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Anotace: 

Předkládaná diplomová práce se věnuje představení dvou odlišných 

metodologií, které jsou používány při analýze a identifikaci uměleckého 

díla. Práce se věnuje sémiotickému přístupu Umberta Eca a 

nesémiotickému přístupu Georgese Didi-Hubermana. 

Hlavním tématem práce je však komparace těchto metod. Tato komparace 

je ukotvena v kontextu nazírání na umělecké dílo ve dvou zcela odlišných 

historických epochách – středověku a 20. století. Na základě rozpoznání 

systému nahlížení na umělecké dílo ve středověku a v současnosti se pak 

snažíme určit přijatelnou metodu pro identifikaci uměleckého díla v dané 

epoše 

 

Abstract: 

This thesis deals with the presentation of two different methodologies, 

which are used for the analysis and identification of work of art.  Thesis 

engages in semiotics approach of Umberto Eco and non-semiotics 

approach of Georges Didi-Huberman. 

The main theme of this work is comparation of these two methodologies. 

This comparation is anchored in the context of gaze on the work of art in 

the quite different historical eras – in the 14th century and in the 20th 

century. On the basis of recognition of consulting system on work of art in 

the middle ages and in the present times, we try to define reasonable 

method for the identification of work of art in the given period. 
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1. Úvod k diplomové práci 
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl nahlédnout do 

problematiky adekvátní analýzy uměleckého díla a následně komparovat 

dva teoretické postupy dvou současných myslitelů, kteří se zabývají 

analýzou vizuálního umění. Každý z nich si však volí pro svou analýzu 

jinou metodologii, kterou rozvíjí a upravuje podle potřeb svého zkoumání.  

Práce se soustředí na metodologické dílo italského sémiotika a 

spisovatele Umberta Eca a francouzského filosofa a kunsthistorika 

Georgese Didi-Hubermana. Oba myslitele představíme v kontextu 

poststrukturalismu, ke kterému oba dva zaujímají své stanovisko. 

Podle naší teze je umění vytvářeno s úmyslem být rozpoznáno. Byť 

se funkce umění v průběhu staletí měnila, snaha rozpoznat to, co vidí, 

provází lidi již od chvíle, kdy jejich oko mohlo shlédnout první výtvarní 

projevy na stěnách pravěkých jeskyní. V této souvislosti bychom chtěli 

poukázat na heterogennost dvou současných teoretických přístupů k 

obrazu. Na jedné straně ukážeme, proč je obraz analyzován sémioticky 

jako dispositiv, který ke komunikaci využívá znaky. Na druhé straně pak 

ukážeme důvody nesémiotického přístupu, podle něhož vizuální poselství 

neprochází sítem významů znaků, ale odpovídá čistě subjektivnímu 

prožívání.  

Na začátek se pokusíme zařadit tvorbu Umberta Eca i Georgese 

Didi-Hubermana do aktuálních filosofických směrů. Následně představíme 

komparaci jejich přístupů na konkrétním případu, ukazujícím, jak rozdílné 

jsou jejich metodologie.  
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Po tomto ukotvení v postmoderním filosofickém a kunsthistorickém 

diskursu1

Sémiotické řešení problému analýzy uměleckého díla je řešením, 

které operuje se znaky, s umístěním jednotlivých polí, skvrn, postav, 

kompozic na obraze. Pro sémiotika se obraz stává zašifrovanou mapou 

jednotlivých symbolů majících svůj svébytný význam. Zde ovšem 

nacházíme problém: umělecké dílo je významově souvztažné k době, ve 

které vzniká, proto cokoli, co se vymyká dobovému uměleckému diskursu, 

je něčím, co nemůže být sémioticky rozpoznáno. 

 si ve zkratce vysvětlíme základní sémiotické i nesémiotické 

analytické nástroje. Každý z nich vychází z odlišného filosofického 

myšlení, má jiné záměry a jiné nástroje, se kterými pracuje.  

Předchůdcem toho, co dnes nazýváme sémiotickou analýzou obrazu, 

můžeme najít v ikonologické metodologii Erwina Panovského který, 

vycházejíc z klasických historizujících kunsthistorických postupů, uvedl 

v praxi analytický nástroj, který dokáže umělecký obraz dešifrovat na 

základě jeho forem a atributů.  

V případě nesémiotického řešení analýzy se zaměříme především na 

metodologii Georgese Didi-Hubermana, jehož přístup je klasickými 

dějinami umění systematicky odmítán, neboť se snaží přistupovat k dílu 

mimo jeho tradiční historické ukotvení, mimo legitimní umělecko-

historický diskurs doby jeho vzniku. Jedním z principů, ze kterého Didi-

Huberman vychází je Merleau-Pontyho fenomenologie. Jeho 

fenomenologický přístup k uměleckému obrazu je ve výrazné 

metodologické protipozici k sémioticky dešifrující ikonologii.  

Abychom však dospěli ke konstruktivnímu závěru komparace 

zmíněných autorů, musíme uchopit obě teorie tak, abychom mohli říct, 

                                    
1  Diskurs zde chápeme především v kontextu souboru uvažování. 
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která z nich je adekvátnější pro studium středověkého obrazu, a která je 

naopak vhodnější pro dešifrování obrazu moderního. 

Proto se v následujících kapitolách zaměříme na prezentaci dvou 

věcí z hlediska historie umění a estetiky: jednak na život, mentalitu a 

umění středověkého člověka2 na priority moderního umění3

 

. Jelikož 

problém moderního umění dnes řeší celá řada estetických a umělecko-

historických teorií, my se soustředíme především na ty, které ukazují, jak 

je v umění koncipovaný prostor (tedy jak se utváří objem a kompozice). 

Na jejich základě se pokusíme ukázat, jak k rozpoznání významu 

uměleckého díla přistupuje Umberto Eco a Georges Didi-Huberman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
2  Jelikož nelze najít naprosto zobecňující literaturu, zvolili jsme především LeGoffa 
a Gureviče, kteří v porovnání s ostatními přistupují k historii méně kriticky.  

3   Moderním uměním chápejme obecně umělecký výtvor od počátku 20. století , 
tedy od nástupu uměleckých –ismů.  
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2. Hypotéza 
Po představení dvou základních metodologických přístupů bychom 

měli přejít k tomu hlavnímu, co chce tato diplomová práce zkoumat. Je 

pro středověké umění, respektive umění Evropě 14. století (

 

a berme 

v potaz jak italskou renesanci, tak pozdní středověk zaalpské Evropy) 

příhodnější sémiotická metodologie, která implicitně pracuje 

s vyjádřenými symboly? A na druhou stranu - je pro moderní umění, 

viděné současným člověkem vhodnější abstraktní konstrukce 

fenomenologických interpretací Georgese Didi - Hubermana? Proto, 

abychom mohli dané fenomény prozkoumat, musíme si také objasnit to, 

jak je vůbec koncipovaný lidský pohled (proto si představíme i několik 

různých přístupů k nazírání). 
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3. Georges Didi-Huberman a Umberto 
Eco v kontextu poststrukturalistické 
reflexe umění 

Práce se bude soustředit na metodologické dílo italského sémiotika, 

spisovatele, univerzitního profesora Umberta Eca a francouzského filosofa 

a kunsthistorika Georgese Didi-Hubermana. Jakožto současné autory, je 

třeba je představit v kontextu postmoderního filosofického diskursu -  

poststrukturalismu, ke kterému oba dva zaujímají své specifické 

stanovisko.  

3.1 Co je strukturalismus a poststrukturalismus 

Co je však ten v dnešní době tolik používaný termín poststrukturalismus? 

Poststrukturalismus je myšlenkový směr, jehož jádrem 

je kritika a transformace klasického strukturalismu; tedy obecně směru, 

který za základní pojem považují strukturu a jejichž společným rysem je 

přesvědčení, že celek není vysvětlitelný jako souhrn jeho jednotlivých 

složek, nýbrž že vytváří novou kvalitu, kterou lze pochopit pouze 

zkoumáním jeho funkce, popřípadě způsobu utváření4

Samotný strukturalismus, za jehož zakladatele je považován Ferdinand de 

Saussure, se brzy stal jedním z klíčových paradigmat 20. století. 

Předmětem zkoumání strukturalismu je jazyk (langue) jako systém, který 

předpokládá každá aktuální promluva (parole). Systém jazyka je 

systémem znaků - jazyk je formou, nikoliv substancí

.  

5

Důsledkem strukturalistického pojetí jazyka je především vyvrácení 

některých banálních předsudků - pokud chceme porozumět jazyku, 

nevystačíme pouze s představou jazyka jako nástroje komunikace. Jazyk 

.  

                                    
4  Všeobecná Encyklopedie: svazek 7. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999, s. 306. ISBN 80-
902555-9-0. 
5  BENYOVSZKY, Ladislav. Úvod do filosofického myšlení. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, 2007, s. 515. ISBN 978-80-7380-040-. 
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artikuluje skutečnost, protože organizuje médium řeči, v němž se nám 

tato skutečnost ukazuje, avšak tato organizace sama není skutečnosti 

podřízena.6 Saussure se svou jazykovědou má ovšem značný filosofický 

přesah - formuluje vztah mezi obecným a individuálním na základě vztahu 

dvou os - osy systému a osy aktualizace7

Poststrukturalismus zaujímá k základnímu konceptu „já“ jakožto singulární 

a koherentní entitě přístup takový, že se jedná o fiktivní konstrukt. Proto 

lze říci, že individualita utváří určité napětí, či rozpor mezi jednotlivými 

vědomostními tvrzeními (například otázka genderu, rasy, sociální třídy, či 

profese). Proto je nezbytné v rámci studia (textu, obrazu) pochopit to, jak 

je daná práce vztažná k základnímu konceptu osobního „já“ receptora 

daných informací (vizuálních, textových, atd.). Tato sebereflexe hraje 

kritickou úlohu v každé jednotlivé subjektivní interpretaci významů. 

Jednotlivé myslitelovy (perceptorovi podnětů) intence se mohou různit, 

tato diference je připisována působení jednotlivých diskursů.  

 

Poststrukturalismus je zásadní i pro svou otevřenost interpretace, 

možnosti analyzovat text, dílo více různými způsoby. Vymaňuje se tak 

z příliš statického a rigidního strukturálního přemýšlení, které vlastně ani 

díky svým fixním významům neumožňovalo onu otevřené nazírání 

 

3.2 Adaptace sémiotického a nesémiotického 
poststrukturalismu 

Autorův zamýšlený význam (respektive autorovy pohnutky, které 

konstruují děj) je až druhořadý vůči intenci čtenáře/diváka. 

Poststrukturalismus odmítá fakt, že by literární text (a nejen text) mohl 

                                    
6 BENYOVSZKY, Ladislav. Úvod do filosofického myšlení. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, 2007, s. 516. ISBN 978-80-7380-040-. 
7  BENYOVSZKY, Ladislav. Úvod do filosofického myšlení. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, 2007, s. 515. ISBN 978-80-7380-040-. 
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mít pouze jeden jediný význam. Každý jednotlivý čtenář, či divák vytváří 

zcela nový smysl, důvod existence a význam danému textu, či souboru 

informací, které divák dešifruje. Je zřejmé (a bylo to již naznačeno), že 

takový přístup není doménou literární teorie, že jeho aplikovatelnost je 

prakticky omezená pouze tím, pokud je přítomný znak v jakékoliv podobě. 

Význam (v Saussurově kontextu, který přebírá i poststrukturalismus, se 

jedná o označované) je vytvářen individuálně z označujícího. To je také 

důvod, proč se v poststrukturalismu mluví o dominanci označujícího - 

označované prostě pod označující „sklouzává“ (je podmnožinou množiny 

označujícího).  

Nicméně poststrukturalismus jako filosofický směr nemá přesná dílčí 

specifika, neboť prochází napříč vědními obory8

Umberto Eco není poststrukturalistou, ve svých dílech se zabývá 

explicitním přehodnocováním strukturalismu ale i implicitním dílem a 

obecnou centrální úlohou textu. Tato literární filosofie se dá pak vcelku 

úspěšně aplikovat na další projevy kultury (v našem případě pak vizuální 

umění).  

 (ačkoli je primárně vázán 

především na filosofii, sémiotiku a kulturální studia).  

Georges Didi-Huberman naopak pracuje s montáží, s různými efekty 

diskursu, snaží se v rámci své metodologie přicházet s originálními 

myšlenkami, které narušují dosavadní názorovou hegemonii.  

Za poststrukturalisty je označován i Derrida a Barthes (kterému se 

budeme ještě věnovat). Barthes ostatně v roce 1967 vydává esej „Smrt 

autora“9

                                    
8  Nelze si pak nepovšimnout Deluézovského ryzomu, který je vlastně více, čí méně 
podobný s poststrukturalistickým větvěním skrze různé vědní obory.  

, ve které postuluje zásadní metaforickou událost: „smrt“ autora 

jakožto autentický zdroj významů pro daný text. Barthes argumentuje 

9 v originále „The Death of the „Autor“, poprvé publikována v americkém časopisu Aspen 
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tím, že jakýkoli literární text má mnoho významů a autor jako živoucí a 

tvořící osoba není primárním zdrojem sémantického kontextu.  

Zamyslíme-li se nad tím, jak koherentně je utvářena metodologická 

ideologie Umberta Eca a Georgese Didi-Hubermana, přijdeme na zajímavé 

závěry. Jestliže budeme brát v potaz, že jedním z kořenů metodologie 

analýzy Umberta Eca je vlastně klasická nauka o ikonografických 

symbolech (samozřejmě společně s důkladným estetickým hodnocením, 

které je pro Umberta Eca typické), můžeme tuto metodologii také jinak 

charakterizovat jako strukturální (v tom smyslu, že budeme jako strukturu 

brát každou jednotlivou slohovou epochu) historicismus. Oproti tomu 

Georges Didi-Huberman, který se chce historicismu vyvarovat (a zavádí 

pro jeho negaci pojem anachronismu) eliminuje klasický uměleckého-

historický diskurs; jinými slovy neguje výzkum založený na provázanosti 

jednotlivých dobových epistém (pokud bychom měli použít terminologii 

Michela Fouculta). 

