který je určen ke „čtení“. Vlastní obrazový charakter je explicitně
potlačen na úkor textovosti, narativity výjevů posvátné historie. Z východu jdoucí
platonizující tendence, směřující ke kultickému uctívání obrazů, jsou zprvu v západním raném
středověku nepřijatelné, jak to ostatně dokládá i dokument z okruhu Karla Velikého Libri
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Carolini (JAMES 2005), který se vymezuje vůči závěrům II. nicejského koncilu (a který byl
sice po zbytek středověku zapomenut, ale rezonoval v době reformačního ikonoklasmu
[DYRNESS 2004: s. 23] a vyjadřuje tak jednu z trvalých – kritických – poloh evropského
postoje k obrazům). Kořeny západního zobrazovacího umění jsou tedy spojeny s vysloveně
didaktickými účely – dát nevzdělaným věřícím obrazy, skrze něž se poučí (domněle zcela
stejným způsobem, jako z knih) o událostech posvátné historie a vtisknou si je do paměti. Na
jednu stranu tak existuje přesvědčení o funkční rovnocennosti obou médií, na druhé straně je
zjevná nadřazenost textu, kterému se má obraz připodobnit. Též středověká ars memorativa,
jejíž výklad ovšem přesahuje možnosti této kapitoly, byla výrazně textová, jejím podstatným
rysem je textové zacházení se zapamatovávanou informací – ačkoli se počitky shodně
s antickou představou kódují do paměti jakožto obrazy (phantasma), jejich uložení a
vyvolávání je konceptualizováno jako ukládání do popsaných škatulek (proti antickým
koncepcím domu s místnostmi, srov. YATES 1994), paměť je jindy chápána jako popisující
se stránka knihy (CARRUTHERS 1990), a vůbec paměťová schémata mají povětšinou
charakter geometrického diagramu popsaného kategoriemi (srov. CAMILLE 2000). Nicméně
vrcholněstředověká scholastika reprezentovaná Tomášem Akvinským již doceňuje i jiné než
pouze textové rysy v obraze a v procesu pamatování. Jak píše Andělský učitel v Sumě
teologie:

A jsou čtyři věci, jimiž člověk prospívá v dobrém zapamatování. Z nich první jest, aby z toho,
co si chce pamatovati, vzal si nějaké vhodné podobnosti a přece nikoli naprosto obvyklé,
protože tomu, co jest neobvyklé, se více divíme, a tak se u toho duch více a prudčeji zdržuje;
tím se stává, že to; co jsme viděli v dětství, si více pamatujeme. Proto pak jest nutné toto
vynalézaní podobností nebo obrazů, poněvadž jednoduché a duchové pojmy příliš snadno
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padají z duše, pakli nejsou jaksi vázány nějakými tělesnými podobnostmi, protože lidské
poznání je mocnější stran smyslových věcí. Pročež i paměť se uvádí v části smyslové. […] Za
třetí je třeba, aby člověk přikládal péči a cit k tomu, co si chce zapamatovat, protože čím více
se něco vtiskne do duše, tím méně to vypadne. Pročež i Tullius praví ve své Rhetorice, že
‚péče uchová neporušené podoby obrazů‘. (AKVINSKÝ: II-II q. 49 a. 1 ad 2)

Z ukázky je patrné, že Akvinský doceňuje i emocionální a psychologické aspekty obrazu
v jeho specifickém působení na člověka, což ho jasně odlišuje od textu.
Chápání obrazu jako svého druhu textu je totiž od 13. století oslabováno vlivem
východních ikon (a vůbec východního platonizujícího pojímání obrazu) a nové mendikantské
spirituality směrem ke kultickému chápání obrazu, které proti deskriptivní narativitě staví
duchovní prožitek účasti na zobrazeném (BELTING 1996). To vede i k novému chápání
paměti – chápané v širším slova smyslu se synonymy jako srdce či vědomí – jakožto prostoru
tohoto aktu účasti. Vzbuzuje ovšem i ikonoklastické tendence, které v době reformace znovu
zpochybní vedle přehnané kultické úcty hraničící s idolatrií („umírněný“ ikonoklasmus
Milíče, ale i třeba Luthera) i samotný princip obrazu jako textu pro negramotné, jako média
přenosu posvátného obsahu vůbec. Zajímavým příkladem toho je v Praze vydaná obhajoba
Abrahama Sculteta, kalvínského kazatele Friedricha Falckého a iniciátora ikonoklastického
drancování katedrály sv. Víta na Pražském hradě o Vánocích roku 1619, Krátká avšak na
mocném [g]runtu a základu svatých Písem založená zpráva o modlářských obrazích z roku
1620, v níž vedle tradičních argumentů proti obrazům, vycházejících principiálně z biblického
Desatera, uvádí:
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Nezáleží to v moci člověka, aby sám o své újmě sobě patrnou a zjevnou památku božských
dobrodiní vyzdvihovati a nařizovati měl, ale samého Pána Boha jest to věc vlastní: jakž
v žalmu 111, v v. 4 jest zapsáno: Paměť věčnou sobě způsobil předivnými skutky svými,
milostivý a milosrdný Hospodin. A to jest vlastně ta příčina, pro kterouž Pán Bůh kázání
svatého evangelium vyzdvíhnouti ráčil, aby prostředkem tím dobrodiní Pána Krista lidem
jako před očí jejich vymalováno bylo. (SCULTETUS 1620: Civ)

Jak je vidět, kalvínskému kazateli nejde o boj proti obrazu v nějakém ontologickém slova
smyslu – jeho význam pro akt poznání je pro něj nezpochybnitelný –, ale o zdroj obrazu,
kterým nemá být zobrazovací umění (které mu je vždy modlou), ale pouze text Písma.
Uvidíme, že katolický, zvláště potridentský pohled na celou problematiku je zcela
opačný (HECHT 1997). Nezabývá se „problematičností“ obrazu (která má minimálně
platonské kořeny), ale naopak jeho „silou“, jak je to již naznačeno u Tomáše Akvinského
(dále k principu ctnosti a síly obrazu, srov. MARIN 1993), možnostmi jeho využití
v duchovním životě, které se pak odrážejí ve všech aspektech raněnovověké doby, tedy i
v literatuře. Jak už vyplynulo z výše naznačeného, pro naše uvažování nevystačíme s běžnou
představou obrazu jako něčeho někde namalovaného. Teoretická neuchopitelnost obrazu,
kterou odborníci shodně přiznávají, tkví v jeho dynamice – je zdánlivě jak statickým jevem,
tak médiem přenosu informace, jejíž zdroj nemusí být nikterak obrazový, tak zároveň
bytostně antropologickým fenoménem, neboť to je v důsledku vždy člověk sám, kdo je
„místem obrazu“, jeho zachycením, jeho jedinou skutečnou realizací, zakonzervováním v
paměti (FREEDBERG 1989; BELTING 2007). Na sondách do katolické náboženské
produkce pozdního středověku a raného novověku uvidíme, jak silně si toho byl tehdejší
člověk vědom a jak toho byl schopen využít.
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II.
Spiritualita imitatio Christi, která se rodí v mendikantském prostředí a v 15. století vydá
takové plody, jako je Následování Krista Tomáše Kempenského, vede křesťana k prožívání
historických událostí Kristova života nikoli v jejich intelektuální reflexi, ale až fyzické
přítomnosti. Meditace tohoto druhu, založené na realistické vizualizaci, dávno předcházejí
slavným Exerciciím Ignáce z Loyoly. Např. v modlitební knize Zardino de Oratio, vydané
roku 1454 v Benátkách, čteme takovouto instrukci:

Aby na tvou mysl co nejlépe zapůsobil příběh Umučení a aby sis jednodušeji zapamatoval
každou scénu, je dobré a nezbytné zafixovat místa a lidi v tvé mysli: například na místo města,
které bude Jeruzalémem, si představ město, které znáš velmi dobře. V tom městě si najdi
hlavní místa, na nichž se budou všechny události Umučení odehrávat – např. palác s horní
místností, v níž měl Ježíš se svými učedníky poslední večeři […]. A potom si musíš také
vytvořit podoby lidí, lidí tobě dobře známých, aby reprezentovali aktéry Umučení – osobu
samotného Ježíše, Panny Marie, sv. Petra, sv. Jana Evangelisty […].“ (BAXANDALL 1985:
s. 46)

Obrazovým vyjádřením tohoto typu spirituality je např. modlitební kniha hodinek Marie
Burgundské z Österreichische Nationalbibliothek (Cod. 1857, fol. 43r.) – na celostránkové
ilustraci je zobrazena oratoř s klekátkem, růžencem a otevřenou modlitební knihou. Modlící
se osoba ovšem jako kdyby před okamžikem oratoř opustila a vstoupila do výjevu, který se
odehrává před otevřeným oknem, jímž hledíme na novozákonní scénu ukřižování a jež
zároveň slouží jako screen – exteriorizace mysli meditujícího.
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Touha být skrze obraz – byť by tento obraz vyvstával v mysli člověka nad četbou
textu, jak je tomu např. u zmiňované modlitební knihy – přítomen posvátné scéně je spojena
s touhou nezapomenout na ono viděné, ale ovšem také s prožitkem magické síly spatřujícího
pohledu. Posledně jmenované se odráží nejen v pozdněstředověké ikonografii, jež princip
posvátného pohledu akcentuje (LENTES 2002; 2006), ale též v životní praxi – např.
odsouzencům na popravišti se těsně před smrtí ukazoval na speciální tabulce zvané tavolette
posvátný výjev, který měl jakožto poslední viděné na tomto světě přispět k odsouzencově
spáse (FREEDBERG 1989: s. 5–6). Permanentní přítomnost posvátného výjevu před očima
chrání člověka před nebezpečím pokušení a upevňuje v něm stále vzbuzovanou lásku k Bohu.

Ilustrace z modlitební knihy hodinek Marie Burgundské, 1477.
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Středověký německý teolog a kazatel Johannes Nider ve svém spise 24 zlatých harf píše o
tom, že ctnostnému člověku jeho anděl odnímá zlé obrazy z mysli a vkládá mu do mozku a
duše dobré myšlenky-obrazy, aby je měl stále před očima duše (srov. LENTES 2002: s. 185).
Tato přítomnost dobrých obrazů může být nejen skutečná, tj. vede k obklopování se
fyzickými výjevy, sochami a obrazy, ale též mentální, tj. vede k fixování určitých výjevů do
paměti, jež bývá fyzicky spojená se srdcem. Jistým vyvrcholením takové tendence je
středověká srdeční metaforika u Heinricha Seuseho (1295–1366), jednoho z nejvlivnějších
evropských mystiků. Jedním ze specifik jeho mystické tvorby je zástupné užívání pojmu
„srdce“ za celého člověka (JOERSSEN 1983) a dále spojení srdce s řadou rozličných

Annibale Carracci, Věšení, cca 1599. Na kresbě je dobře vidět postava kněze s tavolette.
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duchovních funkcí. Srdce je mu především základním orgánem pro komunikaci s Bohem – a
zároveň ovšem místem paměti. To vede k jedné výrazné scéně ze Seuseho života, kterou
popisuje jak v knize Horologium sapientiae (1334), tak ve vlastní Vita, totiž k vyřezávání si
jména Ježíš (IHS/IHC) na hruď, resp. na srdce, kterýžto čin je chápán jako vrcholný opus
amoris. Jedná se o extrémní vyjádření spojení mezi mnemonikou a zbožností, zdůraznění role
paměti v duchovním životě. Jde o lidský nástroj vnější manifestace vnitřních pohnutek, o
potvrzení vzpomínky (srov. FENTEN 2007: s. 98). Navíc jde o topos, který nacházíme i u
jiných světců – v životě svatého Ignácia († 877) ve Zlaté legendě čteme, že když mu po smrti
vyndali z těla srdce, bylo na něm zlatým písmem napsáno jméno Ježíš. Příznačné je, že sám
Seuse před takovými praktikami svého adresáta, mladého adepta, odrazuje a místo toho ho
vyzývá k tomu, aby si jméno Ježíš napsal např. na oděv (připomeňme, že zvyk vyšívat si
jména milence či milenky na oděv, tzv. panni dipinti, byla součást dobové kultury). Mezním
případem je potom stigmatizace jakožto jednoznačné signum podobnosti světce a Krista, kdy
však jde o opačný vektor lásky. Jak případně básní Adam Michna z Otradovic:

Miloval jsi Kláru Pannu,
z hory Falko pošlou pannu:
na památku milování
chtěls tvé v ní mít malování.
Ach miluji, ach, miluji,
můj Ježíši, tě miluji.
(MICHNA 1999: s. 39, zvýraznění MB)
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Srdce jako hlavní orgán duchovního života člověka a jako místo paměti, tedy obrazů
podněcujících duchovní život člověka – to jsou východiska, s nimiž můžeme směle vstoupit
do doby raného novověku, o niž nám jde primárně. Linie vedoucí k Seusemu není náhodná.

Vnitřní člověk jako projekční plátno. Dobrá a špatná modlitba na anonymním dřevořezu, asi 1430.

Jeho knihy byly v době před Tomášem Kempenským nejrozšířenějšími modlitebními knihami
v Evropě. V době reformace fungoval Seuse v katolickém světě jako typus pravověrné
autority. Podstatné je ovšem to, že jeho knihy byly roku 1555 přeloženy Laurenciem Suriem
do latiny v kolínském kartuziánském klášteře, z kteréhožto prostředí vzešla řada edic a
překladů, které udržovaly kontinuitu mezi středověkou a novověkou duchovní literaturou.
Suriův překlad se stal nesmírně vlivným po celé Evropě. Ve stejné době navíc v Kolíně nad
Rýnem studoval spolu se Suriem nijmegenský Petrus Canisius, budoucí jezuitský autor
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nejvýznamnějšího potridentského katechismu, který našel v kartuziánském klášteře duchovní
zázemí, sám editoval středověké autory, např. Taulera, a představuje tak modelovou ukázku
rané jezuitské recepce středověké mystiky (BREUER 1984). Ačkoli její studium bylo posléze
na synodě roku 1575 jezuitům zakázáno, zanechalo jasný otisk ve spiritualitě řady jezuitských
autorů, a po uvolnění zákazů v řádu na začátku 17. století inspirovala mnoho dalších.

III.
Raněnovověkým autorem, který na promyšlené práci s obrazem, jenž vzniká v lidské paměti
jako součást procesu vnímání, založil samostatnou modlitební techniku, byl německý jezuita
Friedrich Spee z Langenfeldu (1591–1635). V obsáhlé knize duchovních cvičení a návodů
Güldenes Tugendbuch, vydané poprvé posmrtně v Kolíně nad Rýnem roku 1647 a která vyšla
česky pod názvem Zlatá ctností kníha již roku 1662 v překladu jezuity Felixe Kadlinského, se
v třetím oddíle věnovaném vzbuzování lásky k Bohu v 25. kapitole setkáváme s modlitební
metodou, jež se podle Speea hodí pro učené lidi nejlépe a – jak autor dodává – „až posavád
v užívání nebyla“ (SPEE 1662: s. 768). Hned první věty kapitoly odkazují k od antiky jdoucí
tradici představy o vnímání pomocí obrazů:

Mudrci učí v knihách de Anima, tj. o duši, že když nětco buď co buď sobě připomínáme, aneb
myslíme, slyšíme, vidíme, makáme, číjeme, koštujeme a tak dále, tehdy se v nás vnitř obraz a
podoba té věcí, kterou jsme slyšeli, viděli, makali, číli a tak dále, vytvářuje a vypodobňuje a
vnitř v nás pozůstává: kteréžto podoby tak vlastně jedna každá svou věc vytvářuje a
předkládá, že se v tom žádný malíř podobný vynajiti nemůže. […] A tak snadno poznati
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můžeš, že jsou z těch věcí v tobě vnitř nějaké podoby a jako obrazy zanechaný, které tobě ty
věcí slyšené, spatřené a tak dále zase k pamětí přivozují. (TAMTÉŽ: s. 737–739)

Spee tuto Aristotelovu teorii dál rozvíjí, doplňuje navíc, že se obraz do nitra člověka obtiskuje
hned dvakrát – jednou do fyzické paměti (Phantasia), která sídlí v mozku, jednou do rozumu
duše (Phantasma), která je nesmrtelná, a nese si tudíž svou paměť i po smrti. To potom vede
k velkolepému závěru:

Z čehož následuje, že to dotčené rozjímání [nad biblickými událostmi], jenž jest pouhá chvála
Boží, se všemi svými podobami a obrazy, slovy a syllabami, pěkně a čistotně na tvé duši jest
vymalované a vypodobněné. A poněvadž takové malování nehyne, ale trvá, tehdy také na tvé
duši nehyne a nepřestává chvála Boží, ale trvá. A tak musí Bůh svou tak znamenitou chválu
na tvé duši vytisknutou a vymalovanou bez přestání věděti a na ni patřiti, a to na věky.
(TAMTÉŽ: s. 751)

Spee tak vytváří představu člověka jako „galerie“, která v sobě může shromažďovat obrazy
k Boží chvále a ustavičně je Bohu ukazovat. Člověk je díky tomu permanentním zdrojem
Boží oslavy, a to i když spí, jí, pije nebo někam jde.21 Speea v jeho objevu mechanismu Boží
chvály fascinuje i věc zmnožování obrazů – ono dvojité vtiskování do dvou odlišných částí
mysli. Uváží-li člověk za den stokrát umučení, vznikne 200 obrazů k Boží chvále!
(TAMTÉŽ: 762) Jistě ne náhodou v této fascinaci slyšíme lehký odkaz na dobové optické
21

Tento aspekt permanentní modlitby souzní např. s pravoslavnou praxí tzv. modlitby srdce, kdy text Modlitby
Ježíšovy pomalu splývá s tepem lidského srdce, takže se člověk nakonec bez volního zásahu modlí každým
jeho úderem, tedy neustále – srov. Tomáš Špidlík: Spiritualita křesťanského východu. Řím, Křesťanská
akademie 1983, kap. Stálá modlitba, s. 371–379.
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pokusy se zmnožováním předmětu pomocí soustavy zrcadel, vytvářejících potenciálně
nekonečnou řadu obrazů – vynikající ilustrací toho je 43. emblém z knihy Parise Gilla Novum
Tres Inter Deas (Salzburg 1694) „Ut ameris, amabilis esto“, na němž proti sobě stojí dva
andílci se zrcadly a hledí na nekonečnou řadu svých odrazů (INGERLE 2007: s. 133).
Zároveň je tak vysvětlena potřeba veškeré kultické krásy a nádhery. Celý svět barokní pompy
je postaven do nového světla, čteme-li:

Jaká radost bude takovému člověku mši svatou slyšeti […], když se rozliční ceremonie jak
v oděvu posvátném, tak také v světlách, kadění v službách a poctách Božích konati budou?
Když sobě pomyslí, že ta všeckna sláva tak se vnitř na mysli vytiskne a vymaluje a ke cti a
chvále Boží tak věčně zustane. (SPEE 1662: s. 765)

Jak poznamenává Walter S. Melion, vnitřní smysly
osvobozují obrazy jakožto pouhé smyslové počitky a
uschopňují

je

pro

vyšší

zacházení

inteligence,

rozhodování a vzpomínání. To umožňuje postup duše od
stvoření ke stvořiteli; tím, že se duše plní obrazy
Kristova života, připomíná, že Kristus je dokonalý obraz
Boha, stejně jako je duše obrazem Krista, čímž se duše
sama obnovuje (MELION 2007: s. 2–3).