 

3.3 Derivace Michela Foucaulta 

Ostatně sám Foucault říká: „ za posledních deset, nebo patnáct let ta 

obrovská a bující kritizovatelnost věcí, institucí, praktik a diskursů; určitý 

druh zobecňujícího pocitu, že se zem otřásá pod našima nohama, zejména 

na místech, která jsou nám důvěrně známá; která jsou nám a naším 

tělům nejblíže. Ale společně s tímto drolením a udivující působivostí 

nesouvislé, důkladné a místní kritiky, všechna jednotlivá fakta něco 

nového odhalovala…pod povrchem celého uzavřeného tématu, viděli jsme 

to, co může být nazváno vzpourou proti potlačovaným vědomostem.“10

                                    
10  ABLETIS, John N. Poststructuralism: Structuralism vs. 
poststructuralism. Scribd.com [online]. 2011, 1. [cit. 2012-09-01]. ISSN 2009-79293. 
Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/51893995/Poststructuralism-and-Michel-
Foucault 

 



18 

 

Michel Foucault užívá pojmu epistémé k označení typu myšlení a 

poznávání, myšlenkového 

 

diskursu, který charakterizuje určitou dějinnou 

epochu. Epistémé je jakési "myšlenkové nevědomí" dané doby, takže 

určuje podobu i hranice jejího myšlení. Epistémé znamená určitý 

rastrovací princip, který umožňuje poznávat v určitém řádě věcí, 

charakteristickými pro danou epochu. Epistéme jako určitý výkladový 

kulturní kód tak tvoří apriorní strukturu, která funguje jako regulativní 

princip lidského poznání. Z toho je tedy patrné, že lidská historie je 

vlastně souborem těchto velkých vyprávění. Na dalších stranách uvidíme, 

jak s tímto systémem Umberto Eco metodologicky kooperuje a naopak 

Georges Didi-Huberman se proti němu vyhrazuje. 
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4. Sémiotický přístup k umění 

4.1 Metodologie a výchozí koncepce 

 

Pokud se chystáme do něčeho tak komplexního, jako je alespoň 

částečné postihnutí problematiky (autor účelně nechce psát objektivní, 

neboť nic takového učinit nelze – člověk se nedokáže oprostit od prismatu 

své životní zkušenosti), je třeba si představit dva významné myšlenkové 

směry, které udávají metodologickou polohu strukturalistickým a 

poststrukturalistickým analýzám. Představíme si ve zkratce sémiologii 

francouzského jazykovědce Ferdinanda de Saussere a sémiotiku 

amerického filosofa a logika Charlese Sanderse Peirce.  

 

4.1.1 Saussurova koncepce znaku:

Pro Saussura existují pouze dva prvky znaku. Jsou úzce spjaty a 

jeden vyvolává druhý. Jsou to akustický obraz a pojem, přičemž akustický 

obraz označuje pojem. Tyto výrazy později sám Saussure nahradil výrazy 

označující a označovaný.  

  

Sémiologie se obecně věnuje především řeči a v tomto směru 

obohacuje původní Sausserovo učení francouzský filosof Roland Barthes, 

který se zabývá nejen samotnou řečí a jejím vývojem v metajazyk, či 

mýtus, ale i z širšího hlediska pohledem na znak jako svébytnou entitu.   

4.1.1.1 Barthesova sémiologie 

Řeč, pokud se chce stát mýtem, musí splňovat určité podmínky. 

Mýtus se v tomto kontextu stává sdělením, systémem komunikace. Proč 

potom neříct, že podobným mýtem se stává i vizuální ikonografie, která 

stejně jako řeč je jistým modem signifikace, či formou a způsobem 

zobrazovaní?  
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Mýtus v kontextu řeči je promluvou, mýtem může být tedy vše, 

diskurs může obsahovat vše. Mytologie, mýty obsahující, může mít pouze 

historický základ, neboť mýtus je promluvou vyvolanou dějinami; nemůže 

se vynořit z „přirozeností věcí“11

Sémiologie postuluje vztah mezi dvěma členy – označujícím a 

označovaným. Tento vztah není vztahem rovnocenným – vzniká totiž mezi 

předměty různých řádů, je to tedy vztah ekvivalentní

. Promluva je sdělením, může být tedy i 

jinou formu než orální, může být tvořena obrazy, písmem, může mít 

podobu fotografie, obrazu, divadla, filmu, či reklamy. Je vším, co má 

takovou sílu signifikace, že to v nás vyvolává specifický impuls.  

12

Saussure pracuje s čistě exemplárním sémiologickým systémem – 

s jazykem, ve kterém je označované konceptem, označující akustickým 

obrazem. Vztah mezi tímto konceptem a jeho obrazem je znak

. To co se 

pokoušíme pochopit, není následování jednoho členu za druhým, ale 

vztah, kterým jsou dané entity spojeny: podle dané terminologie se jedná 

o označované, označující a znak, který označované a označující sdružuje. 

Obraz, který je montáží kompozic a forem je neměnné medium, které na 

nás v rámci určitých ikonografických pravidel působí. Bez významu by 

obraz byl pouhou směsicí pigmentů a čar, ale naše vědomí na základě 

analýzy dokáže z oněch skvrn a obrysů vyvodit tu jasnější a tu méně 

jasný smysl. Obraz se tak pro nás stává znakem.  

13

 

 

(například slovo vzniklé z akustických entit, které pro nás představují 

jednotlivá písmena).  

                                    
11  BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2011, s. 108. ISBN 80-86569-
73-X. 
12  BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2011, s. 111. ISBN 80-86569-
73-X. 
13 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Vyd. 3., upr., V nakl. Academia 2. 
Praha: Academia, 2007. 212 s. Europa; sv. 12. ISBN 978-80-200-1568-6. 
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4.1.2 Peircova koncepce znaku 

Podle Peirce je znakem něco, co zastupuje něco jiného vzhledem 

k něčemu dalšímu. Tato formulace, jak je patrné, obsahuje hned tři body 

a dva vztahy. Tyto tři body se navzájem propojují v operaci zvané 

sémioza (bude vysvětleno níže). Toto třívazebné působení je souhrou tří 

subjektů - znaku, objektu a jeho intepretansu. Systém nelze v žádném 

případě zredukovat na vztah pouhých dvojic. 

Piercův model, neskládající se z oněch tří části je tvořen těmito 

entitami: 

• Znak, který reprezentuje v tom nejširším možném kontextovém poli 

– je to něco, co se dále interpretuje (viz. potence semiózy Umberta 

Eca), teoreticky až do nekonečna. Znak nemusí být striktně symbol, 

lingvistický, či umělý prvek.  

• Interpretant je něco, co víceméně nese význam znaku; jedná se o 

druh formy, či ideje, která konstituuje pravdivost, nebo 

nepravdivost znaku. Interpretant je znakem objektu a interpretací 

jako produktu interpretačních procesů.  

• Objekt je podstatou znaku a interpretantu. Může to být vše, co je 

součásti myšlení, diskursu, vztahů, událostí, atd. (objekt 

pochopitelně může být i fiktivní entita). Jinak řečeno – objekt je 

soubor diskursů, do kterých lze objekt zařadit.  

 

Znak může pro někoho něco jiného zastupovat pouze v případě, že 

vztah zastupování je zprostředkován interpretantem. Interpretans podle 

Peirce měl být psychologickou událostí 14

                                    
14  ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Praha: Argo, 2009, s. 26. ISBN 978-80-257-
0157-7. 

 v mysli možného interpreta.  
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Umberto Eco navrhuje definovat znak jako cokoli, co na základě dříve 

stanovené společenské konvence může být chápáno jako něco, co 

zastupuje něco jiného. Eco vychází z Morrise, který tvrdí, že „něco je 

znakem právě proto, že je interpretováno jako znak něčeho nějakým 

interpretem“15. Sémiotika se pak nemusí snad až obskurně zabývat 

studiem speciálních kategorií objektů, nýbrž objekty naprosto obyčejnými. 

Lidský adresát je potom metodologickou zárukou existence signifikace16

 

 

(je sice fakt, že se procesu může účastnit jakýkoliv objekt, ale tento vždy 

musí být účastníkem sémiozy) 

 

4.2 Umění jako znak, umění jako předmět 
sémiotického zkoumání 

Zredukování celé kultury na sémiotiku neznamená, že je nutná 

redukce celého materiálního prožívání subjektu ve světě na soustavu 

charakteristických projevů. Podle Umberta Eca neznamená pohlížet na 

kulturu (a tedy de facto na umění) jako na soustavu znaků, signifikace a 

komunikace, ale lze ji lépe rozumět, pokud se tato bude nazírat ze 

sémiotického hlediska. Potom veškeré objekty, stavy, vztahy, vzorce 

chování apod. fungují právě tak, jak je to pro společnost optimální - díky 

zákonům sémiotiky (tyto zákony jsou smluveny společenským 

konsensem, jedná se tedy o optimální průběh nějaké události, včetně 

kalkulace všech jejich kauzálních dopadů). Umírněná hypotéza praví, že 

                                    
15  ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Praha: Argo, 2009, s. 27. ISBN 978-80-257-
0157-7. 
16  znakové funkce pevně stanovené kódem  
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každý aspekt kultury se stává sémantickou jednotkou17

Systémy významů (tedy výše zmíněným společenským konsensem 

stanovené soubory kulturních jednotek) jsou organizovány jako struktury. 

Umělecké dílo – vizuální obraz se stává sémantickou jednotkou, jakmile je 

uspořádán do osy opozic a vztahů s dalšími sémantickými jednotkami jako 

je například <středověké umění>, <dílo Fra Angelica>

 a jako takový ho 

lze zkoumat pomocí sémiotických metod. 

18 a podobně. Obraz 

může být chápán v několika úrovních19

• Fyzikální úroveň (obraz má určité rozměry, sestává se z rámu, 

plátna/desky, je to soubor různých materiálů) 

:  

• Mechanická úroveň (obraz slouží k „dívání“ na základě optických 

zákonů, lomu barev, funkce sítnice) 

• Ekonomická úroveň (obraz je dnes především směnným statkem 

s různou materiální hodnotou) 

• Sociální úroveň (vlastnictví obrazu reflektuje určitou sociální úroveň, 

ve středověku odráží moc církve, moc panovníka, dnes sociální 

status majitele na základě cennosti artefaktu) 

• Sémantická úroveň (obraz není jenom objekt, ale především funguje 

jako kulturní jednotka v systému, ve kterém vstupuje do určitých 

vztahů, jež jsou analyzované strukturální sémantikou 

Pokud obraz reflektuje společenské postavení, nabývá symbolické 

hodnoty nejen tehdy, když se abstraktní třída označuje jako ikonická 

komunikace. Obraz má symbolickou hodnotu také jako objekt -  stává se 

znakovým prostředkem sémantické jednotky, které v sobě spojuje nejen 

                                    
17  ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Praha: Argo, 2009, s. 39. ISBN 978-80-257-
0157-7. 
18  Fra Angelico není zvolen náhodou – jedná se o jeden z klíčových obrazů pro 
kunsthistorickou analýzu Georgese Didi-Hubermana 
19  ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Praha: Argo, 2009, s. 40. ISBN 978-80-257-
0157-7. 
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<obraz>, ale i například <určitý ikonografický námět>, nebo <freska 

v klášteře San Marco>. 

Podle Morrise je znak ikonický20 v té míře, v jaké reflektuje vlastnosti 

svého denotátu21. Eco tento postulát ovšem vyvrací – namalovaný portrét 

není totiž naprosto a zcela ikonický, neboť plátno nemá strukturu kůže 

malované osoby, nemá ani schopnost hovořit, či hýbat se jako 

portrétovaný objekt. Podle Peirce je znak ikonem tehdy, může-li 

reprezentovat svůj objekt především svou podobností22

Podobnost se týká nejen vztahu mezi obrazem a objektem, ale také 

mezi obrazem a obsahem, který je před tím definován kulturně-

společenským konsensem. Ikonická reprezentace, byť může být vizuálně 

vzdálená od pravdy, se kulturně a společenský ustanovuje tím více, čím 

častěji se s ní diváci obeznamují. Umberto Eco uvádí příklad umělce 13. 

století Villarda de Honnercouta (známého především díky jeho náčrtům 

různých architektonických prvků a motivů, používaných v iluminacích), 

který se podle dochovaných historických pramenů chlubil tím, že vytvořil 

kopii skutečného lva, ačkoli tato kopie přejímala například mnoho prvků 

z heraldiky. Nicméně Villardovo vnímání lva bylo podmíněno dobovými 

ikonickými kódy. Tyto kódy natolik usměrnily jeho uvažování, že mu ani 

nepřišly divné anatomické nesrovnalosti mezi živým zvířetem a jeho 

kreslenou variantou. Dalším příkladem by mohlo být Dürerovo ztvárnění 

nosorožce coby zvířete, pokrytého šupinami a šupinovými pláty. Ještě 

dalších 200 let pak lidé, ačkoli nosorožce viděli naživo, jej nebyli schopni 

. Neplatí tedy to, 

že znak rovná se objekt (na základě stejných fyzických vlastností), 

můžeme však říci, že znak přejímá některé vlastnosti svého objektu.  

                                    
20  Ikon - ikonicky 
21  Denotát je předmět mimojazykové skutečnosti označený jazykovým výrazem 
(jazykovou jednotkou, jménem) 

22  ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Praha: Argo, 2009, s. 243. ISBN 978-80-
257-0157-7. 
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popsat jinak než že má šupinové pláty, neboť Dürerova denotace byla ta, 

která utvářela „pravdu“.23

 

 

Pokud tedy budeme 

procedury ve vizuální 

reprezentaci posuzovat 

s určitou mírou odstupu, 

můžeme vztah mezi 

ikonismem a konvencí učinit 

přijatelnější. 

Obr. 1. Nosorožec podle Albrechta Dürera 

Řadu výkladů, které vymezují kulturní jednotky společnosti 

v kontinuálním vývoji, reprezentuje řetězec toho, co Peirce nazval 

„interpretanty“24. Podle Peirce, jak již bylo zmíněno výše, je interpretans 

to, co zajišťuje platnost znaku; je to něco, co znak produkuje v mysli. 

V našem případě je asi nejvhodnější definicí ta, která pojímá interpretans 

jako další reprezentaci, která se vztahuje k témuž objektu25

                                    
23  ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Praha: Argo, 2009, s. 254. ISBN 978-80-
257-0157-7. 

. Tedy v praxi 

je interpretans znaku něco, co musíme pojmenovat pomocí jiného znaku, 

který má zase další interpretans, jež musí být pojmenován pomocí svého 

dalšího interpretans ad infinitum. Toto Peirce nazývá nekonečnou 

semiózou. Lze ovšem takto funkčně a bez problému volně přeskakovat 

z objektu na objekt? Zcela jistě se takový postup uplatňuje všude tam, 

kde je potřeba další nadinterpretace, tam kde se setkáváme 

s intertextualitou (tedy zejména v literární oblasti, ale zřejmě i v umění 

obecně). 

24  ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Praha: Argo, 2009, s. 84. ISBN 978-80-257-
0157-7. 
25  ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Praha: Argo, 2009, s. 88. ISBN 978-80-257-
0157-7. 
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Pokud bychom chtěli definici rozšířit, je znak ještě více determinován 

jak do hloubky, tak do šíře svých konotačních významů. O znaku toho 

ovšem můžeme znát více – přejímáme totiž fakt, že naše znalosti se 

rozšiřují už na základě popisu nebo umístění v daném kontextu.  

Sémioza je neomezená a prostřednictvím série interpretantů vysvětluje 

sebe samu. Ovšem v některých případech tomu tak není – podle Eca je 

možné definovat význam indexu bez návratu ke skutečnému referentu26. 

Navíc je i možné interpretovat obraz nezávisle na intenci autora, ovšem 

nelze popřít, že některé vizuální motivy jsou důkladnou a důslednou 

intencí autora a že původní originální intence byla motivována 

dynamickým objektem27

Eco zdůrazňuje, že ještě než je dílo otevřeno k neomezenému nazírání 

(jako paralele čtení textů), je třeba jej nejprve „ochránit“ a to uznáním 

doslovného smyslu bez zohlednění autorské nebo čtenářské intence

, nebo též také tím nejaktuálnějším a přítomným 

objektem, který vybízí k další interpretaci. 

28

 

. 

Umberto Eco ve svých estetizujících soudech jakoby sledoval klasickou 

linii objektivizující kunsthistorické analýzy. Kunsthistorická analýza se již 

mnoho let (vycházejíc především z ikonologické metodologie Erwina 

Panofského) opírá o detailní analýzu ikonografických atributů, 

nacházejících se na obraze. Ovšem co to vlastně v sémiotickém kontextu 

znamená? Obraz je de facto složen z mnoha různých objektů (budeme-li 

používat Peircovu terminologii), které lze nějakým způsobem dešifrovat a 

                                    
26  ECO, Umberto. Meze interpretace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 44. ISBN 80-
246-0740-9. 
27  ECO, Umberto. Meze interpretace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 46. ISBN 80-
246-0740-9. 
28  Umberto Eco a meze interpretace. In: -SP. Umberto Eco a meze interpretace [online]. 
2011 [cit. 2012-06-06]. Dostupné z: 
http://film.ff.cuni.cz/rozcestnik/metodika/eco_inte.pdf 
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následně tak analyzovat jejich význam. Jak to v praxi probíhá, si hned 

vysvětlíme. 

4.2.1 Ikonologie 

4.2.1.1 První fáze ikonologie29

První fáze je prvotní, neboli přirozený význam (námět). Zde se 

snažíme identifikovat vizuální čisté formy – tedy snažíme se výtvarné dílo 

upravit do určitého konfiguračního nastavení. Obraz se nám tak 

proměňuje na soustavu čar, barev, základních zobrazení (člověk, kus 

nábytku, strom, atd.). Vytvoříme tak určitý svět uměleckých motivů, ve 

kterých musíme identifikovat vzájemné působení a události, které 

působení předcházejí. Tyto motivy pak můžeme snáze identifikovat na 

základě vlastní zkušenosti. Tato praktická zkušenost je podřízena 

opravnému principu – dějinám stylu (tedy specifickému myšlení doby – 

cherubín nemůže být interpretován jako dítě, obdařené levitací pokud se 

například nachází na barokním obraze).  

 

 

4.2.1.2 Druhá fáze ikonologie 

Ve druhé fázi se snažíme interpretovat druhotný (konvenční) 

význam. V rámci této analýzy spojujeme umělecké motivy, nebo 

kombinace motivů s jejich tématy a pojmy. Obrazy pro nás představují 

motivy, o kterých víme, že jsou nositeli druhotného (konvenčního 

významu). Můžeme tak za použití principů ikonografie určit například 

alegorické náměty, různé příběhy, personifikace apod. Tyto motivy (a 

jejich kombinace, která nám utváří kompozici) analyzujeme (například 

víme, že pokud se na obraze objeví skupina 13 postav, sedící kolem/u 

stolu v určitých pózách, tak víme, že se velmi pravděpodobně jedná o 

ikonografii poslední večeře). Tato témata a pojmy samozřejmě musíme 

                                    
29  Následující tři fáze ikonologické metodologie se objevují u Erwina Panovského 
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znát a vědět, jak jsou charakterizovány. K zprostředkování vědomostí 

nám dopomůže odborná literatura. Tuto znalost literárních pramenů 

upřesňuje nahlédnutí do dějin typu (například Salomé je zobrazována 

s mužskou hlavou v míse, Judita pak s uťatou hlavou a mečem; kdo je 

potom žena, která třímá meč a je zároveň zobrazena společně s uťatou 

hlavou na míse? Je to Judita, neboť se ustálil i určitý typ Judity s mísou, 

ale už ne typ Salomé s mečem). Jedná se tedy o ikonografickou analýzu, 

založenou na znalosti literárních pramenů a kontrolovanou historií typů. 

4.2.1.3 Třetí fáze ikonologie 

Třetí fáze je analýza vnitřního obsahu (významu). Jedná se o 

zkoumání podstatných principů, které prozrazují základní postoje národa, 

období, třídy, náboženského, nebo filosofického přesvědčení. Tyto principy 

se pak objevují v kompozičních tématech a v ikonografickém významu a 

následně tak objasňují jak metody, tak významy. Právě odhalovaní a 

interpretaci symbolických hodnot se věnuje ikonologie. Ikonologie tak 

zkoumá vnitřní filosofický význam obrazu, který podává skryté svědectví o 

celém komplexu mravů a způsobů zobrazované epochy – zabývá se 

komplexní symbolickou funkcí obrazu. Tuto naší ikonologickou interpretaci 

následně kontroluje historická zkušenost. Aby historik umění mohl 

pochopit tento komplex dobových mravů, musí být vzdělaným znalcem 

humanitních věd a hledat objasnění symboliky zkoumaného obrazu 

v tolika dokladech o civilizaci, jež se historicky vztahuje k danému dílu, 

kolik jich jen může zvládnout – v dokladech, které vydávají svědectví o 

politických, náboženských, básnických, filosofických a společenských 

tendencí zkoumané osobnosti, období, nebo země.  

Ikonologické zkoumání se primárně týká těch obrazů, které jsou 

pokládány historicky a esteticky za vzácné, jsou hypoteticky více hodny 

zájmu a díky tomu mají být i propracovanější co do formy. Dalo by se říci, 

že se metodologie ikonologie příliš neuplatňuje na moderní a neoficiální 
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(avantgardní) umění, neboť to pro danou vědeckou společnost ještě 

nesplňuje požadované estetické kvality. 

 

4.2.1.4 Ikonologická metodologie 

Jacques Aumont30

• Primární, přirozený význam. Dělí se na význam faktický 

(význam, který vede k pochopení) a význam výrazový 

(kontemplace nad správností použitého verbálního, či 

neverbálního gesta). Při analýze obrazů se jedná o denotativní 

význam – jak již bylo nastíněno – čtení fyzických a vizuálních 

kvalit obrazu 

cituje Panofského, když říká, že každý sociální 

fenomén má několik rovin, které se dají pomocí smyslů charakterizovat: 

• Význam sekundární přisuzuje gestu významovou hodnotu, 

která je závislá na jeho kulturně-společenském zakotvení 

(tedy například význam podání pravé/levé ruky se mění 

v závislosti na kulturní sféře a dané lokaci). U Panofského se 

jedná o ikonografické stadium – přisuzování konotativních 

významu jednotlivým prvkům uměleckého díla 

• Vnitřní význam se vztahuje k jedinci, provádějící určité gesto 

(tento význam je klíčový pro analýzu subjektivních pocitů). 

V rámci Panofského metodologie též ikonologická rovina 

zkoumání, která nám odhaluje charakter národa, třídy, 

filosofického a náboženského přesvědčení autora.  

Panofsky tak nepřímo používá základní stavební prvky sémiologie, 

když hovoří o významu znaků. 

                                    
30 AUMONT, Jacques. Obraz. 1. vyd. Praha: AMU, 2010, s. 256. ISBN 978-80-7331-165-
0. 
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Ikonologická metodologie tedy spočívá v tvrzení, že všechny prvky 

díla jsou symbolické v širším smyslu; tyto prvky jsou symptomy, které 

evokují ducha a podstatu určité epochy, nebo stylu. Aktuální ikonologie se 

snaží především o historické čtení a uvedení díla co nejpřesněji v jeho 

historickém, uměleckém, filosofickém a popřípadě náboženském kontextu. 

4.3 Sémiotika obrazu 

Sémiotice obrazu se věnuje i americký historik a filosof Alex Potts, 

jeho pojednání o chápání vizuálního umění je natolik relevantní, že zde 

zcela jistě musí být zmíněn. Jedná se především o celkové chápání obrazu 

jako soustavy znaků, které je blízké Ecovu pojetí.  

Význam v uměleckém díle nevidíme – význam nelze najít, což do 

značné míry souvisí s našimi kulturními konvencemi. Takový význam je 

významem aktivovaným a zprostředkovaným – můžeme tedy říci, že 

umělecké dílo funguje jako znak. Význam uměleckého díla jako objektu je 

vedlejší (význam nevzniká z fyzického objektu spontánně)31

4.3.1 Aplikace Peircovy metodologie 

– tento objekt 

nám ukazuje, za použití určitého jazyka a pomocí konvencí takový 

význam, který by dílo dle svého autora, mělo mít.  

Peircova metoda zkoumání znaku je přínosná především tím, jak 

objasňuje nesrovnalosti v chápání vzniku významu uměleckého díla. 

Peircův znak je obecně něco, co zastupuje něco jiného vzhledem 

k něčemu (může se týkat jak hmotné věcí, tak i abstraktních pojmů). 

Sémiotika ovšem nemá hledat nové ikonografické prostředky, ale zabývat 

se samotným vznikem významu32

                                    
31 POTTS, Alex. Znak. NELSON, Robert S. et al Kritické pojmy dejín umenia. 1. vyd. 
Bratislava: Slovart, 2004, s. 47. ISBN 807145978X. 

. Pokud se umělecké dílo chápe jako 

32 POTTS, Alex. Znak. NELSON, Robert S. et al Kritické pojmy dejín umenia. 1. vyd. 
Bratislava: Slovart, 2004, s. 48. ISBN 807145978X. 
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soubor znaků, tak my o něm musíme přemýšlet nejen jako o určité formě, 

ale jako o entitě, která produkuje významy.   

Dílo funguje jako znak už jenom proto (a stává se jím až ve chvíli 

interpretace), že se považuje za něco, co produkuje významy – za objekt 

umění. Peircův model je tedy poplatný, protože umělecké dílo jako znak 

dostává význam, respektive stává se znakem až ve chvíli, kdy ho nějakým 

způsobem interpretujeme. Sausserův model je podle Pottse nedostačující, 

neboť nelze zredukovat působení uměleckého díla na binární korelaci 

označujícího a označovaného (tedy nějaké materiální entity a 

nemateriálního významu) – tato pozice jednotlivých sémiologických 

atributů se ustanovuje na základě konstruktivistických lingvistických 

pravidel.  

Ovšem zpět k Peircovi – zde se objevuje něco, co autor nazývá 

neomezenou semiózou (jak jsme o ní již výše psali). Podle Peirce se jedná 

o nekonečnou řadu interpretací, z nichž každá reprezentuje tu za sebou; 

tato řada může být pojímána tak, že má za svou limitu33 absolutní 

objekt.34 Interpretant, který vychází z reference k objektu, sám může 

referovat k jinému objektu. Interpretant, který o objektu nějakým 

způsobem referuje, moduluje povahu objektu35.  Znaky pak mohou být 

díky výše zmíněné nadinterpretaci interpretovány dále a takto můžeme 

pokračovat až téměř do nekonečna. Nicméně i přesto, že se interpreti 

často nedokáží shodnout, která interpretace je ta správná a pravdivá, 

dokáží se usnést na tom, že některé interpretace nebudou kontextově 

příliš legitimní36

                                    
33  Limita je konstrukce, ve které se daná veličina blíží libovolně blízko bodu 

. Tato „zábavná hra“ na neutuchající interpretaci tak může 

34  ECO, Umberto. Meze interpretace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 47. ISBN 80-
246-0740-9. 
35  POTTS, Alex. Znak. NELSON, Robert S. et al Kritické pojmy dejín umenia. 1. vyd. 
Bratislava: Slovart, 2004, s. 50. ISBN 807145978X. 
36  ECO, Umberto. Meze interpretace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 49. ISBN 80-
246-0740-9. 
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být občas narušena tím, že se v daném „societe“ musí vyprodukovat 

konsensuální soud.  