Paris Gille, Novum Tres Inter Deas,
1694.
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O tom, že představa srdce člověka jako tvárného vosku, do kterého se jako obrazy
obtiskují vnější podněty, byla i v Čechách v době baroka živá, svědčí např. šesté kázání
Bohumíra Hynka Bílovského o sv. Liboriovi z knihy SICLUS SANCTUARII anebo šestka
duchovní z roku 1713. V ní o srdci člověka čteme: „že všechné formy, obrazy, obličeje a
kontrfekty do sebe přijímá. Vtlač do něho anjela, budeš míti anjela: vtlač černého draka,
budeš míti draka.“ (BÍLOVSKÝ 1713: P4r) Svatého Liboria „bylo srdce voskové, měkké ke
všem

formám

a

obličejům

předivné tak přistrojené, že
cokoliv
nejvyššímu

Bohu,

onomu

impressorovi,

cokoliv se líbilo pánům rodičům
jeho do toho srdce vtlačiti,
všechno to srdečko přijímalo,
všechno

vyobrazovalo.“

(TAMTÉŽ: P4r) Příznačné je,
co

autor

demonstruje

na

příkladu matky sv. Ludvíka:

Blanka svatá Ludvíka krále
francského paní máteř, ach jak
pěkné obrazy do srdečka svého
vtlačovala:

častějí

do

očí

Malování posvátných výjevů do srdce v knize A. Sucqueta Le Chemin de
la vie eternelle, 1623.

synáčka svému, již tenkrát králi,
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mluvila: Mallem te videre mortuum, quam peccato mortifero consentientem. Radějí bych tebe
synu viděla mrtvého než v hříchu smrtedném postaveného. (TAMTÉŽ: Q1r)

– totiž ono spojení mluvení a vnímání obrazy („do očí mluvila“). Též jako ozvuk Speea zní
závěrečný apel Bílovského:

Ach ne takové tehdy obrazy, ne takové litery než svaté a příkladné do srdýček vaších vtlačůjte
a pamatůjte, co někdý Xevxes malíř (tázaný, proč tak dlouho jedinký obraz maluje?)
odpověděl: Pingo aeternitati, proto tak dlouho maluji, že ten obraz má trvati na věky. Tak vy
pamatůjte, že ty vaše srdečka na věky trvati mají: šťastné! Jestliže pobožné od vás vytlačené,
nešťastné na věky, jestliže bezbožné litery do nich utisknuté budou. (TAMTÉŽ: Q4r)

Jiným příkladem může být prazvláštní ikonografický motiv v pražském kostele sv. Jana
Nepomuckého na Hradčanech na fresce Václava Vavřince Reinera, který je i v poslední
reinerovské monografii Pavla Preisse charakterizován jako nerozluštěný (PREISS, v tisku).
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Malování Jana Nepomuckého na fresce V. V. Reinera v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, 1727.

Jedná se o motiv portrétování Jana Nepomuckého malířem (podobný, ne tak kvalitní
nacházíme ještě v kostele sv. Jana na Skalce na kraji Karlova náměstí). Jan – ještě před svým
svatořečením – zde není portrétován jako historická osoba – v žádném svatojanském textu se
žádná zmínka o portrétování nenachází. Jeho portrét je však podobný, ba identický s jeho
ikonickým zobrazením, v té době už reprezentovaným např. Brokoffovou sochou na Karlově
mostě. Jde tedy o jistý typ vizuálního šíření jeho modelové podoby – tedy o něco, na co jsme
po předchozích výkladech velmi citliví. V tomto kontextu je potom podle mého soudu klíčový
text, který – zdá se – badatelům v této věci unikal, totiž popis svatojanských slavobrán ze
Svatého Víta z roku 1721, kdy byl blahořečen. V už tehdy bohatém a propracovaném
ikonografickém programu, který pracoval s jakýmisi emblémy, tedy malbami doprovázenými
motty a v textu Dokonalost slávy rozvedenými, se setkáváme s následujícím popisem jednoho
ze zobrazení:

Předně prelátové a vyšší církevní ouředníci, kterýmžto přináležející obraz stavěl před oči
sochu aneb statui nesmírné velikosti, tvářnost a osobu svatého Jána Nepomuckého v oděvu
prelátském reprezentírující. Podle kteréžto řezbář sochu jinou, též převelikou, v témž oděvu
formoval. Jemuž na hoře letající a na svatého Jána prstem ukazující genius takto mluvil:
Tvoříš preláta velkého?
Ej hle mustr díla tvého. (DOKONALOST SLÁVY 1721: C2v)

Jak vidíme, Jan Nepomucký je ideálním knězem protireformačních Čech, což se projevuje
souborem jeho vlastností a ctností, které jsou šířeny nejen hagiografickou a homiletickou
literaturou, ale i rozšiřováním jeho (ikonické) podoby. On je „mustr“ nikoli jakožto idea, ale
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taktéž zcela fyzicky jako TEN Jan, takto vyhlížející, takto se rozšiřující na mosty, náměstí a
rozcestí českých, resp. středoevropských zemí.
Speeova metoda popsaná ve Zlaté ctností knize je ovšem implicitně obsažena i
v dřívějších náboženských textech – je tak zřejmé, že Zlatá kniha formuluje tendence, které
byly dávno přítomny v dobové atmosféře. Například v knize Zahrádka Marie Matky Boží od
Francoise de la Croix, přeložené již roku 1630 z latiny do češtiny, se setkáváme (ačkoli rámec
„duchovní zahrádky“ odpovídá spíše renesančnímu, tedy na text a alegorii zaměřenému
způsobu uspořádání modlitební knihy) se stejnými principy. Čtenář je vybízen: „jich [andělů]
následovati hleď, aby jméno Marie spolu s nejdražším jménem Jesus v srdci svém co můž
býti nejpevněji vytiskl.“ (de la CROIX 1630: Cvi r) Pannu Marii má člověk prosit, aby „ona,
milý křesťane, laskavými milosrdenství svého rukama vrchními jen milostí Boží barvami
obraz duši tvé k svému nějakému podobenství vymaluje!“ (TAMTÉŽ: J iijr). A podobně jako
u Speea, i zde je duše-galerie obrazů připodobňována k triumfálnímu procesí:

mnoho tim zasloužíš, jestliže v srdci svém často vzbudíš takové horlivé a laskavé žádosti a
cvičení: nebo těmi před obličejem Božím i všech svatých jméno blahoslavené Panny nejináč
než jako v nějaké slavné processí v způsobu triumffu aneb vítězné radosti se pronáší, rovně
jako někdy rozliční křesťanští císařové, ji ctíti obyčej mívali… (TAMTÉŽ: Kiijr–v)

V závěru ostatně de la Croix cituje sv. Jana z Damašku (hlavního ideologa boje proti
byzantskému ikonoklasmu): „Postarejme se, aby naše mysl i paměť byla jako nějaký sklad
aneb sklep blahoslavené Panny.“ (TAMTÉŽ: Tvv)
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Philipp Kilian podle Karla Škréty, Imitatio animae Jesu Christo crucifixo devotar, 1666.
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Takto chápané působení obrazu v srdci/mysli člověka vede k prohloubení určitých
představ o fungování obrazu v raném novověku. Zajímavou paralelu ke zmíněným textům
nacházíme ve frontispisu Karla Škréty (rytém Philippem Kilianem) Kristus na kříži
s alegorickými figurami malířství a sochařství ke knize Françoise le Roy Occupatio Animae
Jesu Christo Crucifixo devotae, vydané v Praze 1666, tj. čtyři roky po Kadlinského překladu
Speea. Na rytině, kterou skvěle vyložil Lubomír Konečný (KONEČNÝ 2000) a kterou
legitimně spojil s tradicí západní emblematiky (především Antoine Sucquet, Johannes David),
vidíme pod Ukřižovaným okřídlené postavy představující malířství, jak maluje výjev na
lidské srdce, a sochařství, jak to samé tesá. Ačkoli analýza frontispisu je precizní, vlastní
vysvětlení smyslu zobrazení zůstává na pouhém konstatování, že smyslem rytiny je obrátit
mysl čtenáře ke studiu Kristova života a k jeho následování (podobně vykládá frontispis a
ostatně i celou barokní meditativní malbu Sylva Dobalová – DOBALOVÁ 2004). Z výše
uvedeného je však zřetelné, že důležitým aspektem byla vlastní posvěcující přítomnost obrazu
v duši člověka. Představa fyzické existence
obrazu v srdci se pro moderní chápání, které je
zvyklé pracovat s abstraktními koncepcemi, jeví
jako velmi problematická. Je nicméně zřejmé, že
nejen pro barokního člověka měly tyto obrazy
ontologicky zcela jiný status, který dovoloval
mnohem

konkrétnější

práci

s nimi.

Jak

upozorňuje např. Peter M. Daly, raněnovověký
člověk chápal mnoho zdánlivě abstraktních
vyjádření doslovně – resp. často právě vizuálně
(srov. DALY 1979: 66). Velmi zajímavě se
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Emblém z jezuitské knihy Imago primi saeculi,
1640, vyzývající ke zformování Krista v duši
člověka po vzoru sochařské dílny.

tohoto problému naposledy dotkl Jan Linka v článku Logica coelestis aneb Setkání Fridricha
Bridelia s Johannem Nadasim (LINKA 2010), v němž formuloval na základě minuciózní
analýzy tvorby Friedricha Bridela a Johanna Nadasiho koncepci rétorické, tedy v jistém
smyslu

racionální,

mystiky,

jejímž

cílem,

zprostředkovávaným

hlavně

produkcí

náboženských bratrstev, mezi niž zřejmě patří i báseň Co Bůh člověk?, bylo zaplňovat
především pomocí figury enumerace mysl/paměť obrazy (metaforami) z Písma, života Krista
a svatých.

IV.
Takto chápané obrazy totiž plní v duši člověka funkci, kterou bychom velmi příhodně mohli
připodobnit k ex-votu. Ex-voto je devocionální předmět vyskytující se napříč kulturami a
vyznáními, zhotovený velmi často ze vzácného materiálu, nebo přinejmenším tvárného, jako
je vosk, který se obětoval na kultickém místě, v katolickém prostředí obvykle v kapli před
milostným obrazem, a sloužil jako výraz díků za splněné přání, nebo naopak jako součást
prosby (srov. DIDI-HUBERMAN 2006a). Ex-vota obvykle nesou schematickou (nebo též
magickou) podobu toho, co mají vyjadřovat – např. ex-voto v podobě oka slouží jako
poděkování za uzdravení zraku. V obecném smyslu je možné ex-voto chápat jako externí,
materiální vizualizaci duchovního obsahu, např. díku. Je fyzickým svědectvím, potvrzením
posvátného působení. Vosk jako velmi častý materiál takovýchto ex-vot je navíc sémioticky
spojen právě s pamětí, tradičně konceptualizovanou jako vosková destička. Ex-voto, resp.
kaple ověšená ex-voty je v podstatě prostorem exteriorizované paměti zázračných událostí,
které též mimo jiné zpětně potvrzují kult např. milostného obrazu, který je v ní vystaven. Exvoto není jen nápodobou např. vyléčeného orgánu, ale reprezentuje mnohem komplexnější
proces posvátného působení, v němž podobnost, otisk, nese rysy nikoli pejorativního
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platonského zmnožování odrazu, ale naopak výsostné legitimity (odtud fascinující
problematika kultických voskových figurín, ale obecně též otisku jako takového – srov. DIDIHUBERMAN 2008). To vše mimoděk pěkně ilustruje příběh (jakési exemplum) z knihy o
staroboleslavském paladiu Prut jesejský uprostřed země české v Staré Boleslavi vyrostlý od
Jana Václava Staidla z Graiffenwehru z roku 1718. Je zde popisována událost z konce
třicetileté války, kdy manželka švédského oficíra usazeného v Brandýském zámku ze
zvědavosti navštíví („na lelky“) poutní kostel ve Staré Boleslavi a „prohlédnouc všechny
kouty kostelní, uzřela voskové oběti, nohy, ruce, hlavy, dětí a celé postavy sem a tam […]
ležící a visící.“ (STAIDL 1718: s. 189–190). Odnese je do zámku svým dětem jako hračky
z jarmarku na hraní. Děti ale do druhého dne onemocní, „obličeje jakous ani k lidské jejich
tvářnosti podobnou ohyzdnou škaredosti z ohavila.“ (TAMTÉŽ: s. 191) Teprve když žena
vosková ex-vota vrátila (tj. potvrdila legitimitu jejich podoby), vrátila se podoba i jejím dětem
(„zase sličnosti nabyly“).
Krátký exkurz do problematiky ex-vot se nám spojuje s obrazovou metodou, kterou
jsme poznali u Friedricha Spee. Otisky v paměti fungují jako samostatné obrazy-objekty,
s nimiž se dá pracovat jako s ex-voty, tj. lze s jejich podpůrnou pomocí vyprošovat nějakou
milost, anebo fungují jako permanentní projev díků. Oba principy nacházíme v dobové
náboženské literatuře. Zajímavé je, že vytváření takovýchto obrazů na základě textu využívá
jisté narativní metody, které však nemusí ani tak souviset s popisem, který je automaticky
spojován s otázkou přítomnosti obrazových principů v promluvě. Názorným příkladem toho
jsou meditace o ukřižování z jedné z nejpopulárnějších modlitebních knih českého baroka,
Zlatého nebeského klíče kapucína Martina z Kochemu, jak je nacházíme v 9. kapitole
„Modlitby k umučení Krista Pána“. Základní rámec, totiž spoluprožívání událostí umučení,
které, jak jsme naznačili výše, má ve své podstatě hlubokou tradici, je doplněno zvláštní
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strategií, jejímž cílem je vypreparovat z příběhu právě obrazy, jež mohou v mysli člověka
plnit funkci podobnou funkci ex-vot. Krokem k tomu je např. vztahování se ne k hlavnímu
aktérovi událostí, Kristu, ale k nějakému z diváků, především k Panně Marii, případě ale i
Bohu Otci. To oni jsou garanti objektivizujícího pohledu „z venčí“. K principu imitatio
Christi se jde cestou imitatio spectatoris: „Dejž Bože, abych to s takovou litostí mohla
vykonati, s jakou tvá nejmilejší matka tvému umučení přítomná byla.“ (z KOCHEMU 1778:
s. 213–214) S tím dále souvisí to, že se obrazy vytvářejí na základě specifického dialogu, jež
má za cíl oživit, vyvolat minulé scény v jejich objektivní podobě, jejichž vzniklý obraz pak
může modlící se člověk využít. Klasickou formulí je: „Rozpomeň se o nejtruchlivější Ježíši!
jak silně srdce tvé tehdáž se svíralo…“ (TAMTÉŽ: s. 215) Člověk v tomto případě oslovuje
samotného Krista a chce po něm, aby se rozpomněl na minulé události. Touto objektivizující
metodou se mimo Krista a člověka vytváří obraz vzpomínky (jehož pravdivost je garantována
přímou účastí toho, kdo vzpomíná, což nic nemění na tom, že je situace vlastně sugerována
tázajícím, resp. církevní autoritou, která mu vkládá slova do úst – opět jsme u principu nesvévolnosti meditace, imaginace jako řízeného a kontrolovaného procesu – jak jsme to již
viděli např. v souvislosti s emblematikou), kterou tedy může modlící se na základě textu
spatřit, a tedy pojmout do své mysli, svého srdce. Metody jsou v tomto rámci různé – vždy
však jde o exteriorizaci, a tedy objektivizaci obrazu: „O nejtrpělivější pane Ježíši Kriste, nyní
na paměť ti uvádím to přebolestné tajemství tvého hořkého umučení, když jsi totižto po tvem
bičování na místo korunování byl uveden…“ (z KOCHEMU 1778: s. 222) „O nebeský Otče,
popatř na toho člověka, tvého jednorozeného Syna, jehožto já v této postavě tobě ukazuji, a
jeho největší bídu k uvážení před tebe představuji. Rozpomeň se, žes to všechno pro mne
přetrpěl.“ (TAMTÉŽ: 224–225) Takto vzniklé obrazy jsou následně Bohu, Kristu a jiným
svatým osobám obětovány – formule „obětuji ti“ je zjevně nejčastějším uzavřením meditace
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či modlitby a ukazuje, že meditace sama o sobě neměla pro barokního člověka velký význam,
nebyla-li zapojena do mechanismu „získávání milosti“. Jak ostatně píše Friedrich Spee:

byl bys ty pak všeckny hříchy všeho světa na sobě měl, ano i všech zatracencův a všech zlých
proklatých duchův od počátku stvořeného světa až do této chvíle spáchané a přišel by tobě ten
duch v tom okamžení anebo ta milost Boží, že by se tvé srdce v lásce Boží počalo zapalovati
[tj. na základě třeba pohledu na posvátné vyobrazení, nebo vzpomínky na ně – MB] […] tak
já pravím a učí doktoři (Gabriel, Vega, Navar), že bys skrze tu lásku ihned ospravedlněn byl a
všickni tvoji hříchové v tom okamžení by tobě odpuštění byli, by se pak byl ještě z nich
nezpovídal… (SPEE 1662: s. 11–12)

Opět se tak ukazuje spor mezi moderním, k abstrakci tíhnoucím způsobem nahlížení
podobných jevů a dobovou praxí, jíž šlo o „hmotnou“ funkčnost. Takováto barokní modlitba
tedy funguje přesně jako ex-voto. Martin z Kochemu uzavírá:

popatř milostivě [Otče], kterak tvůj jednorozený, nejmilejší Syn v mém srdci odpočívá […]
Patřiž tedy na tu jeho přemilou božskou tvář […] a v ní jako v nějakém čistém zrcadle tvé
božské dokonalosti račiž se veseliti a radovati. (z KOCHEMU 1778: s. 124)

Podobně píší své modlitební či meditační knihy i jiní autoři. Hrabě František Ignác Vratislav
z Mitrovic v knize Řebřík třiceti čtyř stupňů z roku 1706 se zcela stejným způsobem za
čtenáře obrací na Krista, připomíná mu události jeho utrpení, čímž je zbavuje subjektivních,
svévolných rysů osobních úvah (srov. osvícenskou imaginaci), a dovoluje tak tímto způsobem
těžit z jejich potenciálu zdroje milosti: „Ty nevinný beránku, který si od počátku narození
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vždycky mrtven byl, já tobě v paměť uvádím tvé vzdycky trvající muka, které si od početí
hned v těle matky tvé celého života až do dnešního dne v srdci tvém vytrpěl.“ (z MITROVIC
1706: 10) „O zarmoucená matičko, zpomeň na to, kterak jest tobě okolo srdce tvého
přesvatého bylo, když tobě tvůj nejmilejší synáček, kterého si víceji než sama sebe milovala,
své budoucí muka vyjevil, ach jak nevymluvitedlná žalost tebe obklíčila.“ (TAMTÉŽ: 52–53)
Nesmírná zásoba identických konstrukcí je pak obsažena např. ve Velikém životě Pána a
Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny již
zmiňovaného Martina z Kochemu (česky poprvé 1698; z KOCHEMU 2007), apokryfním
románu, jenž je zároveň monumentální modlitební knihou, využívající na bohatém narativním
materiálu právě zmiňovaný potenciál využívání „obětovaných“ obrazů.

V.
Obraz jako součást života raněnovověkého člověka pochopitelně vstupuje jako motiv či téma
do mnoha jeho aspektů, literaturu nevyjímaje. V Historii klatovské Jana Floriana
Hammerschmida z roku 1699 směřuje teleologicky celá historie města s jeho těžkostmi a
strádáními k vyvrcholení v zázračném projevení se Mariánského obrazu ve městě
(HAMMERSCHMID 1699). Zázračné obrazy jsou obecně tématem řady barokních knih,
popisujících jejich historii, podobu a hlavně zázraky (srov. ROYT 1999). Mimoto je obraz a
malování obrazu součástí řady konceptů barokních kázání. V dedikaci kázání o sv. Apolináři
píše Jiří František Procházka de Lauro Maximiliánovi Josefu Bechyněmu z Lažan, že ho
k psaní povzbudily náboženské obrazy Karla Škréty, které visí na šlechticově zámku, resp.
sám apoštol Petr, který ho z obrazu vyzval, aby se pustil do práce a věnoval ji Maximiliánovi
(PROCHÁZKA 1736). Jiný obraz Karla Škréty, totiž sv. Martin z Tours z pražského kostela
sv. Martina ve zdi, zase podmínil koncept kázání Ferdinanda Karla Reismana z Risenperka
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Dvě sprostná kázání o čisté a sprostné lásce jak k Bohu, tak i bližnímu v pravém a levém oku
svatého Martina biskupa […] vyobrazené a představené, při kterémžto vyobrazení na místo
malířského penzlíku sprostného jazyka a na místo vysokých barev čistých slov svatého
evangelium jest potřeboval a užíval z roku 1725.
Kazatel Václav František Hanzeli zase v mariánském kázání oživuje Aristotela jako
„mezi jinými kunstu malířskýho vyvýšenými mistry vznešeného kunstýře“ (HANZELI 1737:
Aivr), který na sklonku života poznal nemožnost namalovat něco tak úžasného, jako je obloha
– stejně jako kazatel, který se snaží svým kázáním namalovat Pannu Marii a společně
s řeckým malířem Apellem konstatuje, „maloval jsem, ale ještě ne dosti“. K tomu se pojí i
kázání tematizující oko jako orgán vidění a vnímání, podobně jako u výše uvedeného
Reismana (k tomu více SLÁDEK 2005: s. 232–233), kterýžto motiv je pozoruhodně rozveden
v kázání na 12. neděli po Svatém Duchu Daniela Nitsche v postile Berla královská:

a mají ony [oči] jakási neviditedlná křídla, protože s níma v jednom okamžení člověk vyletěti
může na sedmnácte millionů třidceti šest tisíc devět set osmdesáte šest mil, když totižto zrakem
svým octné se až na oblohu nebeskou mezi hvězdy nebeské: mají ony jako k stráži svý a
ochraně nedutklívá víčka, obočí a koutky postranní a chloupky na víčku; a obsahují v tom
svým kolečku bělmo zřítedlnici a tolik mázdřiček, tolik žílek, tolik tenoučkých nervů; sama
natura a nebo přirozená vlastnost chtěla je tak uctiti, že viditedlné sídlo jim dala na vrchním
a nejpřednějším místě obličeje člověčího, ustanovila taký, aby jejich přebyvání bylo, jako
nějaký představek, makovice a přední štit čelo lidské: přijímají ony mnohonasobné podobízny,
tvářnosti a nezčislný barvy a samé sebou točí jako dva žíví diamantové, blejskají jako hvězdy,
milostí ranějí jako střely, kynutím lákají jako přátele: slovem: co jest rozum v hlavě, to jsou
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očí všechna ta nadání, vejsady a povahy jejich, nic neplatili u Pána Ježíše; nebo on všeckny
očí nechválí, ale jen toliko očí učedlníkův svých… (NITSCH 1709: s. 123–124)

Nicméně vedle těchto tematických, motivických, metaforických a jiných rovin zcela jasně
existovalo i vědomí reálně jsoucích obrazů, které si člověk nesl ve svém srdci a své paměti.
Obrazy, jejichž dirigentem byl sám člověk a které mu při jejich dobré správě (řekněme
obrazové ekologii22) dávaly značné vědomí bohatství. Byly duchovním kapitálem, skutečnou,
„tvrdou“ měnou, která se dala úspěšně proměňovat, obětovávat za milosti, jichž není člověku
nikdy dost. Skeptický moderní pohled, který dokáže myslet jen v abstraktních, a proto
mnohdy vyprázdněných kategoriích, chápe toto jako mechanistické pokrytectví a duchovní
lichvu – nerozumí tradici a propracovanosti tohoto přístupu, který vychází z hlubokého
porozumění člověku jak v jeho fyzické nedokonalosti, tak duchovní velikosti.

22

Není nezajímavé, že umění paměti jistě otevíralo i téma umění zapomnění. Někteří autoři upozorňují na to,
že tak, jak jistý žánr obrazů zobrazujících galerii či sbírku kuriozit může být ve skutečnosti alegorií paměti,
může modifikace tohoto typu obrazů, zobrazení ikonoklastického plenění, fungovat jako alegorie umění
zapomnění (ars oblivionis) (STOICHITA 1993: s. 137–138).
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Poznání skrze odraz

„Král Mandžuska kdysi vlastnil magické zrcadlo,
a kdokoli do něj pohlédl,
spatřil zjev nikoli svůj, nýbrž králův.“
Ambrose Bierce, Ďáblův slovník, heslo „Zrcadlo“

V knize Proč lidé pláčou nad obrazy rozebírá historik umění James Elkins (ELKINS 2007)
všechny možné způsoby emocionálního působení obrazu na člověka, především pak toho,
které diváka přivede k slzám. Vychází přitom z přesvědčení, že obrazy na rozdíl od jiných
druhů umění, např. literatury, filmu či hudby, přivádějí lidi k pláči mnohem méně často. Pláč
nad obrazy je tedy projevem spíše neobvyklým, a proto hodným zkoumání, ačkoli
metodologie takového studia je značně nestandardní a spíše intuitivní. Jedním z vysvětlení
odlišného působení obrazů na člověka, které se nabízí při srovnávání působení různých druhů
umění, je jejich odlišný rytmus. Zatímco text knihy, hudební skladba či film se odvíjejí
v čase, který je recipient nucen přijmout, a je tedy chtě nechtě vystaven určitým způsobem
nadávkovanému emočnímu působení, čas obrazu je v tomto smyslu cele v moci diváka. To on
rozhodne, zda si obraz jen letmo prohlédne, či u něj stráví delší čas. Délka emočního
působení obrazu je tak zcela subjektivní, není závislá na tvůrci ani objektu samém, ale jen na
divákovi. Delší hledění na obraz, jeho dlouhodobé „prohlížení“, se zároveň může stát jeho
analýzou, jež je pak příliš svázána racionalitou a potlačuje spontánní emotivní reakci (což je,
jak přiznává Elkins, problém většiny uměnovědců). Minimální doba prohlížení obrazu
zároveň není jednoduše představitelná jakožto doba jeho „čtení“, neboť v obraze nikdy
nevyčleníme objektivně existující nejmenší jednotky, jejichž registraci či „četbu“ bychom
mohli alespoň nějak objektivně měřit (jako je tomu např. u četby grafémů v latinkou psaném
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textu). Hermeneutika obrazu nemá lineární charakter, jako je tomu u textu, který (minimálně
při prvním čtení) vede nejprve skutečně od prvního slova k poslednímu. Místo toho je volným
pohybem v hranicích obrazu (a často i mimo ně), pohybem, jehož průběh je závislý jen na
recipientovi. Ten má proto mnohem svobodnější prostor pro svou vlastní iniciativu
(Gombrichův pojem beholder’s share), a ovšem i svobodu pro to jen na obraz „mrknout“, tj.
vidět ho, ale nespatřit. Elkins, který ve své knize shromáždil řadu svědectví o emotivním
působení obrazu na člověka, zaznamenává různé modely tohoto působení. Zastavme se u
toho, který svým sdělením reprezentuje jistý psychoanalytik. Píše:

Zastavil jsem se před Bonnardovým obrazem. Byl to motiv, který často maloval – postava
hledící z okna. Náhle jsem se rozplakal. Přepadl mě pocit velkého smutku. Později, když jsem
se vzpamatoval, přemýšlel jsem o tom, co se stalo. Přestože jsem psychoanalytik, jediné, na
co jsem přišel (a jsem s touto interpretací spokojen), je to, že vnitřní klid a harmonie obrazu
šokujícím způsobem kontrastovala s mou vlastní vnitřní rozháraností, což byl pro mne
zdrcující zážitek. (ELKINS 2007: s. 196)

Vztah mezi obrazem a divákem je v tomto případě zajímavý mimo jiné proto, že zde jako by
nebylo zvlášť podstatné to, co je na obraze zobrazeno. Je totiž zjevné, že emocionálně silný
prožitek diváka byl dán především interakcí nitra člověka s obrazem jakožto rozhraním
zrcadlení. Působnost obrazu nebyla dána jeho uměleckými kvalitami či neobvyklostí, ani
striktně vzato tématem, nýbrž jeho schopností stát se pro ten okamžik ideálním zrcadlem
diváka, díky kterému se náhle spatřil ve své „existenciální nahotě“. Obraz jako takový
zároveň není možné chápat jen jako náhodou se naskytnuvší záminku pro takového nazření.
115

Jeho fyzická přítomnost je v celém procesu nezbytná, jedná se tedy mnohem spíše o jakýsi
komplexní jev, k němuž bychom se nyní rádi trochu přiblížili. Právě tento fenomén, obraz
jako zrcadlo poznání člověka, a to navíc v textu, je tématem této kapitoly. Spektrum
obrazových principů, které jsme dosud zkoumali, se tak rozšíří o jeden další – vedle těch
dosavadních se nyní zaměřím více na literární zdroje v užším slova smyslu. Nepůjde tedy o
analýzu tolik historickou či filozofickou, ale více interpretační.

I.
Literární kořeny našeho tématu nacházíme už v římské antice. V první knize Vergiliovy
Aeneidy potkáváme Aenea, jak po ztroskotání na punském břehu zjišťuje, že události trójské
války, kterých byl přímým účastníkem, již za dobu jeho putování Středozemním mořem
vstoupily do historie, ba do sakrální historie, a výjevy z ní zdobí chrámy:

Zatímco královnu čekal a před chrámem rozměrů velkých
všecko si prohlížel kolem a divil se rozkvětu města,
společným umělců dílem a velkým obtížným pracím,
obrazy trójských bojů tam na stěně pořadem shlédl.
[…]
Řekl a mrtvá malba mu nadobro spoutala duši:
bolestně ze srdce vzdychal a slzy mu máčely tváře
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neboť viděl tu lid, jak válčí okolo Tróje
[…]
Též tam rozpoznal sebe, jak v první bojuje vřavě,
viděl i východní šiky a černého Memnona zbraně.
[…]
Tomu se Aeneas diví a prohlíží obrazy všecky,
úžasem nad tím trne a pořád se dívá a dívá.
(VERGILIUS 1970: s. 43–44)

Retrospektivní charakter prvních knih Aeneidy, které vyplňuje zpětné líčení bojů o Tróju a
útěk z ní na Dídonině dvoře, je tak uvozen zrcadlením událostí na chrámových výjevech. Ty
jsou pro hrdinu prvním impulzem k reflexi vlastního osudu, po letech bloudění jsou
potvrzením jeho místa v řádu světa, s čímž je spojen i emocionální prožitek včetně slz.
Jiným typem konfrontace osudu a obrazu je scéna z básně Williama Shakespeara
Znásilnění Lukrécie (1593–1594). Římská matróna poté, co byla podle znásilněna králem
Tarquinem, se v krajním stavu zoufalství, rozhořčení a hanby náhle obrací k obrazu dobytí
Tróje a začne si jej velmi pečlivě prohlížet. Daná pasáž pro svou popisnost téměř připomíná
žánr ekfráze, navíc včetně dobové aluze na paragone, boj o nejvyšší místo mezi uměními a
potažmo v soupeření s přírodou:
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Jak živý je ten výjev na obraze!
Kam příroda se hrabe na umění,
přírodu předčí malíř ve své snaze
zobrazit Achilla, jenž vidět není –
my díváme se pouze na brnění.
Část značí celek a říct by se chtělo,
že ruka, noha, tvář jsou celé tělo. (SHAKESPEARE 2011: s. 1578)

Líčení obrazu však není v básni přítomno pro popis jako takový, ale zcela zjevně pro
vytvoření malovaného ekvivalentu duševního stavu znásilněné ženy.

Na tomhle plátně skvěle malovaném
tvář žalu hledá chudák Lukrécie.
Pár smutných tváří uviděla na něm,
ne ale tvář, co jenom žalem žije.
Když spatří Hekubu, hned jasné jí je,
že v očích, které hledí na Priama,
jak leží v krvi, poznává se sama. (TAMTÉŽ)

118

Nyní, když se Lukrécie setkala se svým obrazem/odrazem, může dojít k jejich až magickému
ztotožnění vedoucímu ke katarzi či stavu, který v Elkinsově knize popisuje zmíněný
psychoanalytik:

Malíř ji stvořil, řeč jí nedopřál,
že není Bůh, jen němý žal jí dal.
„Jsi jako nástroj, jemuž schází zvuk,
já budu ale mluvit za tvůj žal [...] (TAMTÉŽ)

a následuje:

Pak rozpláče se sama nad obrazem,
smutek jak těžký zvon jí v hrudi bije
a promlouvá k ní zarmouceným hlasem.
Že postav na obraze líto jí je,
vyprávět o nich začne Lukrécie.
Obrazu smutku svoje slova dává,
obrazem zármutku se sama stává. (TAMTÉŽ)
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Shakespeare ve snaze co nejplastičtěji a nejsilněji vystihnout duševní stav znásilněné
Lukrécie, a především nehoráznost činu krále Tarquina, který svým chtíčem nechává
vystoupit iracionální, démonické síly, nenechává Lukrécii po násilném činu samotnou, aby
tragika jejího stavu vyvstala jen z jejího monologu, ale dává jí jako zrcadlo obraz dobytí
Tróje, v podstatě velkou alegorii mužského chtíče, který (únosem Heleny) zaviní mnohaleté
válečné utrpení tisíců. Tento obraz ovšem nefunguje jako idea, kterou by Lukrécie
meditovala, ale je skutečnou fyzickou malbou, po níž se pohybuje Lukréciin zrak, na němž
hledá a nachází svou vlastní tvář, aby se jako v zrcadle (ovšem v zrcadle vylepšeném) spatřila,
aby v sobě samé poznala kvintesenci všech trpících z důvodů toho stejného mužského chtíče,
přijala tuto bolest a (ve Warburgovském smyslu) vstoupila do zobrazení, jehož se stala
hlasem.

II.
Obraz jako zrcadlo sloužící k poznání člověka otevírá veliké téma gnozeologické hodnoty
odrazu

jako

takového.