4.3.2 Použití neomezené sémiozy 

Obecně – koncepce neukončené semiózy je jedním z principů 

postmoderní interpretace uměleckého díla, kdy se výsledky 

kunsthistorické analýzy postupně posouvají od jedné interpretace ke 

druhé, aby tak postihly co nejvíce možných asociací významu. Pokud o 

středověkém obrazu přemýšlíme jako o nositeli významu, akceptujeme 

fakt, že se jedná o znak. Za prvotní interpretací, která představuje reálné 

znázornění středověkého světa, mohou být další, dané jak středověkým 

kulturně-sociálním diskursem, tak i vlivem uvažování člověka, náležejícího 

do postmoderní epistéme.  

Logika odkrývání významu přechází od znaku ke znaku. V ideálním 

případě by každá další interpretace měla adekvátně vycházet ze své 

předcházející a dohromady tak tvořit koherentní interpretační systém, ve 

kterém se jasně a srozumitelně analyzují veškeré možné, ale především 

konstruktivní interpretace. Zde ovšem hrozí nebezpečí – velmi často se 

interpretace nechává unášet svou vlastní logikou, která ji až totalitně nutí 

v obraze odhalovat i takové znaky, které nemusely do uměleckotvorného 

diskursu patřit. A. Potts například zmiňuje až konspirační teorie, které se 

utvářejí kolem interpretace obrazu Mona Lisa od Leonarda Da Vinci a 

zároveň i snahu odstranit, nebo si i „zažertovat“ s obrazem a jeho 

charakteristickými znaky – vzpomeňme například Monu Lisou opatřenou 

knírkem od Marcela Duchampa.  

To, že se v aktuálních analýzách umění upřednostňují lingvistické 

modely, je vlastně i negativní reakcí na různé moderní koncepce 

symbolizace vizuálního umění. Obrazy, které na nás působí naprosto 

bezprostředně (tedy většinou) jsou v koncepci chápaní kódovaných vjemů 

vždy přirozenější než například psaný text. Jsou tedy považované za 
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rudimentárnější a názornější, než lingvistické reprezentace37. Jenže – 

pokud jsou názornější, jsou zároveň také v módu intelektuální 

kontemplace nad dílem, více primitivnější. Právě ve vizuálním umění platí, 

že takové znaky mnohem snáze překračují hranice své kulturní 

podmíněnosti38

4.3.3 Sémiotika ikonografie 

. Současné modely kulturní analýzy se orientují na analogie 

s jazykem, proto v rámci takového přemýšlení se musíme ptát, zdali 

máme chápat umělecké dílo jako soubor znaků, které fungují buď jako 

slova, nebo jako texty.  

V současné západoevropské teorii umění se občas tvrdí, že 

zobrazování využilo „přirozený jazyk reprezentace“. Nikdy zde ovšem 

v našem „evropském“ módu přemýšlení nebylo nic, co by dávalo do stejné 

roviny jak definování obrazových norem a gramatiku, tak diskursivní 

praktiky.  

V tradičním náboženském i světském umění se již od počátku 

možného a vědomého vizuálního zobrazování vizuální symbol považuje za 

náhradu něčeho, co se dá jasněji a dokonaleji artikulovat verbálně. 

Naopak vizuální motivy tu byly od toho, aby dané téma nebo objekt 

vyjádřily živěji a bezprostředněji. Potts říká, že současná vizuální kultura 

má k vypracovanému ikonografickému kódování tradiční alegorie a 

náboženské metafory nejblíže v kreslených komiksech. I v těchto 

případech lze nalézt korelaci mezi vizuálními typy a reálnými objekty. 

Jako protiklad k předešlým obdobím, tedy těm, které operují 

s klasickým přesným módem zobrazení se aktuální, a dalo by se říci, 

moderní umění celého dvacátého století snaží pracovat s přesnou 

podobností a explicitním kódováním znaků jenom zřídka. Podle Pottse je 

                                    
37  ECO, Umberto. Meze interpretace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 52. ISBN 80-
246-0740-9. 
38  tamtéž 
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umění to, co už mezi formou a obsahem nevytváří mechanické korelace 

ale spíše korelace, určitého souznění, specifického vztahu, nezaloženého 

na starých kanonických uměleckých dogmatech. Od doby, kdy se obraz 

začal chápat jako pokračování vizuální percepce, se více a více vytrácelo 

porozumění vizuálních motivů, které fungují jako znaky39

Vznik abstraktního umění do značné míry ovlivňuje chápání, pro 

které má umění povahu znaku (jenom pro připomenutí – znak, aby plnil 

svou úlohu, musí tento aktualizovat svou potenci, musí být ovlivňovaný 

svým objektem

.  

40). Díky vzniku operačního módu novodobé estetiky z 19. 

století, můžeme dnes říci, že význam díla nespočívá v reprezentovaném 

objektu, ale právě ve způsobu reprezentace, které my vnímáme. 

Abstraktní umění, podle této estetické doktríny, se tedy staví proti 

podstatě chápání malby a kresby (pokud se tyto chápou jako 

naturalistické znaky objektů41

Nejpůsobivější výklady abstraktního umění se týkají zpochybnění 

expresivní síly čisté formy – tedy abstraktní dílo se lehce může stát čirým 

stimulem a ne něčím, co vyžaduje interpretační zkušenost. Sémiotická 

analýza zde měla dokázat to, že umělecké dílo rozbíjí procesy vizuální 

signifikace a artikuluje význam díla

). Nicméně tento postup s sebou přináší 

mnohé nové problémy a překážky především založené na tom, jak se mají 

nové procesy vizuální signifikace chápat. Abstraktní umění nezobrazuje 

objekty tak, aby se daly explicitně na základě našich zkušeností a pomocí 

vlivu sociálně-kulturních konsensů rozpoznat.  

42

                                    
39 ECO, Umberto. Meze interpretace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 54. ISBN 80-
246-0740-9. 

.  

40 ECO, Umberto. Meze interpretace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 57. ISBN 80-
246-0740-9. 
41 ECO, Umberto. Meze interpretace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 54. ISBN 80-
246-0740-9. 
42  ECO, Umberto. Meze interpretace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 55. ISBN 80-
246-0740-9. 
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Umělecké dílo je zvláštním druhem znaku – oproti naší denně 

používané výměně znaků při komunikaci (které se navzájem doplňují a 

ovlivňují tak, aby komunikace byla konstruktivně vedená), obrací svou 

pozornost přímo na sebe sama – samo pro sebe je nositelem a 

prostředkem, který nese význam. V reakcích na umělecké dílo v jeho 

nejpřitomnější podobě se objevují momenty, kde se zdá, že význam je 

daný znakem bez intervence kódů, či interpretačního aktu. 

 

4.4 Sémioza 

Jelikož obě teorie operují s termínem semióza, je důležité si ho 

charakterizovat. Sémioza je jakákoliv forma aktivity, uvažování, nebo 

obecně procesu, který v sobě zahrnuje znak a vytváří nějaký smysl. Ve 

zkratce: sémioza je znakový proces, tento termín byl poprvé použit 

Charlesem Sandersem Peircem k popisu procesu, který interpretuje znak 

jako referent svého objektu. Semiosa je triadická (oproti dyadickému 

systému označovaného a označující francouzského sémiologa Ferdinanda 

de Saussure) a cyklická.  

Peirce zajímala primárně logika, Saussura naopak lingvistika, 

nicméně oba zjistili, že je zde ještě pozoruhodnější metoda signifikantní 

reprezentace, než je jazyk ve smyslu používání mluveného a psaného 

projevu. Přišli tedy s myšlenkou sémiosy, coby umocňovatelem 

interpretačních pokusů. Dnes v této problematice panuje rozkol. Zatímco 

jedna strava tvrdí, že jazyk je sémiotický prototyp a studium jazyka 

ozřejmuje principy, které mohou být aplikovány na jiné znakové systémy, 

ta druhá naopak argumentuje tím, že existuje metaznakový systém a že 

jazyk je pouze jedním z mnoha jeho kódů. 

Sémiosa je performativní akt, operující se znakem. A ačkoli mohou 

lidská stvoření komunikovat o mnoha věcech neúmyslně, řeč je víceméně 

vždy tím primárním módem sdělování informací.  
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4.4.1 Teorie sémiozy 

Umberto Eco říká, že nekonečná řada reprezentací, každá uvádějící 

tu za sebou může být pojímána tak, že má za svou limitu absolutní 

objekt43. Je to tedy něco, co je mimo veškeré dekonstruktivistické 

myšlenky, mimo fenomenologické asociativní metody – existuje totiž 

konečný logický interpretant, který není nic jiného než zvyk44

Tedy platí, že v Peircovské metodologii lze tvrdit, že komunita 

interpretů může během společného zkoumání dospět ke shodnému cíli. 

Pokud tuto myšlenku převedeme na vizuální zobrazení; v případě analýzy 

obrazu můžeme dospět k intepretační identifikaci díla. A i přesto, že každý 

z interpretů může mít vlastní teorii, dokáží se tito shodnout na tom, že 

jisté interpretace nejsou kontextuálně legitimní

. Zvyk je 

specifický mód chování, společenský konstrukt, který nás nabádá a 

opravňuje nějak jednat. Peirce píše, že existuje skutečný závěr semiózy – 

konsensus, společný výsledek, který již není pouhou interpretační 

náhodou.  

45

 

. A tak, když vznikají 

stálé nové interpretace a sémioza nekontrolovaně „bují“, stane se občas, 

že se interpretační proud zastaví a interpretanti vyprodukují konsenzuální 

soud.  

                                    
43 ECO, Umberto. Meze interpretace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 47. ISBN 80-
246-0740-9. 
44  Pojem zvyku přejímá Umberto Eco právě od Peirce. 
45 POTTS, Alex. Znak. NELSON, Robert S. et al Kritické pojmy dejín umenia. 1. vyd. 
Bratislava: Slovart, 2004, s. 45. ISBN 807145978X. 
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5. Nesémiotický přístup k umění 
Pokud se chceme vymanit z nazírání na umělecké dílo jako na 

soubor různých znaků, jež pro nás každý něco představuje, musíme se 

pokusit nalézt jinou analytickou metodologii. Jedním z filosofů- historiků, 

kteří se pokouší analyzovat umění podle nesémiotických směrnic je 

Georges Didi-Huberman, kterému na těchto stránkách poskytneme více 

prostoru.  

5.1 Kulturní recepce moderního umění 

Současné umění a přináší hned několik problému a jeden z nich je 

spjat již s 19. stoletím – romantismus a hlavně avantgarda začíná myslet 

vznešeně a na vznešené46

                                    
46  Chápáním vznešena v avantgardě se zabýval především Francois Lyotard 

, stává se myšleným, i když je to nemyslitelné. 

Je to doména, kde se rozum snaží vyrovnat s myšlením toho co je a 

neuchopitelným. Umění, protože se začíná samo angažovat, myslí 

reprezentovatelně, myslí zde na to, co nemá přesnou formu. V současném 

umění je nyní zpochybňován celý proces produkce (na úkor reprodukce) a 

výroby umění. Nabízí se velmi mnoho závažných otázek – například, co je 

to vlastně umění. Umění jakoby se ptalo samo sebe a zároveň své 

hypotézy o vlastní identifikaci a charakteristice permanentně 

zpochybňovalo. Nenabízí se žádná jasná definice, celé je to hra, ve které 

se kladou hádanky a místo odpovědí přichází další otázky. Avantgarda, tak 

jak by měla být chápána, musí neustále problematizovat veškerý 

umělecký diskurs, musí přinášet problematiku neuchopitelnosti a 

transcendentality umění, musí být chápána jako permanentní diskurs. 

Umělecké dílo by mělo být neuchopitelné, nemělo by mít přesně 

identifikovatelnou formu. Z toho jednoduše vyplývá, že avantgarda jde 

vlastně proti estetice krásna, snaží se zodpovídat na otázky, kladené 
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estetickou vznešena47

 

. Estetika vznešeného se tak stává principem 

postmoderního umění. Umění jako proces je formování, budování 

estetické formy a té se zbavit nemůžeme, vždy to co vytváříme, 

vytváříme už s imanentním obsahem formy. Formy, která v díle 

přetrvává.  

5.2 Metodologie Georgese Didi-Hubermana 

Jak říká Didi-Huberman – před obrazem jsme vždy před časem. Nic 

nám nezakrývá, pohled na obraz je čistý a nezkreslený. Obraz je jako 

okno, být před ním znamená pociťovat touhu, něco očekávat. Být před 

časem. Před obrazem (a je jedno, zdali je současný, nebo starý stovky let) 

se nepřestává neustále přetvářet minulost – obraz je totiž myslitelný 

toliko v konstrukci naší paměti48

5.2.1 Odstup od fenomenologie 

, opojení samotným uměleckým dílem. 

Obraz, který pozorujeme a chceme ho zároveň zkoumat, musí nechat 

vyvstat obecnější požadavek na Foucaultovskou archeologii vědění 

v diskursu uměleckých děl.  

Didi-Huberman požaduje vytvoření metodologie, která by více a do 

hloubky rozšiřovala působnost ikonologie Panofského a zároveň se 

vyhradila vůči sémiotice; snaží se vytvořit metodu, která by nebyla ani 

pozitivistická, ani strukturalistická49

                                    
47 O estetice krásna a vznešena píše francouzský filosof Jean-François Lyotard, vychází 
především z teorie vznešeného a krásného Immanuela Kanta.  

. Tato metoda musí být metodologicky 

správně rozvržena – musí operovat s modely času, s hodnotami času 

v historické disciplíně. Ale především klíčovým stanoviskem pro tuto 

metodologii je pro Didi-Hubermana naprosto typické odmítnutí časovosti – 

48 DIDI-HUBERMAN, Georges. Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain 
History of Art. Pennsylvania: Penn State Press, 2009, s. 8. ISBN 978-0-271-02472-1. 
49 DIDI-HUBERMAN, Georges. Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain 
History of Art. Pennsylvania: Penn State Press, 2009, s. 10. ISBN 978-0-271-02472-1. 
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odmítnutí anachronismu (časového přežitku, umístění obrazu do 

analytického diskursu, který se k době, ve které je obraz namalován 

vztahuje). Je klíčové nepromítat naší vlastní zkušenost, naše pojmy, nás 

vkus na skutečnosti minulé, předměty našeho historického zkoumání. 

Doceňovaným ideálem každého typického kunsthistorického výzkumu je 

bezpochyby nalezení euchronické evidence – nalezení specifického 

historického pramenu, díky kterému se podaří interpretovat minulost 

kategoriemi minulosti50. Ovšem Didi-Huberman dokazuje, že takovýto 

postup je v některých případech až kontraproduktivní. Vezněme v potaz 

fresku Fra Angelica (kterým se ostatně Didi-Huberman velmi zevrubně 

zabývá) a dílo Albertiho – oba dva tvoří ve stejné době, vlastně pouze 

několik ulic od sebe. Na tomto příkladu dokazuje Didi-Huberman fatalitu 

anachronismu. Dva současníci – Fra Angelico a Alberti - jsou od sebe 

„vzdalováni“, protože nemysleli v úplně „stejném čase“. Fra Angelico, coby 

mnich znalý Bible, jistě ve svých dílech promítá mnoho z náboženské 

exegeze a studia děl Dionýsa Aeropagity a Tomáše Akvinského. Alberti je 

naopak typickou postavou51 15. století ve Florencii. Tato plasticita času je 

jedou ze základních otázek anachronismu (a de facto i noční můra pro 

klasické historiky umění). Ona exegeze je vlastně vytvářením 

nekontrolovatelného řetězce zobrazení, které vytvářejí kolem objektu 

pomyslnou síť významů52

Sociální dějiny umění, které v poslední době celou disciplínu 

ovládají, často zneužívají sémioticky a časově rigidní statickou představu 

„mentálního vybavení“. Náboženský obraz může současně prezentovat 

v modu facilis, tedy z hlediska ikonografie snadný k pohledu, ale také 

 

                                    
50 DIDI-HUBERMAN, Georges. Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain 
History of Art. Pennsylvania: Penn State Press, 2009, s. 12. ISBN 978-0-271-02472-1. 
51 Alberti byl opravdu tím, co běžně nazýváme tzv. „renesanční osobností“ – byl 
matematikem, historikem umění, spisovatelem, architektem i vášnivým sportovcem  
52  DIDI-HUBERMAN, Georges. Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain 
History of Art. Pennsylvania: Penn State Press, 2009, s. 24. ISBN 978-0-271-02472-1. 



40 

 

v modu subtilis53

5.3 Odkaz Merleau-Pontyho 

, který zavádí mnohem složitější hledisko biblické 

exegeze, teologie vtělení. Samotný mod subtilis pro nás může mít několik 

významů – záleží na tom, zdali bereme v potaz liturgický význam, nebo 

alegorické narážky.  

Věda manipuluje věcmi, ale odmítá v nich pobývat. Myslet znamená 

zkoušet, provádět a měnit s jedinou výhradou experimentální kontroly, 

kde zasahují jen vysoce „opracované“ fenomény, jež naše přístroje spíše 

produkují, než aby registrovaly. Dnešní „operační myšlení“se stává 

druhem absolutního artificialismu54

Umění čerpá ze specifického původního myšlení, nezaneseného 

myšlenkovým aktivismem. Malířství je vlastně v tomto ohledu naprosto 

bezelstnou

. V rámci této ideologie jsou lidské 

výtvory odvozovány z přirozeného procesu informací, ale sám tento 

proces je odvozen ze vzorů lidských strojů.  

55 disciplínou. Například v porovnání filosofíí, nebo literaturou 

(které požadují radu, nebo mínění, ale vždy musí být nerozhodné a nesmí 

se vyhýbat povinnostem mluvícího člověka), nebo hudbou (jež je zase na 

druhou stranu již příliš daleko od sféry „označovaného“); malířství jediné 

má právo na věci nahlížet, ale zároveň se zbavuje nutnosti je hodnotit56

Je nutné zmínit i několik relevantních myšlenek Merleau Pontyho, 

který se stal jedním z ideových základů pro vytvoření metodologie 

Georgese Didi-Hubermana.  

.  

                                    
53  DIDI-HUBERMAN, Georges. Před časem. Vyd. 1. Brno: Společnost pro odbornou 
literaturu - Barrister & Principal, 2008. S. 15. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-
87029-41-1. 
54  MERLEAU-PONTY, Maurice. Oko a duch a jiné eseje. 1. vyd. Praha: Obelisk, 1971, s.7 
, [1] s. Teorie, texty; Sv. 1. 
55  V rámcí svých imanentních intencí 
56  MERLEAU-PONTY, Maurice. Oko a duch a jiné eseje. 1. vyd. Praha: Obelisk, 1971, s.8 
, [1] s. Teorie, texty; Sv. 1. 
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To co vidíme (ve chvíli, kdy se snažíme najít nějaký fundament ve 

struktuře malířství), tj. veškeré naše prostorové představy, figuruje 

v koutku naší krajiny a jsou přenášeny na mapu viditelna57. Vše, co 

vidíme, je zásadně v našem dosahu, nebo alespoň v dosahu našeho 

pohledu na mapě toho „co mohu“. Tento svět viditelných podnětů je 

nedílnou součástí „Bytí“, stejně jako svět hybných projektů. Naše tělo je 

zároveň viditelné a vidoucí58. Člověk vidí jako vidoucí, dotýká se jako 

dotýkající, je viditelný a smyslově vnímatelný sobě samému. Naše tělo je 

nedílnou součástí toho, co vidíme, vystupuje zároveň jako ohnisko 

pohledu a jako pouhý doplněk toho, co můžeme nazírat. Lidské tělo je tu 

tehdy, jakmile mezi jedním a druhým okem, mezi rukou se vytvoří 

zvláštní kontakt, „zažehne se jiskra mezi cítícím a pociťovaným a rozhoří 

se v plamen, který přestane hořet teprve tehdy, až nějaká tělesná příhoda 

uhasí to, co by nedokázala žádná jiná událost“59

Obraz není pozorován tak, že by divák soustředil svůj pohled na 

jeden konkrétní bod, nýbrž náš pohled v obrazu bloudí jako by se nacházel 

v nějakém specifickém metauniverzu bytí. Zobrazení není kopií (ačkoli 

například kresba za ní byla považována). Zobrazení (nebo specifičtěji 

obraz) je „nitrem vnějška a vnějškem nitra“

.  

60

Umělcovo oko je nástroj, který nazírá na svět. Vidí, co světu chybí, aby 

byl obrazem. Svůj obraz chápe jako barvu, která má jeho subjektivní 

náhled na svět doplnit. Obrazy jiných jsou dalšími zaplněnými mezerami. 

, evokující duplicitu cítění, 

která nám umožňuje pochopit skoro-přítomnost, perceptivní hru, kterou 

s námi hraje imaginárno.  

                                    
57  MERLEAU-PONTY, Maurice. Oko a duch a jiné eseje. 1. vyd. Praha: Obelisk, 1971, s.9 
, [1] s. Teorie, texty; Sv. 1. 
58 Tématu viditelného a vidoucího se zevrubně věnuje Marcel Proust 
59  MERLEAU-PONTY, Maurice. Oko a duch a jiné eseje. 1. vyd. Praha: Obelisk, 1971, s.11 
, [1] s. Teorie, texty; Sv. 1. 
60  tamtéž 
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Malířství je tedy nástroj operující se záhadou viditelnosti. Malířův svět je 

viditelný svět, pošetilý v tom smyslu, že je sice kompletní, ale na druhé 

straně velmi dílčí. Primární úlohou malířství je propůjčení viditelné 

existence tomu, co může vidění laika považovat za nemyslitelně 

neviditelné, představuje pro nás nástroj, kterým můžeme 

„nemaskulativně“ kontemplovat nad výrazovou objemovostí viditelného 

světa. „Malíř žije v okouzlení, získává niterný dojem, že veškeré jeho 

pocity, které cítí pouze on sám (to jsou právě ony stavy zvýšené 

senzitivity), a kterými se tak odlišuje od všech ostatních, vyvěrají 

imanentně z věcí, podobně například jako stylizované tvary jednotlivých 

souhvězdí“61. Umělcova inspirace je opravdu vjemové vdechování a 

následné vydechování „Bytí“62

 

.  

5.4 Anachronismus jako základní princip 

Obraz je mnohočetně determinován, hraje na několika úrovních 

najednou. Jak bylo napsáno výše – způsob čtení významu v rámci 

identifikace a analýzy se může výrazně lišit. Díky těmto možnostem musí 

být brána v potaz tzv. montáž diferencí, která nám umožňuje adekvátně 

uchopit celý „vějíř“ interpretačních možností a eventualit. Zároveň může 

být anachronismus plodný, pokud již předem operujeme s minulostí jako 

s veličinou, která nestačí k plnému pochopení vzniku a významu. V oblasti 

anachronické heuristiky si Didi-Huberman všímá dvou protipólů – pokud je 

předmět příliš přítomný, vystavuje se badatel tomu, že ho pohltí síť 

významově fantaskních východisek; pokud je příliš minulý, může se stát, 

že se předmět stane pouhým stínem, reziduem mrtvých významů. 

Anachronismus se nejdříve vynořuje přesně na místě přehybu rozhraní 

                                    
61  MERLEAU-PONTY, Maurice. Oko a duch a jiné eseje. 1. vyd. Praha: Obelisk, 1971, s.14 
, [1] s. Teorie, texty; Sv. 1. 
62  tamtéž 
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mezi obrazem a dějinami historií. Obrazy samozřejmě mají svou historií, 

ale ta je chápána jako symptom. Časovost obrazu lze posléze uchopit 

prostřednictvím pochopení a akceptování anachronismu, který obraz 

přináší. Hlavní oblast zájmu malby není to, co znamená svět, nýbrž co 

znamená malba sama a jakými prostředky to bude moci naznačit. Typický 

pro Didi-Hubermana je pojem „rozervání“, který úzce souvisí 

s anachronickou metodologií. Rozervání je použito ve smyslu otevření 

obrazu (významového otevření), jedná se o narušení klasického režimu 

reprezentace, o otřesení teoretickými koreláty63

Tvrdí se, že provozovat historii znamená nedopustit se 

anachronismu, ale také se tvrdí, že vrátit se k minulosti lze pouze pomocí 

našich aktů vědění a modu operandi analytických disciplín. Historie podle 

Didi-Hubermana není vědou o minulosti, protože tato v přísném slova 

smyslu neexistuje

, které jsou dogmatické 

pro disciplínu klasických dějin umění. Ono roztržení by mělo být prvním 

styčným bodem výzkumu – historik by se měl na prvním místě osvobodit 

od „kontinuálního historicismu“. 

64. Minulost existuje pouze v rámci určitého 

„přefiltrování“.65

                                    
63 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ninfa moderna: esej o spadlé draperii. Vyd. 1. Praha: 
Agite/Fra, 2009. S. 161 Edice vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-80-3. 

 Může se tedy udělat z anachronismu ústřední motiv 

veškerého historizujícího bádání. Chceme se přeci věnovat všemu, co 

nějakým způsobem obohacuje, či ovlivňuje historické vyprávění. Didi-

Huberman, který s touto metodou znovu přichází, pochopitelně není první, 

svou teorii staví na již existující teoretické práci několika historiků – Aby 

Warburga, Carla Einsteina a Waltera Benjamina. Od Abyho Warburga 

přejímá pojem přežívání nachleben uměleckých děl a nejen jich, obecně 

všech produktů kultury v hlubinách dějin této kultury, kterou Didi-

64 DIDI-HUBERMAN, Georges. Před časem. Vyd. 1. Brno: Společnost pro odbornou 
literaturu - Barrister & Principal, 2008. S.34. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-87029-
41-1. 
65 O tomto problému píše zejména francouzský historik Marc Bloch 
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Huberman nepředjímá diachronně, ale anachronicky. Walter Benjamin je 

se svou dialektikou probouzení66 dalším teoretickým pilířem Didi-

Hubermanovy analytické metodologie. Pojem „nyní“ se podle Waltera 

Benjamina stává nejniternějším okamžikem „uplynulého“ – obraz je to, 

v čem se uplynulé a nyní střetávají v jediném záblesku, aby tím vytvořily 

novou konstelaci67. Sigmund Freud je pro Didi-Hubermana důležitý 

především svým pojetím anachronické povahy nevědomých obrazů6869. 

Tato metoda zachází s obrazem jako se symptomem, kontinuální proud 

dějin umění je přeměněn na řadu dílčích symptomatických kondenzací a 

osoba historika umění se stává spíše interpretem a detektivem, který se 

pohybuje v předivech minulých dob a postupně rozplétá genealogické 

vazby a vztahy, které vznikaly mimo historismem zavedenou časovou 

kontinuitu (budujeme de facto aparát psychologických dějin umění). My 

sami, když hledíme na figurální obraz, se nevědomky stylizujeme do role 

psychonoanalytika, který vyšetřuje hysterického jedince. Tento 

„hysterický diskurs“ nás fascinuje svou uchopitelností, svou potencí 

skutečnosti, ale zároveň dramaturgickou koherencí70. Může se nám 

dokonce stát, že fantaskní svět obrazu nám bude připadat jaksi vhodnější 

a subjektivně skutečnější než reálný svět. Interpretace obrazu je podobná 

interpretaci snu – postupně se snažíme dostat k nevědomým signifikacím. 

Posledním teoretikem, který Didi-Hubermana výrazně obohatil, je Georges 

Bataille71

                                    
66 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ninfa moderna: esej o spadlé draperii. Vyd. 1. Praha: 
Agite/Fra, 2009. S.157. Edice vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-80-3. 