Odraz

v sobě

na

jedné

straně

nese

apriorní

představu

zprostředkovanosti, která pravé poznání vylučuje, ba navíc svou šalebností zastírá („Nyní
vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář.“ 1Ef 13,12). To je
klasické poselství Platónova mýtu o jeskyni. Antická mytologie ovšem znala ještě jiný mýtus,
který stojí u kořenů pozitivního, ba spásného chápání odrazu, a rozhodně zcela jiné
epistemologie – je jím příběh o Perseovi a Medúze. Gorgóna je příliš strašná, aby bylo možné
na ni pohlédnout přímo. Je tedy třeba využít kouzelného štítu, v němž se obluda odráží jako
v zrcadle, a jen tak je možné ji beztrestně spatřit, přiblížit se k ní a zabít ji. Je-li útěk z
Platónovy jeskyně archetypem přímého nazírání, je příběh o Medúze obhajobou
zprostředkovaného vidění jako přinejmenším bezpečnějšího způsobu poznání. Jiným,
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tentokrát raněnovověkým příkladem poznání skrze odraz, který má ovšem stejný charakter
paradigmatického zlomu, může být Galileho pozorování Slunce a jeho skvrn, které publikoval
v Dopise o slunečních skvrnách roku 1613. Takovéto zkoumání by dříve vyžadovalo
soustavné pozorování Slunce pouhým
okem, což je jak známo víc než
nerozumné. Pohled do Slunce se proto
stal symbolem nedostatečnosti poznání a
tradičním příměrem mystické literatury.
Do Slunce mohla přímo hledět jen
některá zvířata, např. orel (srov. Pliniovu
X. knihu Naturalis historia a z ní a z
dalších vzorů vycházející emblematickou
Galileho kresba slunečních skvrn, 1612.

tradici), mystická cesta člověka byla

přirovnávána k zakoušení slunečního světla, které dává podobu všemu s výjimkou svého
vlastního zdroje – přímé nazření Boha je stejně oslepující jako Slunce. Svatý Anselm
z Canterbury v klasickém díle evropské teologické literatury Proslogion popisuje v 16.
kapitole místo Božího přebývání jako „nedostupné světlo“ (lux inaccessibilis) a dále píše:
„Podobně jako slabé oko vidí všechno, co vidí, skrze světlo slunce, ale na samém slunci na
toto světlo hledět nemůže. Mé nahlédnutí na tak veliké světlo nestačí. Příliš září, proto je
nepojme, ani se do něj oko mé duše nevydrží dlouho dívat.“ (PL 158, 235D) Galileo ovšem
vyřešil pozorování Slunce tak, že na něj namířil svůj teleskop, vedl jím sluneční záření a jeho
odraz nechal padnout na list papíru (WINKLER 1992). Zde pak mohl do předkreslených
kružnic zakreslovat sluneční skvrny a jejich pohyb v průběhu téměř jednoho měsíce. Tímto
jednoduchým nákresem, kterého dosáhl odrazem Slunce na stínítku, elegantně vyvrátil mýty a
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nesprávné představy o pozorovaném jevu. Odraz se tak stal plnohodnotným nástrojem
poznání, což v nás jen posiluje náš zájem o toto téma. Sám Platón na jiném místě svého díla
ostatně vztah k odrazu zajímavým způsobem koriguje. V dialogu Alkibiadés I se řeč mladíka a
Sókrata stočí k otázce, jak správně naplnit delfské „Poznej sám sebe“:

Sókr.: Uvažujme tedy, na kterou věc bychom se měli dívat, abychom viděli i ji a zároveň sami
sebe.
Alk.: Je zřejmé, Sókrate, že do zrcadel a do takových věcí.
Sókr.: Správně mluvíš. Není snad něco z takových věcí i v oku, kterým vidíme?
Alk.: Ovšem.
Sókr.: Nuže, jistě sis všiml, že když se někdo někomu dívá do oka, ukazuje se jeho obličej
jakoby v zrcadle v oku jeho protějšku, v tom, čemu říkáme panenka, protože to je jakýsi
obrázek toho, kdo se tam dívá.
Alk.: Máš pravdu.
Sókr.: Když tedy oko pohlíží na jiné oko a dívá se do jeho nejlepší části, do té, kterou oko vidí,
spatřilo by takto samo sebe. […] Jestliže tedy má oko uvidět samo sebe, musí se dívat do oka,
a to do toho místa oka, v kterém povstává zdatnost oka; a ta zdatnost je patrně vidění?
(PLATÓN 1996a: II, 132e–133b)

Platón tak v tomto úryvku rozvíjí představu co nejoptimálnějšího reflexního média, které by
dovolilo pravé poznání. Pro oko je to zdroj zdatnosti vidění. Pro duši je to potom ta část duše,
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v níž sídlí moudrost. V zřejmě novoplatonském dodatku k tomuto dialogu je celá představa
ještě posouvána směrem, který se pro naše následné úvahy bude jevit jako podstatný:

Sókr.: Tedy dívajíce se na boha měli bychom v něm nejkrásnější zrcadlo, a z lidských věcí na
zdatnost duše; takto bychom nejlépe viděli a poznávali sami sebe. (PLATÓN 1996a: II. 133d,
srov. pozn. 29)

V tradici evropské vzdělanosti a z ní se formující introspekce jakožto poznání sebe samého
nicméně stojí jedno velké varování. Je jím příběh o Narkissovi, zaznamenaný ve třetí knize
Ovidiových Proměn (srov. BARTSCH 2000). Na základě svého odmítání sdílet lásku je
mladík odsouzen bohyní Nemesis k tomu, spatřit v hladině lesního potoku svou tvář a
zamilovat se do ní. Potok je přitom implicitně líčen jako zrcadlo („Tekl tam bez bahna
pramen, jak stříbro čistou měl vodu [nitidis argenteus undis].“ OVIDIUS 1974: s. 97) Svůj
dojem z lásky k svému vlastnímu obrazu/odrazu

líčí Narkissos ve dvou pozoruhodných

paradoxních verších:

Cos se mi líbí, co vidím, co vidím však, co se mi líbí,
nemohu nalézt – tak velký blud v mé lásce mě šálí! (TAMTÉŽ: s. 98)

a
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Je se mnou, co chci. Mám všechno, a proto jsem nuzný. (TAMTÉŽ: s. 99)

Tragika Narkissa z našeho pohledu uvažování o gnozeologickém charakteru odrazu je v tom,
že odraz v hladině/zrcadle neukazuje než diváka samého, že je jen odrazem. Falešnost odrazu
zde není daná tím, že neukazuje věrně (jako v pokřiveném zrcadle), ale že naopak přesně
ukazuje jen a pouze to, co je před ním. Ve vizuálním modu se tak opakuje prokletí nymfy
Échó z počátku příběhu – i ona ztratila řeč a jen bezduše opakuje, stejně jako zrcadlo.
Vzpomeňme na Shakespearovu Lukrécii z počátku našich úvah. Cestou ze zoufalství jí není
pohled na sebe samu do zrcadla, kde by mohla plně spatřit (jen) svůj zubožený stav.
„Zrcadlo“ jí mechanicky nenastavuje sklo pokryté stříbrem, nýbrž obraz Tróje, v němž má
možnost spatřit svou podobu „tvůrčím“ způsobem, kde skutečné poznání vyvstává z jiného
typu reflexního média, podobně jako Sókratés radí Alkibiadovi, že oko se lépe než v zrcadle
spatří v jiném oku. Zajímavým dovětkem k tomu může být 30. zpěv Dantova Pekla, kde je
„Narkissovým zrcadlem“ míněn pramen, voda, po níž prahnou pekelní odsouzenci – ovšem
v tomto případě konkrétně florentský penězokaz mistr Adam (DANTE 1958: 159). Narkissos
a jeho zrcadlo jsou tak připomínáni v souvislosti s falešníky obecně, falešná mince je ale
výmluvným symbolem pervertovaného řádu odrazu/otisku. Zatímco u řádné mince je vztah
otisku a matrice vztahem legitimity, který vytváří permanentní spojení mezi centrem a
v prostoru rozptýleným oběživem, falešná mince, ač je technicky vzato stejným způsobem
věrným otiskem, používá falešnou matrici a médium, a proto legitimitu odrazu/otisku boří
(srov. DIDI-HUBERMAN 2008: s. 71n). Stejně tak mýtus o Narkissovi nezpochybňuje
legitimitu odrazu jako takového, ale problematizuje otázku jeho média a význam, který se
tomuto odrazu přikládá.
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V křesťanské teologii a z ní
vycházející antropologii je legitimita
odrazu/obrazu zcela klíčová. Svatý
Augustin ve spise De Trinitate (XI, 2,
2–5) rozvíjí svou teorii vidění, kterým
modeluje vztahy v Nejsvětější Trojici,
jež chápe primárně jako relační.
Rozlišuje

objekt

existující

zcela

nezávisle na komkoli jiném (res), akt
vidění, který neexistuje před spatřením
objektu (visio), a vůli objekt spatřovat
(intentio) (srov. DEKONINCK 2005:
53). V Trojici se tak Otec cele odráží
v Synu, který ho spatřuje vůlí/láskou

Emblematické vyjádření typu a prototypu v knize Heinricha
Niderndorffa SJ, Doctrina ethicae Christianae..., 1742.

Ducha svatého. I když jsou jednotlivé osoby odlišné, tvoří dynamickou jednotu, kterou není
možné rozdělit. Toto permanentní zrcadlení v jádru Boží přirozenosti, které ji utváří, se pak
analogicky promítá i do vztahu mezi Bohem a člověkem, který je podle biblického podání
stvořen k Božímu obrazu (Gn 1,26) a ve své duši svůj božský původ odráží. Jak píše barokní
mystik Angelus Silesius: „Jsem obraz Boha. On, když chce, se ve mně vidí // či v tom, kdo
jest jak já a vyšel z rodu lidí.“ (SILESIUS 1984: s. 103) Opět si povšimněme podstatného
rysu – člověk není mechanická reflexe Boha, zrcadlo, které by stejně jako v případě Narkissa
vedlo k beznadějné osamělosti, ale je spíše obrazem který odráží, je alteritou, která však – ve
své svobodě – tím spíše odráží moc, jež ji legitimizuje, a to díky duši, která je, podobně jako u
Platóna, oním ideálním reflexním médiem.
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Touha po poznání sebe
sama nás nicméně stále vrací
k otázce

po

poznání,

resp.

odzrcadlení

nástroji
po

lidského

tohoto
způsobu
života.

Středověk znal žánr specula,
literárního díla, jehož četbou se
takové

zrcadlo

člověku

nastavovalo. Jeho kořeny vedou
k biblickým vyjádřením. V listu
Jakubově čteme: „Vždyť kdo
slovo jen slyší a nejedná podle
něho, ten se podobá muži, který
v zrcadle pozoruje svůj vzhled;
podívá se na sebe, odejde a hned

Duše skrze zrcadlo nazírá událostem umučení Krista v knize Ulricha
Pindera Speculum Passionis, 1633.

zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže
není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.“ (Jk 1,
23–25). Žánr, který se formoval od pozdní antiky v dílech církevních otců (Řehoř z Nyssy,
Augustin, Alcuin z Yorku aj.) a největší rozkvět zažil ve 13. století (obšírně viz BRADLEY
1954), ačkoli až do 18. století se i v české literatuře setkáváme se všemi možnými Zrcadly
života věčného, Zrcadly pobožnosti či Zrcadly pravé udatnosti a až do 20. století se
Zpovědními zrcadly jakožto nedílnou součástí i katolické duchovní literatury, vychází
z obecné představy duše/paměti jako zrcadla, které v sobě odráží, vizualizuje přijímané
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informace – ať už z biblických knih, životů svatých apod. – a ve formě mentálních obrazů je
ukládá, čímž se sám člověk posvěcuje a díky paměti a její schopnosti evokace se udržuje na
cestě správného života – jak o tom pojednává předchozí kapitola.
K úvahám o médiu odrazu a jeho formách je třeba doplnit ještě alespoň zmínku o
složce, která k celému procesu „odrážení“ patří – vedle zdroje odrazu a jeho média je to ještě
vlastní síla a moc odraženého obrazu. Tato zdánlivě bizarní kategorie se nicméně k našemu
tématu úzce vztahuje. V emblematické knize Jana Davida Duodecim specula (Anvers 1610),
která v kostce obsahuje raněnovověkou typologii zrcadel od světa jakožto falešného zrcadla
(speculum fallax) po zrcadlo příkladů (speculum exemplare) a zrcadlo Písma svatého
(speculum S. Scrupturae), nacházíme taktéž obrazovou tabuli věnovanou zažehávacím
zrcadlům (speculum urens). V ní jsou představena různé způsoby zapalování – bazilišek
vypaluje oko člověka svým pohledem, lupa zapaluje hranici dříví, žena svůdnice zapaluje
srdce muže. Je zde též muž na pobřeží zapalující konkávním zrcadlem loď. Toto vyobrazení
nás odkazuje k legendární historii o známém učenci Archimédovi, který prý za Marcellova
obléhání Syrakús roku 212 př. Kr. zapálil na dálku soustavou zrcadel odrážejících sluneční
záření římskou flotilu, která město ohrožovala (SIMMS 1977). Tento legendární výkon, řadou
učenců s různým výsledkem opakovaný až do 19. století, se stal ikonografickou konstantou
mnoha spisů o optice. Síla odraženého světla, podivuhodným způsobem znásobená složením
zrcadel, má své paralely nejen ve vědecké ilustraci své doby, ale též křesťanské ikonografii.
Nejvýmluvnější paralelou je nástropní freska Andrea Pozza z římského kostela S. Ignazio
z let 1691–1694, představující alegorii misijní činnosti jezuitů. Vychází z evangelijního citátu:
„Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal“ (L 12,49) a zobrazuje sv.
Ignáce z Loyoly, resp. jeho srdce, jako jakési „živé zrcadlo“, které odráží paprsek vyslaný
Nejsvětější Trojicí a zapaluje čtyři tehdy známé kontinenty. Klíčový princip odrazu je tu
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demonstrován nikoli pro svou epistemologickou hodnotu (i když i takto tomu na fresce
implicitně je, neboť Ignác pravé křesťanské učení odráží věrně jako zrcadlo), ale pro svou sílu
– jeho moc zapaluje nejen lodě, ale celé
kontinenty.

III.
Nás však bude zajímat ještě jiný způsob
zrcadlení. Celé naše dosavadní úvahy nad
tématem poznání skrze odraz byly totiž
vedeny

proto,

abychom

mohli

ve

větší plnosti porozumět konceptu souboru
kázání

českého

barokního

kazatele

z pražského týnského chrámu Fabiána
Veselého (1684–1729) Quadragesimale
primum z roku 1723, resp. jeho prvnímu
dílu. Všemi kázáními totiž prochází jeden
základní koncept, kdy je ukřižovaný Ježíš
prezentován jako otevřená kniha. Tento
základní motiv není nijak nový. Opírá se

Zažehávací zrcadla v knize J. Davida Duodecim specula,
1610.

o Zjevení svatého Jana, o jeho vidění: „spatřil jsem knihu úplně popsanou“ (Zj 5,1), ve
Vulgátě ovšem: „et vidi […] librum scriptum intus et foris“, tedy knihu popsanou zevnitř i
vně, která byla spojována s Kristem-soudcem, a byl komentován již od patristiky (jak ostatně
ukazují i četné odkazy samotného Veselého). Nový není ani základní význam tohoto obrazu –
Kristus jako obětní beránek nesl na kříži hříchy celého světa, na jeho tělo byla tedy
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symbolicky napsána všechna lidská provinění. Na konci světa pak bude jako soudce na
základě lidských hříchů svět soudit. Klíčové je ale pro nás kazatelovo zvolání: „Ó kdyby věc
možná byla, abychom my svědomí své hříchem nečistoty pokálené očima tělesnýma spatřili!“
(VESELÝ 1723: s. 78) Kristovo tělo se pro něj totiž stává dokonalou vizualizací lidské
introspekce. Právě proto, že člověk své nitro nevidí – protože nevidí ony mentální obrazy,
které si jeho paměť vytváří a které jsou vlastně jeho svědomím, důkazem o jeho hříších:

Poněvádž tedy my ohavnosti té nemůžeme náležitě poznati, Otec nebeský těla Kristového
veluti charta usus, jakž papíru užíval, na kterém krví Kristovou napsal a vymaloval ten hřích,
aby tolik bylo liter, kolik ran. Vědí lásky vaše, že tim horší, tím ohavnější bývá poškvrna
v nějaký knize, čim krásnější je kniha, čim drašší a pěknější je papír, který se pokálel. Nyní
tělo Kristové je kniha nejpěknější, je charta virginea, papír panenský. Chceš-li tedy tohoto
hříchu ohavnost poznati, patř na bičovaného Krista, jehožto tělo svaté tak hanebnými literami
popsala chlípnost tvá. Každé hanebné slovo, každé nečisté myšlení, každé oplzlé čtení, každý
nestydatý skutek je jako železné pero, které ty v krvi Kristové namáčíš a s nim na těle
Kristovém píšeš nepravosti své. (TAMTÉŽ: s. 79)23

Díky našim předchozím úvahám lépe rozumíme, jaký koncept před nás Veselý klade. Kristus
se v jeho kázání stává oním reflexním médiem, je nastaveným zrcadlem, které spouští
kaskádu odrazů. Tak jako se do lidské paměti coby do voskové destičky obtiskují vjemy
v podobě obrazů a vyvolávají se v této podobě do mysli např. při přemýšlení, tak jsou obrazy
23