 (který se soustředí ve svém díle na otázku tvaru a figury) 

67 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ninfa moderna: esej o spadlé draperii. Vyd. 1. Praha: 
Agite/Fra, 2009. S.166. Edice vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-80-3. 
68 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ninfa moderna: esej o spadlé draperii. Vyd. 1. Praha: 
Agite/Fra, 2009. S.166. Edice vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-80-3. 
69 Zkreslené obrazy skutečnosti 
70 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ninfa moderna: esej o spadlé draperii. Vyd. 1. Praha: 
Agite/Fra, 2009. S.160. Edice vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-80-3. 
71 Georges Bataille byl francouzský myslitel, esejista a spisovatel. Bataille byl od mládí 
zaujat temnými či „podvratnými“ stránkami života, vášní, násilím a smrtí, jejichž setkání 



45 

 

zejména ve svém raném období, který rozvrací figurálnost pomocí 

dekompozice. Bataillovým záměrem bylo charakterizovat to „děsivé“ 

v obrazech, které je spojeno s procesem dekompozice. Nacházíme tedy 

v jeho práci fotografie umučených, vyrvaných očí, požíraných ryb, zkrátka 

všech možných aspektů, které odvádějí naši pozornost od jakékoliv 

formální kompozice Toto narušování figurální reprezentace funguje již v 

období italského quattrocenta. Bůh je totiž beztvarý, není podobný a 

nemůže být podobný žádné možné existující figuře, je tedy nefigurativní a 

především neznázornitelný, nepředstavitelný72

O předmětech zkoumání bylo již hovořeno, ovšem ve skutečnosti by 

měl historik operovat se vztahy, které jsou těmito předměty 

konstituovány. Pokud už přistupujeme k nějakému uměleckému dílu, 

musíme si nejdříve položit otázku,  

. Bataillovská inspirace je 

patrná zejména v Didi-Hubermanově „otevřené Venuši“, v díle, ve kterém 

je obraz občas až dosti brutálním způsobem otevřen. Kromě teoretického 

pojednání o formě a metaforického otevření různým významům (Botticelli 

do svých děl zakomponoval velmi mnoho „metainterpretačních“ her  

(dochází i k fyzickému rozevření Venuše) – Didi-Huberman sleduje pokusy 

s voskovými anatomickými modely, které v Itálii vznikaly již v 17. století.  

Jak vnímá Didi-Huberman obraz? Jakou roli pro něj hraje aura, 

pojmy „nachleben“ a „mimesis“? Walter Benjamin, který pro umění 

definoval pojem aury, se stává jedním z pilířů Didi-Hubermanových teorií. 

Pojmy aury a nachleben si hned vysvětlíme. 

                                                                                                             
nacházel například v býčích zápasech (corrida). Země i život se podle něho vyznačují 
přebytkem „energie“ a lidé se jen rozhodují, jakým způsobem jej vyplýtvají nebo zničí. 
Vydal (zprvu pod pseudonymy) řadu románů, které vzbudily pohoršení, a i ve svých 
esejích se zabýval „mystickou“ stránkou ekonomie, „přestoupeními“ (transgressions), 
vzpourami, zločinci a lidmi na okraji společnosti.  
72 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ninfa moderna: esej o spadlé draperii. Vyd. 1. Praha: 
Agite/Fra, 2009. S.160. Edice vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-80-3. 
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5.4.1 Nachleben 

Pojem nachleben, tak, jak ho používá Aby Wartburg, znamená 

především přežívání (nebo též život po životě, či metamorfózu) obrazů a 

motivů jako protiklad ke znovuzrození po zániku, či jinak řečeno jejich 

nahrazení obrazovými inovacemi. Téměř každá část Warburgovy 

Kulturwissenchaftliche Bibliothek se nám otevírá kolekcemi dokumentů, 

které jsou nějak spojeny s přežíváním umění; konceptem, který byl 

naprosto zásadní při formulaci jeho myšlenek. 

Wartburgův ideový koncept byl postupně zformován zevrubným 

studiem renesance, epochou, která má již v názvu samotný proces 

obnovy. Pozoruhodné je, že se tato nová metodologie naprosto lišila ode 

všech dobových kritických i objektivizujících přístupů. Aby Wartburg 

zakomponoval do dějin umění zásadní věc - prvek paměti, paměti obrazů, 

motivů, scenérií. Tento zásadní počin měl podle Warburgových slov 

překlenut rozdíly v kulturní historiografii.  

 

Právě fakt, že by dějiny umění měly spolupracovat s určitým 

paměťovým fondem a díky tomu tak přestaly být jenom jediným bodem 

na časové rovině velkou měrou přispěl k výsledným principům metody 

Georgese Didi-Hubermana. 

5.4.2 Aura 

Co rozumí pod pojmem aura, vysvětlil Benjamin následovně: 

„Pokusíme se onen zmíněný pojem aura, navržený pro historické objekty, 

osvětlit na pojmu aury přírodních předmětů, kterou definujeme jako 

jedinečné zjevení dálky, i sebebližší. Člověk odpočívající za letního 
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odpoledne sleduje obrysy hor na obzoru nebo větev, která na něj vrhá 

stín – tento člověk vdechuje auru těchto hor, této větve“73

„Definice

 

 aury jako jedinečného zjevení dálky, byť byla sebeblíže, 

nepředstavuje nic jiného než zformulování kultovní hodnoty uměleckého 

díla v kategoriích časově prostorového vnímání. Dálka je protiklad 

blízkosti. Bytostně vzdálené je nepřibližitelné. Ve skutečnosti je 

nedosažitelnost hlavní vlastností kultovního obrazu. Svou povahou zůstává 

dálkou, jakkoli by byl blízko. Blízkost, kterou nelze upřít jeho matérii, 

nezasahuje rušivě do oné dálky, kterou si zachovává v svém zjevu“74

Aura se ztrácí v době technické reprodukovatelnosti obrazu (jak o 

tom píše sám Walter Benjamin ve svém díle „Dílo v době své technické 

reprodukovatelnosti“). Nicméně nechat auru padnout neznamená, že se 

aura definitivně ztratí, že zmizí. Ono padnutí neznamená pád, jde spíše o 

směr dolu (ano, sice na nás již například náboženské obrazy nepůsobí 

stejně, jako například na středověkého člověka, nicméně i dnes nás může 

umění donutit, byť fantasmaticky, poklesnout na naše kolena). Tedy 

úpadek rovná se ohnutí. Ve svém díle Nynfa Moderna se tímto fenoménem 

Didi-Huberman zevrubně zabývá – aura klesá a nachází se prostě pouze 

v objektech, jiných námětech. I moderní člověk, člověk Benjaminovské 

technické reprodukovatelnosti je občas nucen uprostřed moderního 

informačního „pekla“ informací a reprodukcí se odmlčet a kontemplovat 

nad tím, že jej zasahuje něco jiného, nového, něco nad čím musí 

přemýšlet. Zatímco dříve byla hodnota aury kultovních obrazů náboženské 

(křesťanské) tradice do velké míry společensky vynucována- nejčastěji 

v protokolech dogmatického zastrašování; nyní je spíše předpokládána 

 

                                    
73  Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti. In: HORÁKOVA, MGR., Jana. Umělecké dílo v době 
své digitální reprodukovatelnosti [online]. Brno, 2008 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps10/dilo/web/pages/1_tech_rep.html 
74 Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti. In: HORÁKOVA, MGR., Jana. Umělecké dílo v době 
své digitální reprodukovatelnosti [online]. Brno, 2008 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps10/dilo/web/pages/1_tech_rep.html 
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v ateliérech umělců, ve výstavních síních, v galeriích. Aura, která je 

spojena se svým úpadkem, tvoří jednotný systém – je tedy vidno, že tato 

regrese je auře vlastní, neboť ji doprovází od samého počátku (již Plinius 

si stěžuje, že některá díla antického umění jsou naprosto bez aury – 

zejména pak reprodukovatelné busty).  

Je aura, která je vlastně určitou transcendencí obrazu a která je 

v tomto kontextu usurpována staletími kultovních námětů, nyní vlastně 

odsouzena k neplatnosti? Každé epistéme, každý historický diskurs si sám 

pro sebe vždy staví analytickou hráz, vztahující se k šifrování kulturních 

artefaktů – pro postmodernisty je touto hrázi modernita, pro „-ismy“ 

počátku 20tého století to bylo umění 19tého století. Tím ovšem aura 

nezaniká, aura se podle Warburga spojuje s otázkou paměti, a ne historie.  

 „Nevolnost a nedorozumění, které dnes prolínají všechen estetický 

diskurs, spočívají přinejmenším z části na faktu, že tento diskurs 

v porozumění ne – specifičnosti – antropologické dimenzi – děl 20tého 

století nejčastěji selhává, nevrátí-li se k použití staletých kategorií, které 

jsou víceméně vždy vázány s náboženským světem jako takovým. 

Existuje jistě analogie antropologická, ale také fenomenologická a také 

metapsychologická“75. Didi-Huberman tedy zamýšlí hledat v každém díle 

artikulaci formálních jedinečností a antropologických paradigmat.76

 Obraz je také především krystalem času, formou, která je současně 

konstituována ve své podstatě a zároveň se neustále mění, jako se mění 

krystalická struktura

 

77

                                    
75  DIDI-HUBERMAN, Georges. Ninfa moderna: esej o spadlé draperii. Vyd. 1. Praha: 
Agite/Fra, 2009. S.244. Edice vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-80-3. 

. Podobně jako krystalická struktura, je i umění 

dvojznačné – jednak se můžeme dovolávat estetických soudů (jak tvrdí 

76  DIDI-HUBERMAN, Georges. Ninfa moderna: esej o spadlé draperii. Vyd. 1. Praha: 
Agite/Fra, 2009. S.245. Edice vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-80-3. 
77  Lze jistě nalézt paralelu s pojmem obraz – krystal (jako neustále se v čase měnící 
entita) francouzského filosofa Gillese Deleuze 
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Benjamin78) a současně můžeme vzdálit veškeré dialektické operace od 

konsensuálních syntéz a smířlivých soudů79

 Jak konkrétně potom Goerges Didi-Huberman přistupuje k umění 

středověku a k umění současnosti? Jak již bylo napsáno – zkoumat umění 

není jenom prosté nahlédnutí do historických análů, popřípadě definice 

obrazu na základě neměnných ikonografických pravidel – správně 

porozumět obrazu znamená vnořit se do historie (ale zároveň se jí 

nenechat pohltit), zkoumat každý jednotlivý detail, který mohl nějakým 

způsobem přispět ke vzniku díla a námětu. Nelze však ani podcenit 

původní intenci malíře, kterého ovšem nemůžeme „zaškatulkovat“ pevně 

do dané epochy, umělec musí být součástí elastického přediva, které 

utváří celou vědní disciplínu zkoumání malby (chceme se zde raději 

vyhnout použití termínu dějin umění, neboť už tento termín začíná 

definovat klasický kunsthistorický přístup). 

 (tedy to, co se neustále mění, 

co je plamenem v krystalické struktuře obrazu).  

 Pro jasnější pochopení této neobvyklé metodologie se podívejme, 

jak Georges Didi-Huberman přistupuje k raně renesančnímu umění a 

v kontradikci s touto epochou dále zjistíme, do jaké míry může být 

ovlivněn interpretační diskurs o umění současném. 

 

 

 

 

                                    
78 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ninfa moderna: esej o spadlé draperii. Vyd. 1. Praha: 
Agite/Fra, 2009. S.248. Edice vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-80-3. 
79 tamtéž 
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6. Komparace metodologií Georgese-
Didi Hubermana  a Umberta Eca 
v kontextu jednotlivých historických 
epoch 

 

6.1 Středověké umění 

6.1.1 Středověký člověk a jeho umění 

 

Je zřejmé, že objektivně historicky uchopit takové období, jakým byl 

pozdní středověk a být při tom co nejvíce objektivizující je asi téměř 

nemožné. Nicméně se pokusme čerpat právě z těch autorů, které bychom 

za objektivní mohli považovat. Vyhneme se tedy příliš subjektivním 

kritickým teoriím a nahlédneme tak na středověk očima těch historiků a 

kunsthistoriků, kteří jsou již dlouhou dobu v tomto oboru etablování a 

berou se téměř za bernou minci v tomto odvětví historie.  V následující 

částí tedy zazní především myšlenky Umberta Eca, jehož pojednání o 

středověké estetice je velmi zevrubné, dále pak budou následovat historici 

Jacques Le Goff, Anton Gurevič, Ernst Gombrich, Pierre Francatel, či José 

Pijoán.  

Vraťme se však ještě k Umbertu Ecovi. Umberto Eco je pro tuto práci 

jedním ze dvou klíčových autorů, dostane zde tedy více prostoru než 

ostatní. Na těch následujících řádcích, které pojednávají o středověké 

estetice, můžeme vcelku jasně doložit Ecův přístup ke středověkému 

umění, které pojímá jako estetik a kunsthistorik. 

6.1.2 Středověké myšlení 

Termín „středověk“ byl poprvé použit v roce 1469 papežským 

knihovníkem Giovannim Andreou. Andrea tím chtěl zdůraznit filosoficko-
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sociální rozdíl mezi starým a současným, moderním člověkem.  Nicméně 

ono klasické dělení na starověk, středověk a novověk pochází až ze 

17.tého století, kdy jej poprvé uveřejňuje Georges Horn v díle Arca Noe (z 

roku 1666). V roce 1678 pak vzniká velký Glosář střední a pozdní latinské 

kultury.  

Středověk je období, které zažilo hluboký úpadek v porovnání se 

vznešeností a kulturou starověkého Říma. Ovšem chápat středověk jenom 

jako dobu temna by bylo iluzí. Vždyť naše dnešní Evropa nestojí jen na 

základech antické civilizace, nýbrž její velká část stojí na odkazu, který se 

utvářel právě ve středověku. Středověká kultura se vytvářela syntézou 

kultury antické, barbarské (barbarský obraz světa je jednotnější, což je 

dáno relativní stejnorodostí společnosti, ve které byl formován; naproti 

tomu ten křesťanský byl složitější, což je dáno strukturovanou feudální 

společností, jejíž třídy stojí v antagonismu; představy světa se tedy 

neshodují) a především křesťanství. Kdo jiný než právě církev se snažil 

pomocí své moci řídit běh každodenního dění? Právě vývojem a sloučením 

těchto tří aspektů došlo k vytvoření jedinečného kulturního systému, na 

jehož základech dnes stojíme.80

Avšak vždy pokud přemýšlíme o samotné podstatě toho, co středověk 

představuje, rýsuje se v našich myšlenkách, jako dělicí čára renesance. 

Dějiny žádnou renesancí neprošly

 

81

                                    
80 MIKULEC, Roman. Recenze - A. J. Gurevič: Kategorie středověké kultury. Hradecký 
dvůr [online]. 2009, 1. [cit. 2012-06-08]. Dostupné z: http://hradeckydvur.net/studium-
historie/recenze-a-j-gurevic-kategorie-stredoveke-kultury 

.  Vždy docházelo pouze k určitým 

proměnám, které se skrývají pod maskou návratu k antice. Tyto 

renesance se objevují tedy nejen po 13.tém století, ale vlastně po celou 

dobu vzniku evropské kultury, tedy až do poloviny 19.tého století 

(připomeňme například renesancí otónskou, karolínskou, toskánskou; 

renesanci literární a teologickou – například novoklasicismus, novogotiku). 

81  LE GOFF, Jacques. Středověká imaginace. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. S. 33. Historické 
myšlení; sv. 5. ISBN 80-7203-074-4. 
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Vidíme, že renesancí nutně nemusíme myslet konec středověku; 

renesance je vlastně pouze jakýmsi oddělujícím prvkem, který sám ani 

nemá přesné časové ohraničení82. Historikům se čím dál tím více jako 

klíčové datum, o kterém můžeme říct, že je příchodem renesance, jeví 

výskyt černého moru v letech 1347 až 134883

Dá se tedy vůbec najít nějaký radikální řez mezi středověkem a 

renesancí? Dá se říci, že ony rozdíly nám pomůže najít pochopení vývoje 

evropského feudalismu. Středověk se svým víceméně neexistujícím 

výrobním procesem (nadbytky konzumuje aristokracie a církev) leží někde 

mezi starověkem a příchodem kapitalismu v rámci průmyslové revoluce. 

Stejně jako hodnocení výrobního procesu nám může posloužit též vnímání 

náboženství – od celkové ideologické nadvlády ve středověku až po ztrátu 

jeho monopolního postavení v 19. století

. Začíná se hovořit o období 

před morem a po moru. O období růstu a období krize, o období stability a 

nejistoty. Podobný jev hledá historik Marc Bloch, nachází sociální legendu 

o královském zázraku, léčitelskou schopnost francouzských a anglických 

králů. Toto období víry trvá od 11. století až do konce století 18.tého 

(poslední doložené vyléčení je z roku 1825). Kromě královského zázraku 

je podobným mezníkem legenda o pomazání panovníka posvátným olejem 

(mnoho evropských zemí a královských rodu si pak tuto legendu pro své 

účely upravují, nicméně ono mystické gró zůstává stále stejné).  

84

Renesance není pouze systém, který by dovedl zobrazovat určité 

neměnné hodnoty, nebo spíše pouze věcně uplatňované zákony vidění. Je 

to také systém, který je výborně přizpůsobený určitému stupni poznání. Je 

. 

                                    
82 V malbě je udáván začátek renesance jako rok vzniku jednoho z Giottových obrazů, ve 
kterém použil pravidla lineární perspektivy.  
83  LE GOFF, Jacques. Středověká imaginace. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. S.35 Historické 
myšlení; sv. 5. ISBN 80-7203-074-4. 
84 Jak řekl Friedrich Nietzsche: „Bůh je mrtev. Bůh zůstane mrtvý. A my ho zabili!“ 
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ho tedy možné chápat pouze v kontextu se sociálními, ekonomickými, 

vědeckými a politickými zvyky té doby.  

 

6.1.3 Struktura středověkého umění 

Kulturu minulosti je možno pochopit jen tehdy, přistupujeme-li k ní 

přísně historicky a poměřujeme jí mírou, která jí odpovídá. Jednotné 

měřítko, které by bylo možno aplikovat na všechny civilizace a epochy, 

neexistuje, neboť ve všech těchto epochách neexistuje stejný člověk. 

Nejvýznamnější historikové 18. a 19. století byli právě toho názoru, že 

lidská přirozenost a zejména myšlení představuje v celém průběhu dějin 

konstantu. Jakob Burckhart učinil výchozím bodem svého spisu 

weltgenschichtliche Betrachtungen85 člověka, „jaký je, jaký vždycky byl a 

musí být“86

Chápání umění jako tvůrčí síly není pro středověk vůbec typické. Umění 

sice může uspořádávat výborné tvary a formy, nicméně je stále podřízené 

módu přírody. Výtvory umění jsou tedy naživu pouze díky látce, která je 

podpírá (platonskou hylé), zatímco příroda je v koloběhu udržována 

božskými zákony a mandátem. Podle Tomáše Akvinského

. V důsledku toho byl vlastně na místo člověka jiných epoch a 

kultur podsouván Burckhardtův západoevropský současník.  

87

                                    
85  GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 
1978, .s.9, [1] s. Most; Sv. 17. 

 jsou formy 

umění kongeniálnější člověku, protože nevyžadují komplexní pochopení, 

které jinak proniká až do transcendentální sféry. Formy tak mohou být 

zachyceny již na empirickém povrchu. Obrazy jsou materiál, vytvořený 

světskými uměními a nemají tedy mít (nebo by mít neměly – o tom se 

86  ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 2. Praha: Argo, 2007. S. 

143. ISBN 978-80-7203-892-3. 

87 ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 2. Praha: Argo, 2007. S. 
143. ISBN 978-80-7203-892-3. 
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ostatně vedly mnohé spory) mystickou funkci. Nemají žádný nadpřirozený 

vliv a žádný anděl umělcovu ruku nevede. Umění je neutrální a může být 

považované za zbožné i bezbožné podle toho, kdo je provozuje. V obrazu 

není nic, co by se mělo chválit, nebo uctívat, jeho krása narůstá, nebo se 

zmenšuje v souladu s umělcovým talentem. Hodnota obrazu netkví v tom, 

že zobrazuje například nějakého světce, ale v tom, že je dobře vyroben a 

zhotoven z cenného materiálu. Dvě vyobrazení, jež znázorňují ženu 

s dítětem (jedno je ztvárnění Panny Marie a druhé může být třeba Venuše 

s Aeneem), jsou stejná v tom smyslu, že si navzájem odpovídají figurou, 

barvou, materiálem ale liší se od sebe pouze názvem.88

Názor středověké populace na umění a postavu umělce byl tedy až na 

výjimky jednotný a zakotvený v klasické nauce o lidském konání. Umění 

je jednak přímé poznání toho, co se má dělat; je také principem konání a 

přemýšlení nad věcmi. Umění je znalost pravidel, díky kterým mohou být 

vytvářeny věci. Jde o znalost daných, objektivních pravidel. Umění se 

podle středověké tradice nazývá ars, pravděpodobně z řeckého Aretes. 

 

Svět, vytvořený středověkým malířem je velice svérázný a pro pohled 

dnešního člověka neobvyklý. Malíř jako by nevěděl, že svět je 

trojrozměrný a má hloubku; na jeho obraze je prostor nahrazen plochou. 

Opravdu mu není známo ani to, jak probíhá čas? Na obrazech se přece 

zobrazují děje, které po sobě následují, simultánně; na obraze se spojuje 

několik scén, které jsou od sebe časově odděleny. Například Jan Křtitel 

stojící před králem Herodesem, Jan Křtitel v okamžiku, kdy mu kat stíná 

hlavu a Herodias přinášející Herodovi mísu s Janovou hlavou, zatímco jeho 

bezduché tělo leží opodál - to vše je zobrazeno v několik plánech na 

jednom obrazu.  

                                    
88 ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 2. Praha: Argo, 2007. S. 
146. ISBN 978-80-7203-892-3. 
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Nemůžeme však mluvit o nějaké tvůrčí primitivnosti, či dětinskosti 

středověkých malířů. Neumělost rozhodně není důsledkem neobjevené 

lineární perspektivy (tedy mluvíme o malířství, formálně předcházejícímu 

italskému trecento). Všechny tyto negativně kritické soudy svědčí 

především o jedné věci - jde o nepochopení vnitřního světa středověkého 

malíře nebo básníka. Svědčí také o snaze posuzovat umění jiné epochy 

prismatem moderní doby a moderního způsobu přemýšlení, které je 

naprosto cizí středověkému člověku. Podobně špatně by mohl být 

nahlížený i způsob reprodukce uměleckých děl. Středověk ctí jako ctnost 

opakování myšlenek dávných autorit a odsuzuje hlásání nových ideí. 

Plagiát se ve středověku nestíhá, ale originalita může být pokládána za 

hřích a konkrétní a abstraktní v malbě se dává na stejnou úroveň89

Názory středověku na umění by se daly charakterizovat těmito dvěma 

definicemi. A) Umění je přímé poznávání toho, co se má dělat. B) Umění 

je principem konání a přemýšlení nad věcmi, které je třeba udělat. 

V těchto definicích se objevují dva základní prvky: poznávací a 

produktivní. Na těchto předpokladech je založena nauka o umění. Umění 

je znalost pravidel, díky nimž mohou být vytvářeny věci. Celý středověk je 

zajedno v tom, že jde o znalost daných, pojem, který zahrnuje i to, co 

bychom my dnes označili spíše za řemeslo či techniku. A objektivních 

pravidel. Umění usiluje o vytvoření dobrého díla, je to tedy určitá 

dovednost, která vytváří předměty. Velice známým aspektem středověké 

teorie umění je to, že ars je velice široký pojem a tak se teorie umění 

stává především teorií zručnosti. Co se týká člověka jakožto tvůrce umění, 

je člověk umělcem z nouze, neboť jen pozoruje díla přírody a napodobuje 

je. Každé dílo je tak dílem Tvůrce, Přírody nebo umělce, který přírodu 

napodobuje. Středověká teorie umění je filosofií tvořivosti lidské techniky 

a vztahů mezi ní a tvořivostí přírody. Středověké mentalitě je vzdálené 

.  

                                    
89  GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 
1978, .s.11 , [1] s. Most; Sv. 17. 
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chápání umění jako tvůrčí síly. Umění sice práci Přírody napodobuje, 

nedokáže však vytvořit nic živého.  

Postava umělce byla též chápána naprosto jinak, než tomu je dnes. 

Umělec ve středověku byl artifex – ne umělec génius, který se do 

podvědomí dostává v renesanci, ale spíše řemeslník (artifex byl tak i 

kovář, rétor, či iluminátor). Teorie umění byla tedy teorií zručnosti. Artifex 

je tvůrce toho, co má slučovat, napravovat, nebo prodlužovat přírodu (ne 

však esteticky obohacovat – na tuto myšlenku si musíme ještě počkat). 

Umění má tedy „prodloužit“ přírodu (jak již psal Platon). Ovšem nejedná 

se o dokonalou nápodobu a mnohdy otrocké kopírování. Umělecká 

nápodoba sebou nese i malířovu invenci. Umění má jednak spojovat věci 

rozpojené a naopak rozpojovat věci spojené; má pokračovat tam, kde 

příroda ustala, má prodlužovat její tvůrčí působnost – umění 

nenapodobuje přírodu tím, že by ji napodobovalo, ale tím, že napodobuje 

její činnost90

Umění a jeho konání, které patří do kategorie virtus je z části 

analogické s rozvážností

. Obecně vzato se tedy jedná o filosofii tvořivosti lidské 

techniky a vztahů mezi ní a tvořivostí přírody.  

91 (rozvážnost je ovšem zaměřena na dobro 

člověka a zachází do transcendentálních kategorií, umění je o zacházení 

s fyzickými látkami a obecně o vytváření hmotných věcí). Umění má 

usilovat o tzv. bonum operis92

                                    
90 ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 2. Praha: Argo, 2007. S. 
140. ISBN 978-80-7203-892-3. 

. Je zajímavé, že se tento výklad vztahuje 

pouze na samotnou činnost, nabízí se například paralela, kdy nadšený 

biolog vyvine virus, který je potom zneužit pro vojenské účely. Umění ve 

středověku není výraz, ale stavba, či zacházení, které se snaží přijít ke 

konstruktivnímu výsledku. 

91  ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 2. Praha: Argo, 2007. S. 
139. ISBN 978-80-7203-892-3. 
92 Bonum operis lze přeložit jako „být dobrý v práci; v tom co dělám 
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Umělci si vytvářejí vědomí vlastní důstojnosti (i když se může zdát, že 

středověké myšlení spíše směřuje k pokoře a anonymitě). Pokud bychom 

měli charakterizovat „dokonalého“ středověkého umělce, museli bychom o 

něm prohlásit, že je ctnostný, krásný, výřečný a zručný ve výtvarném 

umění, má příjemný hlas, umí hrát na varhany a na flétnu, je zábavným 

společníkem i brilantním řečníkem93

Je nutné si ovšem v kontradikci uvědomit (když přemýšlíme 

například o zrození nového výtvarného prostoru), že při invenci platí 

vlastně dvě naprosto rozdílné věci. První je objevení neznámé věci či 

substance, zákonitosti či metody uspořádání, nebo nově interpretace 

známé skutečnosti. Pravým nálezem je jistě toto stadium – objevení, či 

úprava vedoucí většinou od jednoho k druhému.  Základem celého 

uchopení nového zobrazení je objevení spojité povahy světla a snadné 

zacházení s průsvitným světlem (jak ho pro quattrocento objevil 

Brunelleschi a následně Donatello).  Tento objev se samozřejmě jenom 

tak z ničeho nic „nevyskytl“; předcházelo mu několik století experimentů, 

je založen na matematických znalostech, které byly přejímány od 

minulých generací.  Představa, že se nová Florencie zrodila přes noc 

v hlavě několika vynálezců krásy, je mylná. Renesance totiž snad celé 

jedno století existuje pouze v představách několika jedinců (ostatně 

takový proces můžeme vysledovat například i u Piccassova umění, pro 

; zkrátka lidský a humanistický ideál 

karolinské epochy. Formy obdivu vůči těmto artifexům se může zdát dnes 

svérázný – nebylo neobvyklé, že mniši si navzájem unášeli význačné 

umělce z kláštera do kláštera (kde ostatně byli tito umělci chováni ve 

veliké úctě) a až renesance přináší změnu pojetí prostoru a chápání 

malíře; individuum je centrem světa. Sféra umění je ovládána objevem 

lineární perspektivy. Tato subjektivně antropocentrická pozice je 

středověkému člověku cizí. 