Jde o zajímavou paralelu k úvahám Josefa Vojvodíka ve kapitole „Extáze a katarze hmoty“ (VOJVODÍK
2008: s. 128n.).
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hříchů celého lidstva (nebo ještě lépe – sám divák, vnímající očima ukřižovaného, na něm
vidí odraženy své hříchy. Oči – brána do duše – by v této situaci hrály roli jak kamery, tak
projektoru) odraženy a obtištěny na tělo Krista: „Až posavád krví Kristovou se psala kniha
zuřivosti naší v rukou katanův: nyní s větším nákladem psáti a tlačiti se bude kniha
nespravedlnosti naší v rukou magistratův, soudcův a vladařův.“ (TAMTÉŽ: s. 35) Tento
kazatelův klíčový motiv vystihuje dobovou praxi zbožné meditace – pohled na Krista
(jakékoli jeho zobrazení, tedy i textové líčení) je nejen pohledem historickým, reflektujícím
fakt minulosti, ale je osobním existenciálním setkáním, při kterém se jeho tělo stává zrcadlem
lidské duše a jeho rány již nejsou relikty minulosti, ale aktuálně se objevující konceptualizací
konkrétní lidské hříšnosti. Velmi trefnou paralelu k tomu nacházíme ve známém románu
Oscara Wilda Obraz Doriana Graye, kde jen skryté zobrazení nestárnoucího zhýralce nese
stopy skutečného, jinak neviditelného stavu jeho nitra. Jak se říká v závěru knihy, obraz byl
jeho svědomím.
Kristovo tělo vztyčené na kříži je zároveň jakýmsi palimpsestem:

V tý knize čtu já každodenně trojnásobný litery: aureas, rubeas, et nigras. Zlaté, červené a
černé. Zlaté litry jsou Kristové ctnosti a jeho podivní skutkové jako zlato čistí; litery červené
jsou jeho přesvaté rány, které on pro hříchy naše přijal; litery černé jsou jeho přisní a hrozní
soudove, s kterými on na onom světe souditi bude zatvrzelé hříšníky. (TAMTÉŽ: s. 65)

Stejně jako obrazy paměti nepřekrývají svého nositele, tak odražené obrazy lidských hříchů
nepřekrývají božskou podstatu Krista, ale pro toho, kdo jej spatřuje, naopak rozehrávají
intertextuální hru mezi jeho dvěma podstatami (božskou a lidskou) a mnoha podobami (Syn
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Boží, Muž Bolesti, Soudce) – a to nikoli abstraktními podobami, ale též skutečnými
zobrazeními. Na stejném konceptu Krista-knihy to vyjádřil jiný český kazatel, Benedikt
Pretlík: „Na listu božství jest dokonale vytiskutný obraz se vší sličností Otce nebeského […].
Na listu Kristového člověčenství jest vidět vyrytý obraz prvního našeho otce Adama.“
(PRETLÍK 1734: A3r) Objektivní povahu obrazů hříchů zdůrazňuje i to, že jeho divákem
není jen přihlížející člověk, ale i sám Kristus: „Tak nejvyšší author Kristus na kříži inclinato
capite, naklonil hlavy, hleděl na celé tělo své, jako by tu knihu přehlížel; a když jí celou
sepsanou, když celou dokonalou spatřil, pravil: consummatum est, dokonáno jest.“ (VESELÝ
1723: s. 97) Pohledem na Krista-knihu však člověk poznává nejen vlastní hříchy, ale přijímá
do sebe i obraz Boží milosti, která vzkříšením z mrtvých smazala obrazy hříchů a nahradila je
seznamy spasených: „Kristus v nebi o naše spasení mluví s nebeským Otcem. A odpovídá, že
sice on nemluví, ale místo mluvení ukazůje Otci svému rány své. Rány na těle Kristovém jsou
drahé písmo, které když Otec věčný čte, k milosrdenství pohnut bývá. Tím písmem nás na těle
svém napsal Kristus, aby jména naše smazána nebyla z knihy života.“ (TAMTÉŽ: s. 111–
112) Systém vizuálních odrazů (ani v nebi Kristus nemluví, jen ukazuje!) je tak jakoby
doplněn o článek těch, kteří jsou jako zbožní křesťané podruhé vepsáni do těla Krista –
tentokrát jako vyvolení ke spasení. Tehdy se oslavený Kristus stává knihou „mající v sobě
moc magnetovou“ (TAMTÉŽ: s. 112), čímž do trajektorií odrazů vnáší novou sílu, jejíž směr
je ovšem jednoznačný a konečný – eschatologický.
Typ, jaký reprezentuje Veselého strategie podání teologického obsahu, dobře vynikne
např. ve srovnání s Rozjímáním o nebi v noci na jitřní Božího narození Fridricha Bridela ze
souboru Jesličky (1658). Motivika této meditace taktéž vychází z oblasti typografie a
tiskařského prostředí (Bridel sám stál čtyři roky v čele jezuitské klementinské tiskárny
v Praze). Nebesa jsou kniha,
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V té kníze planétové
jsou litery nejhlavnější,
čárky jsou kométové,
hvězdy písmo nejdrobnější.

Každý zde čísti může.
což jsou dost drobné některý,
dána kníha do kůže,
zřetelné dost jsou litery.

Boží je ruka píše,
když nebes světla rejsuje,
pérem spěšným, než tíše
ty litery popisuje. (BRIDEL 1999: s. 74–75)

Pohled na rozzářenou noční oblohu, který patří ke konstantám lidského prožívání
transcendenta, sice člověku v Bridelově podání taktéž nastavuje zrcadlo („Zdá se mně býti
nebe / nějaký trh ku prodaji, / nahlídnu-li do sebe, / divné věci povídají“ [TAMTÉŽ: s. 77]), je
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to ale zrcadlo vycházející spíše než z tradice introspekce ze středověké tradice contemptu
mundi, opovržení světem pro skutečnosti mnohem krásnější a vyšší. Nesmírný mechanismus
světa, pohyb nebeských těles a jimi řízený čas mají pozorovatele vést k poznání vlastní
nicotnosti („Co se kolivěč rodí, / není nic trvanlivého, / to, co nebesa plodí, / milůj, co
v pravdě milého!“ [TAMTÉŽ: s. 80]). Člověk se v nebesích zrcadlí jen negativně, jeho pohled
nevede k sebepoznání v pravém slova smyslu, ale spíše obecného poznání sebe jako
stvořeného člověka na zemi – Bridel tak variuje téma Rozjímání svatého Ignáce na ta slova:
Quam sordet mihi terra, dum coelum aspicio. Jak mě mrzí země, když na nebe hledím (1659),
a zároveň se ve vztahu k působení své „kosmické“ metaforiky chová mnohem „klasičtěji“24
než např. právě Veselý, přes svou imaginaci je vlastně velmi racionální.

IV.
Meditace nad tématem poznání skrze odraz ukázala na jedno z konstantních témat evropského
myšlení, jež se pochopitelně projevilo i v literatuře. Touha člověka spatřit neviditelné, totiž
obsah svého nitra, vede k potřebě před-stavit sobě samému médium, které by ovšem nejen
mechanicky zrcadlilo, ale též vedlo k tvůrčímu porozumění jako nedílné součásti poznání.
Viděli jsme několik příkladů, kde takovouto roli sehrál obraz – ten sice nemá klasický reflexní
charakter jako zrcadlo, jeho schopnost odzrcadlovat je ale nesena jeho jinými kvalitami.
Moderní antropologie obrazu rozlišuje obraz jakožto virtuální potencialitu (image) a jeho
fyzickou realizaci (picture). Klíčové je pro ni zaměření na médium přenosu obrazu. V tomto
širokém pojetí obrazu, které vychází z jeho univerzálního působení, jsme schopni

24

Ve smyslu, jak o tom uvažuje např. Sládek ve vztahu ke kázání Jiřího Františka Procházky de Lauro
(SLÁDEK 2005: 119).
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metodologicky uchopit naši zkušenost obrazu vytvářeného textem, stejně jako obrazu
promítaného na základě textu lidským nitrem na médium Ukřižovaného. Zásadní je ovšem
stále role člověka jakožto „místa obrazu“, toho, kdo zrcadlení nejen iniciuje, ale vzápětí též
recipuje, skrz koho se navýsost symbolický proces vytváření obrazů završuje. Jak píše Hans
Belting: „Nejistota člověka jako takového vytváří tendenci k tomu, aby spatřil sám sebe
v obraze jakožto někoho jiného.“ (BELTING 2007: s. 13) – to byl ostatně leitmotiv celé
kapitoly. V neposlední řadě pak naše úvahy dostaly jasnější podobu při analýze kázání
českého barokního kazatele Veselého, skrze které jsme poznali další rys barokní zbožnosti,
která svým principiálním charakterem kombinuje v dynamickém komplexu jazykové a
vizuální složky.
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Intervence obrazu

Vztah obrazu a textu, potažmo malířství a literatury, je – jak je zřejmé – možné nahlížet
z mnoha úhlů pohledu. Ze strany dějin umění je bezpochyby jedním z nejzajímavějších směrů
takovéto reflexe ikonologie, vycházející částečně z tradice myšlení Abyho Warburga a
rozvíjená jeho žáky, především Erwinem Panofskym. Umělecké dílo je v jejím rámci
interpretováno v mnohem širších kontextech, než jaké dávají čistě formální či ikonografické
přístupy, a nedílnou součástí této metody se tak stává jeho konfrontace s literárními
památkami dané doby. Již Aby Warburg vykládal např. Botticelliho obrazy za přispění básní
Angela Poliziana a hledal v nich společné prvky, nikoli pouhý vztah textu a ilustrace.
Literární věda zase již od doby antické rétoriky hledá způsoby, jak v rámci textu či promluvy
přiblížit nějakou skutečnost tak, aby ji příjemci jakoby „viděli před očima“, aby měla i v
rámci jazykového útvaru kvality reálné přítomnosti, která je tradičně chápána vizuálně
(rétorický termín enargeia, který nemá primárně charakter kognitivní – to až sekundárně –,
ale perceptivní, srov. např. NEWMAN 2002). Stejným způsobem řešila i slovesné přiblížení
nepřítomného uměleckého díla, např. právě obrazu, jak to známe z žánru ekfráze. Jádrem
těchto úvah byla a je otázka popisu, tedy výrazových prostředků evokujících nepřítomný
objekt. V pozadí těchto úvah, minimálně od renesance, stojí slavná Horatiova sentence „ut
pictura poesis“, která determinovala úvahy o vztahu malířství a literatury až do 18. století, kdy
byla zpochybněna Lessingem. Vychází z přesvědčení, že oba druhy umění využívají v
podstatě stejných prostředků, a je tedy v pořádku vyžadovat mezi nimi rovnítko. Toto
pomyslné rovnítko, tolik probírané v teoretických spisech od 15. století a tak obtížně
uchopitelné v konkrétních literárních a výtvarných dílech, představuje zároveň jistou
metodologickou past pro moderní badatele. V úvahách o poměru obou druhů umění je totiž
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třeba konstatovat zvláštní paradox, který na jednu stranu přiznává autonomii oběma, ale
zároveň jejich fatální provázanost. To platí o to víc v epochách, v nichž se status jak obrazu,
tak textu (nota bene tisku), podstatně lišil od doby dnešní. V jedné z předchozích kapitol jsem
se snažil ukázat, jak specifické místo měl mentální obraz, pocházející např. z jazykového
zdroje, pro náboženský život v raném novověku. Odlišnosti obou druhů umění se zde jaksi
stýkaly nikoli na jedné ze svých vlastních platforem, ale v dobovém pojetí vnímání a potažmo
spirituality.

I.
V této kapitole se pokusím formulovat tezi o intervenci obrazu do textu, a to opět na materiálu
české barokní literatury. Zcela cíleně se přitom nebudu věnovat dvěma cestám, které se
tradičně nabízejí: totiž zkoumání literárních motivů vycházejících z oblasti obrazu, resp.
výtvarného umění, a obrazu jakožto tématu literárního díla. Abych odlišil svůj přístup od výše
zmiňovaných, na příkladech jej stručně nastíním.
Obraz jako motiv v textu je v podstatě součástí rétorické inventio, jeho výskyt je
možné katalogizovat, vytvářet jeho genealogie, intertextové spojitosti. Motiv obrazu či
malování je nicméně nabit sémantickým potenciálem, který nemusí být vždy jednoduché
správně interpretovat. Kazatel František Jeroným Barton např. začíná své kázání o sv.
Norbertovi takto:

Onoho Velikého Alexandra žádný jiný nesměl malovati nežli Appelles malíř nejslavnější; a
Norberta svatého velikého neměl by žádný chváliti nežli kazatel největší. Vím já sice, že někdy
velikost nějaká krásněji vyobrazená bývá malou věcí a za dív znamenitý se pokládá, že byl
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nalezen saphir kamínek maličký, na kterém od samého přirození byla vyrytá celá hora Sion s
Mojžíšem, vojskem a zákonem Božím; a ne tak bývají vážení šípy onoho slavného veršovce
Homera, když v velikých knihách se spatřují, jako se vážili tenkráte, když na tak malém papíru
byli sepsáni, že všechno, co on napsal, v jednom ořechu se skrýti mohlo; nápodobně
Tymanthes slavný malíř, když jakéhosi obra měl malovati, nevzal k tomu velikou tabuli, ale
malou […]. Učiním tedy, co mně uloženo jest; Proponam vobis parabolam, vydám vám
pohádku, jejížto slova budou jako barva, pohádka má aneb osazení řeči mé, které se zdá
špatný pro dnešní velikou slavnost, bude jako malá tabule, na které svatý Norbert veliký
vyobrazen bude... (BARTON 1731: B4r–B4v)

Motiv obrazu a malování je zde součástí rétorické figury zdůraznění skromnosti a nehodnosti
kazatele, zároveň ovšem ukazuje spojitost mezi kázáním jakožto slovesným prostředkem a
malováním obrazu popisovaného světce v myslích čtenářů/posluchačů, což je implicitním
cílem kázání jakožto nástroje náboženské persvaze. Zaštítění se obrazem v neposlední řadě
vyjadřuje jinou epistemologickou hodnotu, kterou v dobovém diskurzu hraje obraz v
protikladu k textu.
Motivy obrazu nemusejí být vždy explicitní, což klade o to větší nároky na
interpretaci, ale zároveň lépe ukazuje charakter dobové práce s nimi. Například Antonín
Koniáš v jednom kázání popisuje rozklad lidského těla následovně:

Sotva se tělo lidské po smrti, aby smradem lidem obtížné nebylo, do země zahrabá, sejdou se k
tučné kořisti ohyzdní zeměplazové, rozlezou se po všech oudech červové, prsa a břicho
opanují jedovaté žáby, stehna protínati budou štírové, okolo ramen a krku otočí se oškliví
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hadi, a tak tělo zde rozkošmi vykrmené sžírati budou žížaly, brouci a ještěrky, ostatní mrtvola
v nechutný hniz a hnůj se rozteče. (KONIÁŠ: 1740, s. 556)

Většina dílčích motivů tohoto sugestivního
popisu pochází z dlouhé tradice meditací o
smrti

a

posledních

věcech

člověka,

memento mori a contemptus mundi, a našli
bychom

k

nim

i

obrazové

paralely

(pozdněstředověké a renesanční náhrobky s
hady a žábami v otevřeném hrudním koši
kadávera atd.). Zajímavý je nicméně motiv
štíra „protínajícího stehna“, k němuž
nenajdeme paralelu v běžné zkušenosti
rozkládající se mrtvoly (na rozdíl od např.
červů).

Ačkoli

štír

patří

k

bestiáři

pekelných trýznitelů (srov. např. dřevořezy

Příklad zobrazení člověka se znameními zvěrokruhu.

k Manniho Věčnému pekelnému žaláři), jeho zdánlivě neobvyklé umístění mezi stehna je
nejspíš třeba chápat jako obraz, který odkazuje ke zcela jiné tradici – k astrologické tradici
vyobrazení člověka jako nositele znamení zvířetníku, kde má štír své místo právě v oblasti
genitálií (odtud i jeho spojení např. s venerickými chorobami). Motiv Koniášova kázání,
obraz štíra protínajícího stehna, je tedy implicitně spojen s astrologickou obrazovou tradicí,
není tedy jen součástí celkového líčení zmaru těla, ale nese i další intertextová a intervizuální
poslání.
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Příkladem tematického spojení obrazu a textu může být klasická práce Jean H.
Hagstrumové o vztahu obou umění, v níž formuluje na základě solidní historické analýzy
svou představu piktoriality jakožto literární kvality anglické poezie 18. století, která ji přímo
vztahuje k dobové malířské produkci. Piktoriální definuje jako:

popis či obraz [který] musí být, ve své podstatě, schopný překladu do malby nebo jiného
druhu vizuálního umění. Nemusí se podobat nějaké konkrétní malbě nebo dokonce malířské
škole. Ale jeho hlavní detaily a způsob a řád prezentace musí být představitelný jako malba
nebo socha. Vizuální detail konstituuje piktoriální, ale není, per se, piktoriální. Takový detail
musí být uspořádán piktoriálním způsobem. […] Piktoriální ve slovesném médiu nutně
obsahuje redukci pohybu ke statičnosti neb něčemu předpokládajícímu takovou redukci. Není
třeba eliminovat pohyb úplně, ale dovolený pohyb musí být viděn proti základní nehybnosti
uspořádání. Piktoriální implikuje jistá omezení významu. (HAGSTRUM 1958: xxii)

Oba bezesporu nosné způsoby přístupu k staleté otázce nicméně jako by vycházely
z představy malířství a literatury jako ideálních kategorií, pevně ohraničených a zakořeněných
ve svých tradicích, a proto zdánlivě lehce rozpoznatelných při vzájemném promíchání. Ve
středu mého zájmu je naproti tomu spíše antropologická idea obrazu, obsažená sice částečně i
v jeho institucionalizované kategorii, ale zároveň dost životná na to, aby vstupovala sama o
sobě, bez specifického, ale deformujícího pojmového vyjádření daného tradicí dějin umění,
do interakce s jinými médii, využívajíc naopak všemožných, mnohdy skrytých strategií pro
svou intervenci. Tou myslím aktivní zjevení se obrazu v hranicích textu, dynamický proces
spojující emanaci obrazu v procesu rozumění s ovlivňováním okolního literárního prostředí.
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Příklad takové částečné intervence se pokusím demonstrovat na povídce Jana Čepa
Zatopená ves (1938). V nikterak zvláštním textu propojujícím osud vesnice, přesouvané
z důvodů stavby přehrady na jiné místo, a osud jedné rodiny, vyrovnávající se se smrtí matky,
je v závěru líčena scéna, kdy dospívající syn hledá svého otce, který se ze žalu opil a vrávorá
noční krajinou. Syn se ho po chvilce váhání, překonávání trapného zjištění otcova stavu,
ujímá:

Na konec se sehnul, podsunul se pod něho a vzal si ho na záda. Nešťastník se nebránil a svalil
se na syna jako skála. S tímto břemenem na bedrech dal se mladík na nesnadnou cestu do
příkrého svahu. (ČEP 1938: s. 210)

Scéna nesení otce synem otevírá sugestivní hloubku určité „formule patosu“, motivu nabitého
nadčasovou energií, jež není jen literární, ale též svrchovaně vizuální. Výchozí literárním
zdrojem je známá scéna z Vergiliovy Aeneidy, kdy Aeneas vynáší z Tróje svého otce Anchísa:

Nuže, můj milený otče, teď na mou šíji se polož,
sám si tě na bedra vložím – ta váha mi nebude těžká!
Ať již cokoli jest, nám jedna a společná zhouba,
jeden nám bude i zdar. (VERGILIUS 1970: s. 80)
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Společný rámec obou motivů je překvapivě stejný – obě
dvojice opouštějí, skutečně či symbolicky, svůj dřívější
domov, jenž je vydán bezprostřední zkáze

– Trója

v plamenech dobyvatelů, Čepova vesnice ve vodách právě se
napouštějící přehrady –, a „nesení otce“ je jistá forma
přechodového rituálu provázejícího nový začátek, v rámci
něhož se střídají role – je to od nynějška syn, kdo přebírá
hlavní

roli

života

společenství

či

rodiny.

Takto

racionalizovaný výklad ale není s to překrýt dojem, který je

„Dobrý rodič je sladké břemeno“
podle Apophtegmata Symbolica.

nesen vizuálním aspektem motivu. Syn nesoucí na zádech svého otce je vizuálním vyjádřením
existenciálního prožitku světa převráceného naruby, jehož normální podobou je přece otec
nesoucí „na koni“ své dítě. Čistě skladebně je silná postava muže nesoucího subtilní dítě
paralelou ke klasickému učení o superpozici architektonických řádů. Ačkoli se Aeneas, stejně
jako Čepův hoch, stává díky svému činu vzorem úcty k rodičům (viz emblematické „Pietas
filiorum in parentibus“, srov. Senekovo De beneficiis III, 37), vlastní akt nesení je především
demonstrací paradoxní, nemístné kompozice odlišných hmot, např. mladého svalnatého těla a
svraštělé kůže starce, což skvělým způsobem vyjadřuje právě výtvarné umění, např.
Berniniho socha Aenea z tzv. Borgheských mramorů. Celý komplex významů, který spouští
motiv nesení otce synem – otázka důstojnosti a úcty, proměna vzájemného vztahu, střídání
životních rolí atd. – má díky obrazové tradici (nejen ikonografie Aenea a Anchísa, ale od ní se
odvíjející další formální typy vyobrazení, např. muž nesoucí starce na Rafaelově fresce Požár
v Borgu z vatikánských stancí, a konečně třeba i drastická scéna z filmu Tenkrát na Západě,
kdy výrazně starší bratr umírá na oprátce proto, že ho jeho mladší bratr neudrží na zádech)
sílu zjevení, intervence obrazu do textu. Obraz se tlačí do našeho vnímání textu, překrývá
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svou mocí literární popis a vnáší do procesu rozumění např. této Čepovy povídky energii
formule patosu, která mnohonásobně překračuje hranice textu.
V následující části se pokusím popsat mnohem komplexnější intervenci obrazu do
textu. Uvažuji o díle, v němž obraz prostupuje všemi jeho rovinami, tedy nejen motivickou,
ale i tematickou, ba co víc, který podrývá povahu textu jako takového a staví se na jeho místo.
Případ, kdy je celý rejstřík literárních prostředků textu jakoby zasažen vlivem obrazu stojícího
nad textem a explicitními i implicitními strategiemi nabývá dominance. Obraz v textu nejen
že vědomě deklaruje svou svrchovanou existenci, ale zároveň je podvědomě stvrzován
dalšími literárními prostředky, které ovládá. Nejde tak o horatiovské setkání dvou
rovnocenných „sester“, ale o jejich střetnutí, v němž jsme z pohledu historiků literatury
překvapivými svědky dominance jedné přes formální vládu druhé. Tuto teoretickou vizi se
nyní pokusím demonstrovat na kázání Františka Jeronýma Bartona Kazatel podivný z roku
1748.

II.
Pro pochopení tohoto kázání a především oné intervence obrazu do něj je třeba nastínit
okolnosti jeho vzniku, neboť stoletá historie, která za ním stojí, se stává jedním z jeho
hlavních lingvo-vizuálních pramenů. Kazatel podivný je kázání pronesené na závěr osmidenní
slavnosti stoleté památky zázračného krvácení obrazu Ježíše Krista Salvátora, které se událo
za švédské okupace Chrudimi v roce 1648.
Události z roku 1648 poprvé písemně zaznamenalo vyšetřování ze 14. listopadu 1675,
kdy byla vyslýchána jedna z hlavních aktérek, služka Dorota Skákalíková (moderní edice
výpovědi ŠULC 2008: s. 11–12). Z její výpovědi vyplývá, že čeládka jistého v Chrudimi
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nakvartýrovaného švédského oficíra hrála v domě v kostky. Jeden z nich, když již neměl
žádné peníze, vsadil do hry obraz Kristovy tváře, který tam visel na stěně. Stala se však
podivuhodná věc, že nikdo nemohl vyhrát, neboť jim na kostce padaly stále stejné hodnoty.
To hráče rozzuřilo, takže na obraz zaútočili džbánem (a podle další tradice i pěstmi a
kordem), přičemž obraz začal krvácet. Služebná jim následně obraz za dramatických
okolností vzala a schovala. Od té doby byl v domácnosti uctíván a posléze se roku 1676 dostal
až na hlavní oltář chrudimského kostela, kde byl jako zázračný ctěn mimo jiné jako ochrana
před morem, zvláště po morové ráně v letech 1680–1683, kdy se pod jeho ochranu uchýlil i
sám císař Leopold I. (srov. RYBIČKA 1889; ADÁMEK – PETRTYL 1948). Obraz byl záhy
ztotožněn se zázračným, a v podstatě nejposvátnějším obrazem katolické tradice, ikonou z
římské kaple Sancta Sanctorum, která byla údajným rukou nestvořeným (acheiropoieton)
portrétem Krista (PETRŽILKA 1709: s. 2), a stal se tak nejen paladiem Chrudimi, ale celého
kraje a jedním z nejposvátnějších obrazů barokních Čech (pro kontext srov. ROYT 1999).
Jeho spojení s domácí tradicí bylo upevněno tím, že se podle pověsti měl původně nacházet v
pokladu Karla IV., odtud se dostal do sbírek Rudolfa II., jakýsi protozázrak nastal, když ho
chtěl z Čech vyvést (ikonoklast) Friedrich Falcký, ale obraz mu vypadl z vozu a byl sebrán
chrudimským měšťanem Janem Pfeiferem, v jehož domě se pak odehrálo napadení obrazu
roku 1648.

III.
V roce 1748, tedy sto let po zázračném zranění obrazu, proběhla ve městě velkolepá
osmidenní slavnost, jejíž součástí byla i kázání. Vedle kázání Bartona, o němž bude ještě řeč,
a Pavla Bernarda Lijera Jubileum (LIJER 1748), která vyšla tiskem, zmiňuje Antonín Podlaha
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i pět rukopisných kázání uložených v archivu pražského arcibiskupství. Ta nedostala
schválení k tisku, neboť kazatelé na slavnosti kázali bez patřičných povolení. Tři kázání
schválení dostala, to třetí se mi však nepodařilo najít a je možné, že se nedochovalo či
nakonec nikdy nebylo vytištěno (PODLAHA 1910). Obě kázání, která máme zachována
tiskem, svědčí o tom, že si kazatelé byli vědomi zvláštního nároku, který byl před ně kladen –
totiž kázat o obraze, jehož nezpochybnitelná moc jako kdyby byla sama nejlepším kázáním.
Oba začínají své promluvy deklarací vlastní nedostačivosti.
Lijer:

Uznávám ovšem mou ničemnost: že mně v ustech schází sladkost medotekoucího Bernarda
[…] však nicméně […] před tvou největější proměněnou tváři na má kolena padám s touto
mou nejmenší apoštolskou prací, kterážto ne z mé schopnosti, nýbrž z tvého vnuknutí na papír
postavená jest […]. Já za tak dobře miněnou nejmenší oběť, kterou bych raději volil pérem
srdce mého psáti! nežádám ani prášek země, ale jen samýho tebe […]. (LIJER 1748: A2r)

Barton:

Jaká tehdy jest příčina mého mlčení? Poznávám, že jsem nepokojnou žádost v srdci vašem
vzbudil, povím tehdy, abych vás upokojil: dyť zde máte jiného kazatele mocného v řeči i
skutku, který nejen zde kázal, mluvil, lid svolával a dobře všecký věci učinil skrz tento celý
oktáv, ale již tu káže neustále sto lét a kázati bude až do konce světa. […] A jaký jest ten
kazatel? Krev nejsvětělší z obrazu Salvatora chrudimského skrz zůřivost švejdskou nyní sto lét
vyprejštěná a nám k veřejné uctivosti a k nevyslovitedlnému potěšení zas celá neporušená
vystavená, tá základ znamenité tohoto kostela ozdoby a okrásy, tá původ a příčina naše
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radosti, tá ze všech stran lide sem přitáhla, tá ostrovtípné veršovce sem svolala, tá vznešené,
spolu též umělé kazatele sem povolala, a tá svolává, mluví, káže, svolávati, mluviti a kázati až
do skonání světa bude […]. (BARTON 1748: C2r)

Přiznání vlastní nehodnosti je bezpochyby obvyklou vstupní rétorickou figurou, zde je však
spojena s poukazem na lepšího kazatele, kterým je obraz, čímž se do celé věci dostává již
mnohokrát zmiňovaný aspekt epistemologické nadřazenosti poznání skrze obraz před
poznáním jazykovým. Lijer k tomu dodává:

Já mám sice celý oumysl samou pravdu kázati, ale snadno se stane, že neužitečnýho kazatele
a neb lháře jmeno odnesu! Ne proto, že bych pravdu nenáviděl, ale že pravdu vysloviti dílem
schopným nebudu a že se snad zdáti bude, jako bych se od pravdy odděloval. […] O té praví
proměně kázati jest vždy více a více jako od pravdy odstupovati! Ne, aby se pravda kázati
nemínila, ale že někdy kazatel nevypoví, co v skutku pravda jest. Druhá povinnost býti má,
jako se očím všech představuje: o proměně tohoto slavného chrámu páně vnitř i zevnitř
ozdobeného, anobrž celého spolu tohoto proměněného král. Krajsk. Věnnýho města jednati
[…]. (LIJER 1748: A2v)

Barton svou nedostatečnost jakožto řečníka, toho, kdo operuje slovem/hlasem, formuluje
biblickým příměrem, který je ovšem velmi hluboký:

Odpusťte A.A. Očekávali jste při prvním tohoto sv. Obrazu věku divným, divný a hluboký
concept, vysokej titul, jaký zasloužila jeho svátost, jaký žádala k němu vaše důvěrnost: zmejlí
vás naděje, neb já nejsem Jan s Orlicí, bych mohl v umění vysoko lítat, ale Jan in deserto, na
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poušti, vox, vox, praetereaque nihil, hlas! hlas! a ostatek nic, a proto se přiznat musím.
(BARTON 1748: C1v)

Zdůraznění slova a hlasu jako něčeho nižšího v protikladu k Janu Evangelistovi je symbolicky
mnohovrstevné – Jan je ten, kterému se dostalo apokalyptického vidění, orlice jakožto jeho
atribut je nadto v antické a křesťanské symbolice jako jediná nadána schopností přímého
pohledu do slunce; v tomto kontextu tedy vystupuje jako ten, jehož moc je daná poznáním
skrze obraz, skrze viděné. Zmíněné pasáži ostatně předchází jiná, kde píše: „obviňte z viny
nevinnou, jestliže spolu obviniti chcete oči vaše z slepoty, protože na polední papršlky
jasného slunce nemohou bez mžiknutí patřiti.“ (BARTON 1748: C1v)
Barton jako kdyby tváří tvář zázračnému obrazu ironizoval tradiční kazatelství hned v
dedikaci svého kázání, když líčí sebe sama jako toho, kdo přišel kázat jakožto poslední, když
už bylo vše řečeno:

vznešené spolu též umělé od rozličních kazatelův skrz celý
oktáv držané chvalořeči, které celou oblohu nebeskou svým
vtípem přeběhli a jak měsíc, tak hvězdy vyhlídli, moře a zem
vyměřili a v ních jako v mořských hlubinách drahé perle a
granáty, v horách zlato a stříbro, na polích drahé kamení, v
zahradách nejvonnější kvítí, v štěpnících nejpěknější stromy
vyšetřili, aby z nich jednomu neb druhému tuto vznešenou
slavnost přirovnali, a tak pro mne posledního málo co neb
nic nechali, tak že jsem jako Lazar, s kterým bych žádal
drobty po jejich kázání jako on ze stolu boháče padající
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M. Engelbrecht, Zázračný obraz
Krista v Chrudimi, 1. polovina 18.
století.

sbírati […] tak bych já chtěl po předešlých chválořečnících sbírati drobty, které by pro mé
poslední kázání zbyly, bych já s nich chválořeč dosti prostou, pro slavnost tuto vznešenou
způsobiti a s ní P. P. dosti málo mohl posilniti; co medlé pravím! Znamenají skrz celý tento
oktáv vznešené a umělé kazatelské držané řeči, co ostrovtipné veršovcův nálezy, co tolik
jasných světel, kteří nejináč v tomto chrámu Páně jako hvězdy na obloze nebeský zahrávají.
(BARTON 1748: B2v–C1r)

Vypočítávání oblastní invenio, které kazatelé „přeběhli“, aby našli motivy pro své kázání,
připomíná slavnou obhajobu důstojnosti kazatelství z raněbarokní, či spíše pozdně
humanistické předmluvy postily Vojtěla Scipiona, který píše

Kazatel pak vejmluvností rozpásanej, všecky všelijakého umění přetažené mezníky právem
svým přesekává: ke všemu mocně jako pán sahá: všeho jako vlastního užíví: všecko mu sluší:
všecko sloužiti musí. […] Nic boských a nebeských věcí z Písma svatého vědomost tak tejného
a ukrytého nemá, aby tam kazatel nedohlídal. […] Hvězdáři světla nebeská spatřují a běh
jejich jistým časem vyměřují: kazatel nimi svítí a běh jejich počítá. Země měřiči dalekost a
širokost světa na míle, hony, kroky aj. dělí: kazatel se po té dýlce a šířce prochází a veškeren
svět, nebe i zemi, v malé chvíli přeběhává. (SCIPIO 1667 [1618]: aijv–aiijr)

Barton je využívá nejen k zdůraznění vlastní nehodnosti, ale v kontextu celého svého kázání
až k jakési nehodnosti lidského kázání jako takového.
Rétorická výzva k mlčení („A proto nebudu já dnes kázati, ale mlčet, a ne jen sebe, ale
i vás P. P. k témuž mlčení vzbuzovat, tacete! Všichni se mnou zde mlčte!“ – BARTON 1748:
C1v) dává tedy prostor jinému kazateli:
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a tak k prospěchu povolání mého tohoto přepodivného kazatele neustále slyšeti mohl, i jiní,
zde chtící mluviti, s náležitou smělostí k mlčení a poslouchání hlasu jeho nabízel; a proto
tacete! Mlčte a pozorůjte, kterak on bene omnia fecit. (BARTON 1748: C2r)

Paradigmatická výměna „ucha“ za „oko“ v recepci kázání je tematizována častěji: „nakloňte
uši i oči, připravte srdce k slyšení, když tato krev přesvatá bude dnes kázat a mluvit.“
(BARTON 1748: C2r) – když ovšem orgánem vnímání srdce je tradičně oko, takže i ono
„slyšení srdcem“ je třeba chápat spíše vizuálně. V závěru kazatel opět shrnuje:

AA. nechci já více obšírným býti v vypravování rozličných jiných divův a milostí, který skrz
celý tento věk dosáhli ti všichni, kteří důvěrně hlas kazatele tohoto podivného, krví Salvatora
chrudimskýho uposlechnouce, sem se utekli: jen sami pozdvíhněte očí na tyto stěny a najdete
tu tolik jazykův, kolik na poděkování zavěšených obrazův, oni, oni jednostejně vám ohlasují
memoriam mirabilium, památku podivných skutkův... (BARTON 1748: F1r)

Námi stopovaná intervence obrazu do textu se neděje jen zdůrazňováním epistemologické
hodnoty vidění na úkor slyšení či čtení, což tvoří jakési zásadní rámec předporozumění pro
vnímání obsahu kazatelovy promluvy. Projevuje se pochopitelně i v tematické rovině kázání.
Chrudimský obraz je součástí řetězce zrcadlení, které jde od Boha Otce k Synu: „Nebo jako
kunstýř skrze moudrého všechno působí, tak Otec nebeský skrze Syna svýho, který jest
Moudrost jeho, všechno činí […] v svým svatým tomto přítomným obraze.“ (TAMTÉŽ: B2r)
Přítomnost obrazu posvěcuje místo, kde se nachází. Kazatel se obšírně věnuje např. obhajobě
obrazů jako takových, vypočítává polemiky proti obrazoborcům a koncily, které se věnovaly
jejich legitimizaci, evokuje paradigmatické základy křesťanské úcty k obrazům (Veroničina
rouška ztotožněná s obrazem pro krále Abgara). Tyto pasáže jako by neustále udržovaly
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celým kázáním prostupující pro-obrazové nastavení diskurzu. Kazatel připomíná, že církev
pro lepší následování „šlápějí Krista a jeho svatých apoštolů“ se vypodobňuje „v rozličných
symbolích aneb heslích“, v nichž poznáváme jakési emblémy či spíše oživlé postavy z Ripovy
Ikonologie :

Aneb jestliže ji vyobrazím s hlubokým [sic!] svítící pochodní s tímto nápisem: Contraria
prosunt. Můj plamen bývá jasnější, čím víc je od větrův rozfoukanější. Tak církev svatá
katolická čím více od větrův kacířských v světle pravdy své byla tejraná, tím vždy větší
jasností a pravdou byla nadaná. Anebo jestliže ji nazvu s velebným Bedou jabloň granátovým,
s nápisem: Pulchrius cum fatiscit. Když bývám tepán a souženej, větší krásou jsem nadanej
[…]. (TAMTÉŽ: C2v)

Kazatel zde už ani nemá potřebu zakomponovávat svůj vzor invence, tj. alegorickou postavu
či předmět s mottem, do promluvy v podobě např. např. exempla či ho jinak stylisticky,
„jazykově“ absorbovat – předkládá ho tak, jak je, jako přiznaně vizuální prvek, montáž
obrazu a textu. Podobně se chová poté, co vypočítá řadů typů protivenství, kterými musela
církev projít: „A co bych já daleko šel pro svědectví, podívejte se, podívejte na tento přeslíčný
a plný milosti obraz sv. Salvátora chrudímského.“ (TAMTÉŽ: D1r) Pro naše uvažování je
dále zajímavý způsob, jakým jsou líčeny zázraky spjaté s obrazem. Podstatný totiž není
samotný fakt zázračné události – který by upevňoval racionální lingvocentrický diskurz –, ale
opět akcentace kvalit, které můžeme bez rozpaků označit jako obrazové. Majiteli obrazu se
nelíbilo, jak obraz po útoku násilníků vypadá, neboť „on jako mrtvý mně se zdál“. Proto ho
nechal několikrát přebarvit, „chtíce míti obraz tento jako prve neporušený, a hle! Barvy vždy
z tváři této jsou odpadly a rány krvavý poznovu se okázaly.“ (BARTON 1748: D1v) Jiný
zázrak se týká kalvínského malíře, který byl pověřen, aby:
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by ten obraz dlé svého kunštu co nejlépeji vycopíroval: když pak on potom sem přijdouc
slyšel, žeby žádný malíř důstatečně podobu jeho trefiti nemohl, zasmál se, doložíc, že on něco
kunštovnějšího nežli tento obraz malovat umí; zatim když on dílo již skončiti měl, hle!
Nenadále začne se mu tento sv. obraz měniti, brzo zmodralý, brzo červenější, brzo strašlivý,
brzo líbezný se okazovati, tak že malíř v stínu, pak dokonce i při nočním světlu vynasnažil se
obraz tento dohotoviti, však nic nemohl dovesti, a proto tak on byl vnitřně pohnutý a zevnitřně
vzdělaný, že považujíce tento div, ty rány a tu krev obrazu tohoto svatého, kacířství odvrhl,
katolickou víru přijal... (BARTON 1748: D2r)

I další zázrak se týká malíře:

Roku 1693 [jiný kalvínský malíř Obermayer] sobě barvy namíchal a malovati obraz, tomu
svatému podobný, počal, tak se mu nenadále proměnil a přehrozný se ukázal, že strachem,
nechaje všeho ležet, utecti musel [obrátil se na katolickou víru] a jsa katolíkem, obraz tento
zázrační velmi přívětivě domalovati zasloužil. (BARTON 1748: D2r)

Evokace zázračného je úzce spojena s obrazovými atributy, ať je to odpadávání barvy,
proměny obrazu či velmi příznačná neuchopitelnost jeho obrazové podstaty, nemožnost jeho
namalování či okopírování. Pozoruhodný je vysloveně profesní detail umělcovy snahy
malovat obraz za různých typů osvětlení, která nicméně neustále selhává – obraz tak deklaruje
svou moc být spatřitelný jen pro toho, kdo je toho hoden. Právě jeho jevová proměnlivost,
resp. schopnost obrazu nakládat s vlastní vizibilitou, se stává zdrojem posvátné hrůzy,
persvaze vedoucí ke konverzi od kalvínské (tedy krajně ikonoklastické) víry ke katolictví.
Vedle těchto „exempel“ vypočítává kázání i další typy zázračného chování, které je ještě
abstrahovanější jak od důvodů, tak důsledků. Zůstává pouze fakt podivného jevení se obrazu:
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Nechci já zde mluvit o tom, že jako Kristus podivně svou tvář proměnil, tak rovněž zde
mnohokráte tento svatý obličej jako slunce se stkvěl, oblakami světlými ozdoben, všeliké
proměny okazoval […] Nepřipomínám zde, že někdy tři i více hvězd při něm viděl Václav
Radda, někdy jakoby oblakem zastíněný byl, jej do konce viděti nemohl […] aniž o tom zmínky
činím, kterak […] tento svaý obraz nad míru příjemný a vážný k velikému podivení se ukázal,
patrné znamení dávaje, že modlitby vyslyšel […]. (TAMTÉŽ: E1v)

Tyto pasáže, ještě navíc stylizované do figury paralepse, podvědomě se připojující k výše
zmíněným deklaracím kazatelovy nedostačivosti, zvláště vyniknou vedle, i v tomto kázání
přítomných, „tradičních“ zpráv o zázracích spojených s milostnými obrazy, jak je jinde
zachycuje např. Historie klatovská (HAMMERSCHMID: 1699) – v nich jde obvykle o
schéma onemocnění – obrácení se nějakým způsobem k obrazu – zázračné uzdravení. Zde
konkrétně však jde o tematizaci posvátnosti obrazu jako takového skrze jeho podobu, k čemuž
není potřeba dodatečných důkazů ve formě zázraků.
Shrneme-li dosavadní postřehy, Bartonovo kázání v neobvyklé míře kondenzuje
specifické obrazové principy, čímž jako by byla celá stavba kázání jako jazykového produktu
vnitřně rozbíjena onou obrazovou intervencí, o níž byla řeč v úvodu. V centru stojící zázračný
obraz chrudimského Salvátora, přítomný ostatně fyzicky v kostele během kázání a tvořící tak
rámec, který nemůžeme opominout, je důvodem kázání jako jazykového projevu, je jeho
hlavním tématem, obsahem i motivem, a zároveň od začátku nutí kazatele zmlknout, bere mu
slovo i aktivitu („a proto složuju já dnes ze mne V. D. P. děkane kazatelský ouřad“
[BARTON 1748: C2r]) a místo nich staví do popředí svou vlastní vizualitu, kterou
demonstruje v různých rovinách projevu.
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Závěr

Už v úvodu této práce jsem citoval heslo Abyho Warburga, že „milý Bůh se skrývá v detailu“.
Tato devíza hovoří o zkušenosti nacházení překvapivých, a mnohdy klíčových skutečností na
periferii oblasti většinového zájmu. Detail je ostatně sám o sobě pozoruhodný „obraz“ – jeho
definice nemůže mít objektivní charakter, je spíše produktem recepce, ovšem ovlivněné
autorskou strategií. Detail není od podstaty něco malého, je spíše tím, co leží na okraji
pozornosti, byť by byl sebevětší. Tak se mi ostatně v průběhu mé práce jevilo mé zkoumání
obrazových principů v literatuře. S odstupem není možné říct, že by byl obraz v mnou
probíraných textech něčím marginálním, že by byl drobností, kuriozitou, která se bezděčně
připletla autorovi pod pero. Spíše naopak – je mohutností stojící v základu kultury a
civilizace, která ony texty produkovala. Pokusil jsem se ukázat, že tematizaci vztahu jazyka a
obrazu nacházíme už v antickém myšlení, kde speciálně pojem enargeia zastřešuje jak
přístupy filozofické, tak rétorické. Už z prehistorické doby přežívající magická koncepce
pohledu se spojuje s novými teoriemi vnímání a poznání a v římské rétorice se spojuje
v řečnických strategiích maximální přesvědčivosti a působivosti promluvy. Neoddělitelná je
od toho teorie paměti a mnemoniky, která hraje klíčovou „konstrukční“ roli jak na straně
mluvčího, tak recipienta. Obrazové principy v literatuře raného novověku jsme sledovali
v několika hlubších sondách. Na příkladu plzeňského erbu z kázání Hilaria Litoměřického
jsme uvažovali o moci obrazu nastolit nový řád, deklarovat a utvrdit novou skutečnost, být
jejím ztělesněním. V souvislosti s emblematikou jsem předestřel východiska tohoto typu
bimediální komunikace a pravidla jejího fungování, která jsem poté vztáhl na konkrétní text.
V kapitole věnované vizualizaci se řada předešlých dílčích poznatků skládala v definování
jistého typu fungování obrazu v náboženském životě člověka pozdního středověku a raného
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novověku. Nastínil jsem způsob fungování obrazové modlitební praxe, koncepci mysli jako
ex-vota a určité obrazové duchovní ekologie. Nad univerzálním tématem odrazu jsem
rozvinul úvahu o jeho gnozeologickém významu, o principu odzrcadlování jako způsobu
poznání nepoznatelného, což nás přivedlo k tématu exteriorizované introspekce a jejích
literárních ztvárnění. V kapitole věnované obrazové intervenci jsem uvažoval o možnostech
hloubkového prorůstání obrazu do textu, o způsobu, jakým obsazuje všechny roviny
literárního díla a působí tak až jaksi podvratně. Odkrývání stop obrazu v literárních dílech
přesto nebylo jen jakousi textovou archeologií, ale mnohem spíše odkrýváním principů naší
kultury, a tedy i našeho fungování v ní. Jak jsem se snažil stále připomínat, zásadní otázky
totiž zůstávají pořád stejné, jen se mění kontext, ve kterém se kladou.
Otokar Březina tak například ve svém eseji Zasvěcení života (1903) mluví o
zkušenosti vnitřního zraku a jeho poškození v moderní době – a ačkoli myslí principiálně na
vztah k Umění, jsou jeho slova inspirující i pro naše úvahy, neboť je spojuje právě princip
pohledu:

Ale jakmile se věci před našimi zraky počnou rozpadávati v chaos, bez zákona a rytmu (byť i
byl sebetragičtější v duších, jimž spravedlností jest předurčena dráha bolesti), je to
znamením, že jsme zbloudili z cesty a že jdeme v bažinatá místa rozkladu, která budou
tisíciletí čekati na svou vegetaci a snad se jí ani nedočkají v trvání této země. Jako porušené
zrcadlo, kde slepé ruce odlouply stříbrný povlak, příroda ztrácí schopnost odrážeti tahy naší
duchové tváře. Zmatky a protiklady, navzájem se ubíjející v nicotu, prozrazují nám, že nějaká
skvrna leží na našem vnitřním zraku. Ztratili jsme úběžný bod všech perspektiv krásy, něco se
stalo, co se nemělo státi, náš poměr k životu země se porušil. […] Duchovní zrak náš oslepl,
ruce, vrážející do sebe ve tmě, ztratily schopnost díla. Umění je pro nás v tomto stavu
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ztraceno. Neboť viděti mocně a tvořiti jest jedno a totéž. Mystický zahradník neuvádí do svých
vnitřních zahrad těch, kdož pozbyli síly v nich pracovati. (BŘEZINA 2008)

Analogie zde není samoúčelná. Vnitřní pohled je společným nástrojem nejen mystika,
umělce (především raněnovověkého, srov. princip disegna) a básníka, ale v jistém smyslu
předmoderního člověka jako takového. Březinovo konstatování, že „jako porušené zrcadlo,
kde slepé ruce odlouply stříbrný povlak, příroda ztrácí schopnost odrážeti tahy naší duchové
tváře“, vypovídají podle mě nejen o (nevyhnutelné) ztrátě magického charakteru přírody, ale
stejně tak o (zásadnější) ztrátě jejího rétorického potenciálu, tj. schopnosti být člověku
nekonečným zdrojem jeho vnitřní reflexe. Pokud bychom chtěli abstrahovat, můžeme onu
přírodu ztotožnit s celým světem v jeho diachronní podobě a zamýšlet se nad tím, zda to není
i minulost, která mnohdy ztrácí „schopnost odrážeti tahy naší duchové tváře“ a stává se jen
mrtvou krajinou akademického drancování. Přitom spiritualita, která vychází z výše
popsaných principů, žila až do 20. století, o čemž ostatně vypovídá např. Jakub Deml v Slovu
k Otčenáši Františka Bílka:

Tvorba p. Bílkova a nejvíce snad Otčenáš (odezírejme zatím od činitelů ostatních) je ovocem
meditace. Meditační metoda svatého Ignáce je nejvíc praktikována a jaksi oficielní – metoda
Bílkova bude jí odporovati? Vizme! (DEML 1904: s. 60).

Tyto poznámky nás opět přivádějí k přesvědčení, že témata, která jsem rozebíral nad
konkrétními raněnovověkými texty, mají v naší kultuře své zcela nadčasové místo a s jejich
projevy se setkáme na poli literatury na rozličných místech. Nejde mi však o jejich
propojování, vykládání a vzájemné interpretování, ale primárně o konstatování faktu jejich
přítomnosti.
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Neoddělitelné společné působení obrazu a textu dostává ve 20. a 21. století
specifickou podobu v médiu filmu, u něhož bych rád zakončil své uvažování. Svrchované
vizuální aspekty se pozoruhodným způsobem mísí s těmi veskrze jazykovými např. ve filmu
Ingourious Basterds Quentina Tarentina (2009). Troufalé „přepisování historie“ v tomto filmu
je jakoby legitimizováno důsledně ikonickou podobou historických postav, které v něm
vystupují. Filmové obrazy, v nichž tyto postavy vystupují (Churchill, Hitler), jsou natolik
věrné naší představě o nich, že se tím historická manipulace („násilí“) mění v „nový řád“,
který o to snáze přijímáme. Nejde jen o zdařilé konstruování fikčního světa, neboť zásadní je
zde vztah ke „skutečné“ historii – cestou podvratné persvaze naší vizuální představy o ní.
Vztah obrazu a textu (slova) je ve filmu mnohonásobně propojován a komplikován neustálým
přecházením z jazyka do jazyka (angličtina, němčina, francouzština a italština) na jedné straně
a převlékáním uniforem na straně druhé. Klíčová otázka identity je jakoby průsečíkem jevové
(vizuální) a jazykové složky, ne nepodobným principu fungování emblému (např. ve scéně
hádankové hry, kdy má záporná postava v esesácké uniformě [pictura] na čele kartu
s označením postavy, kterou nevědomě ztělesňuje [lemma], a souborem otázek svou identitu
zjišťuje [subscriptio]).
Médium filmu, založené na projekci na bílé plátno, aktualizuje i mnohé z toho, o čem
jsem psal v kapitolách věnovaných objektivizující vizualizaci a poznání skrze odraz.
V Tarantinově díle je tematizaci projekce jako takové – tedy vlastní sebedefinici filmu –
věnováno mnoho prostoru, celý film je především o ní. Nejpůsobivější je scéna z promítací
kabiny kina v závěru filmu, pracující navíc se zmnoženým zrcadlením. Nacistický hrdina
Zoller leží zastřelený na zemi, ale zároveň žije na pláně v právě promítaném filmu. Jeho
virtuální přítomnost pohne Shosannou, aby se ke střelenému sehnula, a ten ji v poslední křeči
taktéž zastřelí. Mrtvá nicméně okamžitě „ožívá“ v nové filmové projekci, kterou provází
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požár kina. Poslední výstup je proto promítán už nikoli na plátno, ale na kouřovou stěnu.
Rozhraní stříbrného plátna, formující filmovou iluzi, je tak nahrazeno médiem ještě
prchavějším, jímž je dým. Prchavost jevové existence je tím jen násobena. Zbavíme-li se
ovšem na jiném místě probíraného předsudku o iluzivnosti poznání skrze odraz a pochopímeli filmovou projekci jako další formu našeho vlastního způsobu poznávání skrytého, jak to
např. s ohledem na lacanovskou psychologii sugestivně činí Slavoj Žižek v Pervet’s Guide to
the Cinema (2006), když film prohlašuje za průhled do skutečnější reality, než je naše
jakoukoli ideologií komponovaná představa o ní, nahlédneme ke kořenům toho samého
problému, který jsem zkoumal ve své práci. Mnohostranný vztah slova a obrazu, jenž jsem
demonstroval na materiálu raněnovověké literatury, se konfrontací se současností ukazuje
jako univerzální a nadčasový. Díky tomu se do tohoto bezčasí, v němž probíhá naše rozumění,
mohou dostat i texty a další památky, které by byly jinak odsouzeny k zapomnění. I v tom
bych rád viděl smysl své práce.

Promítání během požáru kina ve filmu Inglourious Basterds, 2009.
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gakby Křesťané náležitě ctjti mohli: Přeblahoslawenau Pannu MARYGJ Matku Božj. B. m. t.
[KNIHOPIS 1855].

ČEP JAN (1938): Modrá a zlatá. Praha: Melantrich.

DANTE ALIGHIERI (1958): Božská komedie. Praha: SNKLHU.

DOKONALOST

SLÁVY

(1721): Dokonalost Sláwy

Kterau BVH Wssemohaucý S. JANA

NEPOMUCKEHO Někdy Hlawnjho Kostela S. Wjta na Hradě Pražském Kanownjka a Král.
Kolleg. Kaple Wssech Swatých Děkana
Cžeského

pak Mučedlnjka Páně

y wssech w nebezpečenstwj gak Cžasné

obzwlasstnjho Zastupce
weliké oné Slawnosti

a Patrona GAK NA NEBJ

a Celého králowstwj

tak Wěčné Hanby postawených
TAK NA ZEMJ Oslawiti ráčil

Při

kdežto Gemu po Weřegném S. Ržjmské Cýrkwe Potwrzenj

přinaležegjcý S. S. Nebesstianům Cžest poneyprw prokazowana byla Z Karlowých Wárůw
práwě tenkrát se nawrácugjcý Gegi Cýs. a Král. Katol. Mil. Panugjcý Ržijmské Cýsařowně
ALŽBJETJE A giným bez počtu domácým y Prespolnjm wsseho Stawu a Powolánj téhož
welikého Swatého Ctitelům Od Geho Wysoce Knjžetcý Milosti P. P. Arcy-Biskupa Pražského
FERDJNANDA Hraběte z KHJNBURGKU

A Wysoce Dustogné

y po wsse časy Wěrné

Kapitoly Prážské (!) K Pobožnému Diwadlu přestawená dne Cžtwrtého Měsýce Cžerwence
Leta oD SstIastněgssýho NarozenI

to gest

SLaVného SkonánI SVatého Iana TřIstého

TřIDCatého DeVatého. [=1721]. Wytisstěno w Praze v Wolffganga Wickharta
Biskupského a Kralowstwj Czeského Ympressora [KNIHOPIS 2050].
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Arcy-

EPICURUS (1970): The Extant Remains (ed. CYRIL BAILEY). Hildesheim–New York: Georg
Olms Verlag.

GORGIAS (1974): Chvála Heleny. IN: Antická próza – tribuni výmluvnosti. Praha: Odeon.

GRIMMELSHAUSEN H. J. CH.

VON

(1951): Dobrodružný Simplicius Simplicissimus… Praha:

Vyšehrad.

HAMMERSCHMID JAN FLORIAN (1699): Hystorye Klattowská W Sedm Djlu rozdělená. W
Prwnjm Djlu se gedná: O Pohanstwu Klattowském. W Druhým O Půwodu Křesťanstwa
Klatowského. W Třetjm O Prwnjm Stolétým Wěku Křestianstwa. W Cžtwrtém O Druhém
Wěku Křesťanstwa Klattowského. W Pátém O Swatém Obrazu Panny Marye Reyské W
Audolj Wygletowském. Praha: Samuel Beringer [KNIHOPIS 2877].

HANZELI VÁCLAV FRANTIŠEK (1737): OD WěCžnostI Za MatkV Boha neskonaLého
WIWoLená A skrze to: OpraWDoWé AVtoCžIsstě V něho náM VCžIněná. To gest: Zázrak
neporVssenostI: BLahosLaWená Nebes KráLoWna skrze AngeLa pozDraWená MARIA
PANNA… Kutná Hora: Jiří Vojtěch Kyncl [KNIHOPIS 2902].

HEJNIC JOSEF – POLÍVKA MIROSLAV (1987): Plzeň v husitské revoluci. Hilaria Litoměřického
„Historie města Plzně“, její edice a historický rozbor. Praha: ČSAV.

HERMANUTICIUS LAURENTIUS (1584): Stijtek Wijry

Aneb Prawidlo

njmž se w

nedorozuměnjch zstrany ná boženstwj těchto časůw každý pobožný Křestian proti omylu[m]
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ku prawdě sprawiti muože. Sebraný neyprwé w řeči Německé od Wawřince Hermanucya a
nynij na Cžesko přeloženy. Gehožto Summu na dru-hém lijstu nagdess. Wytisstěný s
powolenjm Wysoce důstogného Knijžete Pána P. Martina [Medka] Arcybiskupa Pražského.
W Starém Městě Pražském (v G. Nygrina) [KNIHOPIS 2958].

HILARIUS LITOMĚŘICKÝ (1931): List králi Jiřímu z Poděbrad (ed. ANTONÍN PODLAHA). Praha.

HILLEL-ERLANGER IRÈNE: (2011) Cestování kaleidoskopem. Praha: Malvern.

HOFFMANN E. T. A.: (1976) Mistr blecha. Praha: Odeon.

HOCH JAN (1673): Stálost a Setrwánliwost Králowského Staro-Katolického Kragského Města
Plzně ec. Důstogně Welebnému Knězy Janowi Aľexiusowi Cžapkowi (:Tytul:) Králowského
Staro-Katolického Města Plzně Arcy přisstu

a Vicario Foraneo dedicirowaná

A w témž

Městě na Nowý Swátek w Neděli po na Nebe Wstaupenj Krysta Pána W Kostele Farnjm
Swatého Bartoloměge Ku Poctiwosti a Sláwě Města giž gmenowaného Za Přeworstwj Kněze
AEgidia Melcera Swatého Pjsma Praesentata Přednessená Od Kněze Jana Hocha Ržádu
Kazatelského. Léta Páně 1673. Praha: Urban Goliáš [KNIHOPIS 3106].

Z

KOCHEMU MARTIN (1778): Zlatý Nebeský Kljč neb wraucné katolické Modlitby na ssestnáct

Djlů rozwržené rannj a wečernj, při Mssi, a nesspornj, spowědlnj a k Přigjmánj Modlitby;
gakož také Modlitby k neyswětěgssj Swátosti Oltářnj, a k Trogicy swaté, ku Krystu Pánu, a
geho Vmučenj, k Matce Božj Maryi Panně, a giným Swatým, na wssecky weyročný Slawnosti,
a giný obzwlásstnj dni, w obecných a wlastnjch potřebách a důležitostech, za swětské a
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duchownj Panny, za těhotné a kagjcý Ženy; za nemocné a vmjragjcý Osoby, a naposledy za
Dusse očistcowé se obsahugjcý. wytisstěné. Praha: František Jeřábek [KNIHOPIS 5307].

Z

KOCHEMU MARTIN (2007): Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho

nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny. Praha: Argo.

KONIÁŠ ANTONÍN (1740): Weytažnj Naučenj | A Weykladowé | Na wssecky Nedělnj y Swátečnj
Episstoly, Též Ewangelia Celého Roku | Mnohými Pjsma Swatého Důwody | Swědectwjm
Swatých Otcůw | A wýbornými Přjklady potwrzená | S wraucnau na každé Ewangelium
Modlitbau okrásslený; na tři Djly rozdělený: K Potěssenj Křestianského Lidu |. Sepsaný a na
Swětlo wydaný, Od Kněze Antonjna Konyásse z Towaryšstwa GEžjssowa. Hradec Králové:
Václav Tybély [KNIHOPIS 4 300].

LIBERTIN JAN IGNÁC (1718): Diva Ludmilla vera vidua [maj.] To gest: Swatá Lidmilla Wdowa
Oprawdowá Při Slawnosti Swaté LJDMJLLY Patnáctau Neděli po Swatém Duchu Okolnjm
Pánům Officyrům

a wssemu lidu w Kapli Swaté LJDMJLLY na Chwalách

k Convictu

Pražkému S° Bartoloměge patřjcý. Od Jana Jgnatia Libertýna Rodiče Rakownického, AA.
LL. & Philosophiae Magistra

SS. Theologiae Baccaláře

někdegssýho Administratora

Chwalského nynj ale p. t. kaplana Kuttnohorského skrz Kázánj k Vctěnj předstawená Dne
18. Zářj. Kutná Hora: Jiří Vojtěch Kyncl [KNIHOPIS 4875].

LIJER PAVEL BERNARD (1748): Jubilaeum, [maj.] Aneb Slawná Památka Stolétnj Proměny
Swatého Obrazu SALVATORIS Spasytele nasseho, Od Milosti Diwůw a Zázrakůw W
Králowském Kragském Wěnným Městě Chrudimi w Kostele Děkanským
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pod Tytulem na

Nebe slawně Wzaté Blahoslawené Panny Marye

daleko wyhlássenýho… Kutná Hora: Jiří

Vojtěch Kyncl [KNIHOPIS 4891].

Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Část II. 1450–1526 (1905) (ed.
JOSEF STRNAD). Plzeň.

MARCUS AURELIUS (1973): Hovory k sobě. IN: O vlastním osudu. Praha: Odeon.

MICHNA Z OTRADOVIC, ADAM (1999): Básnické dílo. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Z

MITROVIC FRANTIŠEK IGNÁC VRATISLAV (1706): Řebřjk Třidceti Cžtýr Stupňů | To gest:

KAPITOL | Po kterým gedna každá pobožná Křestianská Dusse rozgjmagic sobě muka a
přehrozné Vtrpenj Vkřižowanýho Pána Gežjsse | Celé geho swaté Passyge na Hůru Kalwárye
| s welkým zyskem swé Dusse k spasenj | s týmž krwawým ŽENICHEM wstupowati může.
Praha: Karel František Rosenmüller [KNIHOPIS 15160].

NITSCH DANIEL (1709): Berla Kralowská Gezu Krysta To gest: Slowo Božj gehožto mocy | a
práwem Krystus Gežjss Pán | a Král náss milostiwy w srdcých nassjch wládne | a panuge: w
ročnjch Nedělnjch Kázanjch dwogim Weykladem | Gednom totižto na Ewangelium Druhým
na Episstoly | w každau Neděli přicházegjcý | podle řádu Cyrkewnjho dobře wěřjcým
Křestianům předstawené a mnohonasobnými přijklady průpowědj | důwody | gak z starýho |
tak nowýho Zákona | gak z swatých Otcůw | tak znamenitých Pjsma Wykladačůw. Praha:
Vojtěch Jiří Koniáš [KNIHOPIS 6194].
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OVIDIUS PUBLIUS NASO (1974): Proměny. Praha: Svoboda.

PASCAL BLAISE (1985): PETR HORÁK: Svět Blaise Pascala. Praha: Vyšehrad.

PLATÓN (1996a): Alkibiadés I, Alkibiadés II, Hipparchos, Milovníci. Praha: OIKOYMENH.

PLATÓN (1996b): Ión. Praha, OIKOYMENH.

PLATÓN (1996c): Timaios. Praha: OIKOYMENH.

PETRŽILKA VÁCLAV BALTAZAR (1709): Nebeský Lékař Krystus Gežjss w Zázračném a Milosti
plném Obraze swém w Chrámě Páně Farnjm Na Nebe Wzetj Rodičky Božj W Král: Wěnnjm
a Kragským Městě Chrudjmy se skwěgjcý

a rozličné Dary žádagjcým sebe vdělugjcý. Z

nichžto W krátkosti některé k wzbuzenj wěrné Dussy Pobožnosti w Knjžce této na Swětlo se
wydáwagj. Staré Město pražské: Barbora Františka Beryngerová [KNIHOPIS 7073].

Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter Georgs von Podiebrad. Zweite Abteilung
1463–1469 (1874) (hg. von HERMANN MARKGRAF). Breslau: Josef Max & comp.

PRETLÍK BENEDIKT JOSEF (1734): LIBER SCRIPTUS INTUS, et FORIS Kniha popsaná wnitř |
y zewnitř. Apo. 5. c. KrWI NeIDrassI CenI neWIného Beránka kterIž snIMá hřIChI SVěta
[=1734] S pérem nestjhlé Lásky hbytého Pjsaře. Psal. 44. Krysta GEžjsse. To gest: Swatý Křjž
| Pod Spůsobau Knihy wnitř | y zewnitř popsané. Skrz krátké Kázanj na Weyročnj den
Slawnosti Nalezenj Swateho [!] Křjže w Starožitném Chrámu Páné [!] pod Tytulem téhož
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Znamenj wyzdwiženém v PP. Kžižownjkůw s Cžerweným Srdcem Blahoslawených
Mučedlnjkůw od Pokánj w Sterém[!] Městě Pražským předstawený (B. m. t.) [KNIHOPIS
14361]

PROCHÁZKA JIŘÍ FRANTIŠEK

DE

LAURO (1736): Aposstolský Včedlnjk A Slawný Krystůw

Mučedlnjk | S. Apollináryš Biskup Rawennátský | W Starožitném | Collegiálnjm a
Kanownickým Chrámě pod tim Gmenem a Tytulem w Králowském Nowém Městě Pražském,
Na Hoře Wětrowě zdáwna založeném | w podobenstwj Krásné a gasné | od prwnj welikosti
nemnoho wzdalené Hwězdy Při weyročnj téhož Swatého Památce krátkau řeči předstawený.
Praha: Jan Jeřábek [KNIHOPIS 14396].

PSEUDO-LONGINOS (1927): On sublime. London–New York: William Heinemann.

QUINTILIAN (1975–1980): Institutio oratoria. Paris: Belles Lettres.

REISMAN FERDINAND KAREL

Z

RISENPERKA (1725): Dwě Sprostné Kázanj | O Cžisté a

Sprostné Lásce | Gak k Bohu | tak y Bljžnjmu | W prawém a lewém Oku SWATEHO
MARTINA Biskupa a Wyznáwače | W Farnjm Kostele téhož S. Patrona w Král. Starém Městě
Prazském (!) | při Wegročnj Sľawnosti a Pobožnosti dne 11. Nov. [= 11. listopadu] v Létu
Páně 1722. a 1724. Wyobrazené a předstawené | Při kterémžto Wyobrazenj na mjsto
maljřského Pen zljku sprostného gazyka | a na mjsto wysokých Barew | čistých Slow Swatého
Ewangelium gest potřebowal | a vžjwal. Praha: Jáchym Kamenický [KNIHOPIS 14792].

166

SCIPIO ŠEBESTIÁN VOJTĚCH (1667): Yak Kostelnj tak Domácý Postilla

To gest: POTOM.

Toho co se z Ewangelium každau Neděli přes celý Rok čte Krátké Wssak důwodné a yádrné
w Otázkách Rozwedenj a wyloženj; K Wzdělánj ctných

sslechetných a chwalitebných

Mrawůw: yako y k wywrácenj wssi a wsseliyaké nesslechetnosti: sepsané Prácy. P.
[octiwého] K. [něze] M. [istra] S. [ebestiana] W. [ogtěcha] S. [cypiona] P. [lzenského]…
Praha: Jiří Černoch [KNIHOPIS 15253].

SCOBIUS VÁCLAV ALOIS (1671): Swědectwj Prawdy Wydané Ku Poctiwosti a Sláwě
Králowského Staro-Katolického a Kragského Města Plzně

W TEMŽ MIESTIE Na Den

NOWEHO SWATKV od starodáwná držaneho w Neděly po Swatém Stanislawowi W
KOSTELE FARNIM Swatého Bartholoměge Včiněné Od Důstogného Kněze Wáclawa
Aloysiusa Scobis, na ten čas Děkana Králowskeho (!) Města Domažlic. Léta Páně 1671.
Praha: Impressy Univ. Carolo-Ferd. [KNIHOPIS 15239].

SCULTETUS ABRAHAM (1620): Krátká, a wssak na mocném runtu a základu Swatých Pjsem
založená Spráwa o Modlářských Obrazých: Včiněna shromážděnj Křesťanskému w Kostele
Hlawnjm Hradu Pražského toho času, když z milostiweho Geho Milosti Králowské Poručenj
Kostel Hlawnj Zámecký odewssech Modl a modlářstwj wyčissťowán byl W Neděli Čtwrtau
Adwentnj to gest, 12/22 dne Prasynce Léta Páně 1619. Praha: Daniel Karel z Karlspergka
[KNIHOPIS 15244].

SHAKESPEARE WILLIAM (2011): Dílo. Praha: Academia.

SEDLÁČEK JOSEF VOJTĚCH (1821): Paměti plzeňské. Plzeň.
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SENECA (1961): Naturales questiones. Paris: Belles Lettres.

Sermo Hilarii Litomericensis ad Senatum Populumque Plsensem (1820). Praha.

SILESIUS

ANGELUS

(1984):

Cherubský

poutník.

Praha:

Náboženská

společnost

československých Unitářů.

SLÁDEK MILOŠ (2005): Svět je podvodný verbíř. Praha: Argo.

SPEE FRIEDRICH VON LANGENFELD (1662): Zlatá Ctnostj Knjha To gest Skůtkowe a Cwjčenj
Třech Božských Ctnosti Wjry, Naděge, a Lásky. Wssem Božjm Milownjkům

a obwzlásstně

Ržeholnjkům k vžjwánj prospěšná. Praha: Klementinum [KNIHOPIS 15593].

STAIDL JAN VÁCLAV Z GRAIFFENWEHRU (1718): Prut Gessegský U prostřed Země Cžeské w
Staré Boleslawy wyrostlý / a hodným Kwětem ljbezné Wůně po wssý Zemi Wonnicým
rozkwetlý. Neb Neystarožitněgssýho Obrazu Zazračného Neyswětěgssý Marye Panny
Staroboleslawské Půwod a Sláwa, Wssem Maryánským Ctjtelůw / a Nábožným Národu
Cžeského Pautnjkům ku Potěssenj / z mnohých gak z starých Letopjsůw / tak z očité
Skussenosti sebraná / na tři Djli (!) rozdělená / a nynj w nowě na Swětlo wydaná. Praha: Jiří
Laboun [KNIHOPIS 15705].

TESAURO EMANUEL (1697): Idea argutae et ingeniosae dictionis… Francofurti et Lippsiae:
Joani Melchioris Süst.
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VERGILIUS PUBLIUS MARO (1970): Aeneis. Praha: Svoboda.

VESELÝ FABIÁN (1723): QUADRAGESIMALE PRIMUM Seu CONCIONES In Singulas
Ferias Sextas Quadragesimae Et in Dominicam Resurrectionis. PARS PRIMA. PRAGAE:
Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae in Collegio Societatis JESU ad S. Clementem.
[KNIHOPIS 16505].
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