                                    
93  ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 2. Praha: Argo, 2007. S. 
162. ISBN 978-80-7203-892-3. 
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které se razila zásada, že jeho díla mohou být realizována pouze 

v železobetonových městech94

 

. 

 

 

 

 

 

6.1.4 Středověký člověk a jeho svět 

Středověký člověk je pojem nepochybně abstraktní. Při hledání určité 

obecnosti je třeba neustále pamatovat na to, že středověká kultura byla 

společenstvím feudálů a sedláků, měšťanů a vesničanů, vzdělanců a 

negramotných, duchovních a laiků, ortodoxních a kacířů. Tato 

dichotomická polarita skupin a tříd vede k ambivalenci, rozkolísanosti; na 

jedné straně zde máme doslova zřídla kultury, na druhé straně takřka 

kulturní vakuum.  

                                    
94  FRANCASTEL, Pierre. Malířství a společnost: výtvarný prostor od renesance ke 
kubismu. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2003. S. 18., lxxii s. obr. příl. Dějiny a 
teorie umění; sv. 4. ISBN 80-86598-49-7. 

Vědomí středověkého člověka se odvozovalo od jeho víry 

v transcendentálie. Z tohoto modu myšlení pochází jeho veškerá lidská 

činnost. Víra zasahuje do malířství, literatury, aritmetiky, práva, 

historiografie, obvyklé práce, vlády, válek a mnoha dalších aspektů 

středověkého člověka. Je jakýmsi předobrazem veškerých životních sfér 

ve středověku. A právě skrze tyto kategorie, v nichž vidí obraz středověké 

kultury, se Gurevič snaží nahlédnout do myšlení středověkého člověka, 

jeho postojů a pocitů. 
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Není ovšem pravda, že by se středověké intelektuální bádání 

redukovalo toliko na teologii. Je samozřejmě jasné, že vědění vedlo i 

k estetickému a filosofickému myšlení. Ovšem volíme-li za předmět 

analýzy uměleckou tvorbu nebo právo, nesmíme danou sféru činnosti 

vytrhávat z širšího stupně kulturně historického kontextu, neboť jedině 

v rámci této celistvosti, kterou nazýváme středověkou kulturou, můžeme 

správně pochopit jednotlivé její komponenty. Teologie představuje 

„nejvyšší zobecnění“ společenské praxe středověkého člověka.  

Chování lidí (nezávisle na době, ve které žili, žijí, nebo budou žít) bylo 

motivováno hodnotami a ideály jejich epochy a prostředí. Pokud si v plné 

míře neuvědomíme, že člověk je definován svou hodnotovou orientací a 

kritérii, kterými se v dané době člověk řídil (pravidla nastupující moderní 

společnosti, konec feudalismu), nemůžeme si činit nárok na to, abychom 

porozuměli jejich jednání a ovšem ani na vědecké objasnění historického 

procesu.  

Barbarský obraz světa a obraz světa, jak si jej postupně utvářela 

feudální společnost a v ne o tolik odlišné míře pak i společnost raně 

novověká, se od sebe velmi liší. První se formuje v relativně sourodé 

společnosti, v nichž byly ještě velmi živé rodové řády. Proto je tato 

barbarská kultura značně homogenní s hodnotami, které jsou ryze 

pragmatické a nacházejí v rámci společnosti své fixní uplatnění.  

Každá civilizace, každý sociální systém je definovaný také svými 

svéráznými způsoby pojímání světa. Určitému stupni rozvoje kultury a 

obecně společnosti a vlastně i stupni vymanění člověka z područí přírody 

odpovídají jisté způsoby prožívání světa. V tom smyslu odrážejí 

společenskou praxi. Zároveň však tyto kategorie určují jednání jednotlivců 

a skupin. Proto také působí na společenskou praxi, vedou k tomu, že 

nabývá podoby odpovídající tomu „modelu světa“, který vytváří uskupení 

uvedených kategorií. To vše svědčí o prvořadé důležitosti studia těchto 
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kategorií pro pochopení kultury a společenského života v různých 

historických epochách. Přiznejme, že takový úkol je neobyčejně složitý95

K celkovému pochopení života, jednání, ale především kultury je 

nezbytné, abychom se pokusili rekonstruovat představy a hodnoty, které 

jsou středověkým lidem vlastní. Je potřeba odhalit návyky jejich vědomí, 

aby byly patrnější způsoby, kterými pojímají jejich svět, prostředí a 

společnost. 

.  

Problém, se kterým se setkáváme, chceme-li poskládat jednotlivé dílky 

myšlení středověkého člověka, které mohou vést k objevení určitého 

módu nahlížení, nás může postavit před obecnější problém: Je možno 

uchopit a pochopit minulost, aniž ji vnucujeme své vidění, diktované 

naším vlastním prostředím a epochou? Na tuto otázku je zřejmě třeba 

odpovědět záporně96. Náš zájem o minulé epochy, kritéria, s nímž 

přistupujeme k výběru materiálů z pramenů, hodnocení, které tomu 

materiálu přisuzujeme, naše zobecnění a dedukce97 - to vše je do jisté 

míry podmíněno systémem ideí a hodnot, vlastním naší společnosti. 

Nicméně historické poznání existuje a nemůže neexistovat98

Měli bychom se snažit odhalit kulturní elementy, které nás zajímají, jak 

v ideologické, tak v psychologické sféře; ve sféře „prociťování“ a ne 

„chápání“, ačkoli je patrné, že tyto dvě entity jsou velmi podobné, jsou 

propojeny přechody a prostupováním. Ovšem podstata této středověké 

psychologie jde též ruku v ruce se středověkou ideologií (feudální a 

.  

                                    
95  ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 2. Praha: Argo, 2007. S. 
25. ISBN 978-80-7203-892-3. 
96  GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 
1978, .s.18 , [1] s. Most; Sv. 17. 
97  Oswald Spengler definoval jednotlivé epochy jako čistě autonomní monády, které 
nejsou za žádné situace přístupné a jako takové jsou a budou navždy mimo náš systém 
chápání.  
98  GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 
1978, .s.18 , [1] s. Most; Sv. 17. 
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náboženskou), a proto se ji nemůžeme vyhnout, naopak s ní musíme plně 

spolupracovat. 

 

 

 

6.1.5 Středověká estetika 

Materiál středověké kultury se dá vůbec velmi špatně rozdělit tak, jak 

jsme naučení kategorizovat v rámci studia současné kultury. Mluvíme-li o 

středověku, sotva lze vydělit jako dostatečně izolované okruhy takové 

sféry intelektuální činnosti jako je estetika, filosofie, historické znalosti, 

nebo ekonomické myšlení. Vlastně je lze vydělit, ale ta procedura nikdy 

neprobíhá bezbolestně jak pro pochopení středověké kultury jako celku, 

tak pro poznání dané její oblasti99

Středověká kultura (neboť je nutno tento pojem v daném kontextu 

definovat zevrubněji) nezahrnuje jen kategorie estetické nebo filosofické, 

neomezuje se na literaturu, výtvarné umění, hudbu. Abychom snáze 

pochopili určující princip této kultury, je potřeba překročit hranice toho, co 

kulturou chápe moderní člověk (tedy víceméně esteticky sepjaté entity). 

Pak zjistíme, že i v právu, ve vlastnických vztazích a v mnohém jiném 

převládá určitý sjednocující princip. Kultura akcentuje všechny tyto sféry. 

Abychom porozuměli jazyku malířského umění, je potřeba znát nejdříve 

jazyk kultury, jemuž je tento speciální jazyk, nevytvářející uzavřený 

. Teorie o krásnu byly u středověkých 

myslitelů nezbytně orientovány na postižení Boha, který je tvůrcem všech 

individuálních forem, jež existují jako imanentní k božské prozřetelnosti. 

                                    
99  GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 
1978, .s.12 , [1] s. Most; Sv. 17. 
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autonomní systém, podřízen100

Po celý středověk je stále živým tématem protiklad mezi vnější a 

vnitřní krásou. Nehynoucí vnitřní krása je totiž jedinou zárukou tváří v tvář 

pomíjivosti vnější krásy.  Vnímání krásy či krásna středověkým člověkem 

má spoustu aspektů. Středověký člověk okamžitě obrací cit pro krásno 

v pocit společenství s božským. Má-li být krásno skutečnou hodnotou, pak 

se musí shodovat s dobrem, s pravdou a se všemi dalšími atributy bytí a 

božství. Dále je pro středověkého člověka velmi těžké nazírat hodnotu 

krásy a užitečnosti odděleně. Například církevní autoři, kteří oslavují krásu 

sakrálního umění, zároveň trvají na jeho didaktickém účelu – pictura est 

laicorum litteratura

. Musíme si též uvědomit, jakou roli zde 

hraje latina, která je vlastně určitým jazykovým katalyzátorem, jenž 

určuje veškerou středověkou dialektiku.  

101

Středověk se zkrátka musí obejít bez teorie krásného umění takové, 

jakou ji známe dnes – bez estetického prožitku, bez génia umělce. 

Středověké myšlení se v tomto směru nevyhraní z pozice slučovat krásná 

umění od umění užitého. Jediným rozdělením, které se objevuje, je 

rozdělení na umění ušlechtilé a manuální. Vyšší umění jsou: poetika, 

gramatika, rétorika (tedy od doby Aristotela se v tomto systému nic 

nezměnilo. Umění, které by bylo zaměřené opravdu jenom striktně pro 

potěchu oka, se objevuje pouze náhodně, například v pojednání o hrách 

nebo ženských účesech, není zde ovšem žádné východisko, ze kterého by 

se dalo generalizovat 

. Jedním z dalších aspektů vnímání krásna je 

estetické nazírání vesmíru vůbec. Ve středověku se hovoří o kráse 

veškerého bytí. 

                                    
100  GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 
1978, .s.15 , [1] s. Most; Sv. 17. 
101  ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 2. Praha: Argo, 2007. S. 
32. ISBN 978-80-7203-892-3. 
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Přesuňme se nyní k Fra Angelicovi. Kolem tohoto malíře se v průběhu 

dějin umění vytvořil doslova kult (ostatně sám Georges Didi-Huberman je 

toho důkazem), jakési uctívání snad až ze sentimentálních důvodů. Podle 

Francastela takový přístup umělci moc neprospěl. Například ve slavném 

klášteře San Marco nalezneme jak vrcholně kvalitní nástěnné malby, tak 

mnohá velmi zjednodušená řešení. Je z nich snad cítit umělcova únava a 

nechuť pokračovat v díle, ze kterého se stala sériová výroba? Pokud se 

jeho dílo posuzuje také z hlediska toho, co je známo především o jeho 

rebelantství, snadno lze asi pochopit, že v díle tohoto nesmírně zručného 

umělce musíme odlišit to, co se pro něj stalo pouhým řemeslem, od toho, 

co vzniklo činností genia.  

Prostor není sám o sobě realitou, která by byla pouze v různých 

dobách jinak zobrazována. Prostor je lidská zkušenost sama. Zdá se nám 

evidentní, že určitá euklidovská perspektiva je spontánním, dokonale 

klamným obrazem reality. Je to však jedině tím, že staletí vzdělávacích 

konvencí nás naučila akceptovat určité znaky používané za účelem rozvoje 

našich matematických a vizuálních schopností102

Současný psychologický výzkum objasňuje myšlenku, se kterou 

umělec odedávna experimentuje (aniž je někde explicitně vyjádřena jako 

nějaká doktrína). Kresba vypovídá principielně spíše o pohnutkách a 

emočním rozpoložení tvůrce, než o modelu. Proto je samozřejmě důležitá 

aktivita jedince, který si takové pojmy jako prostor, čas, či pohyb svými 

rostoucími životními zkušenostmi vytváří.  

. Všechny moderní 

výzkumy poukazují na to, že člověk dokáže sestavit více stejně 

uspokojivých forem, které mohou být dokonale (a ihned) srozumitelné 

těm, který daný (například výtvarný) jazyk ovládají.  

                                    
102  FRANCASTEL, Pierre. Malířství a společnost: výtvarný prostor od renesance ke 
kubismu. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2003. S. 28., lxxii s. obr. příl. Dějiny a 
teorie umění; sv. 4. ISBN 80-86598-49-7. 
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Renesance není systém, který by dovedl zobrazovat určité neměnné 

hodnoty, nebo spíše pouze věcně uplatňované zákony vidění. Je to také 

systém, který je výborně přizpůsobený určitému modu poznání. Je ho 

tedy možné chápat pouze v kontextu se sociálními, ekonomickými, 

vědeckými a politickými zvyky té doby.  

 

6.1.6 Středověké umění podle Georgese Didi-Hubermana 

 Pokud chceme uvést Didi-Hubermana jako interpreta (budeme se 

snažit v případě jeho osoby vyhnout termínu historik umění) středověké, 

nebo renesanční malby, musíme zmínit dílo a osobu Fra Angelica103

Jedním z prvních počinů, kterého se klasický kunsthistorik dopustí, bude 

zasazení tvorby Fra Angelica do období toskánského 15. století. Tedy 

uplatnění diachronické časové osy. Jakmile je obraz takto 

„zaškatulkován“, může historik umění („Panofského typu“) začít 

analyzovat koncept, naraci a alegorie

 – 

italského mnicha a malíře rané renesance. Jeho dílo (a zejména fresky 

v klášteře San Marco) bylo Didi-Hubermanem dokonale a zevrubně 

interpretovány.  

104. Během kontemplace najednou 

statické figury ožívají, nehybná ústa k nám počínají promlouvat a obraz 

najednou není statický krystal, ale soustava příběhů, chronologicky 

řazených. V případě obrazu „Zvěstování“105

                                    
103 Blahoslavený Fra Angelico (v Itálii znám jako „Il Beato Angelico“), vlastním 
jménem Guido di Pietro, řeholním jménem Jan z Fiesole (? 1395, Vicchio di Mugello –18. 
února 1455, Řím) 

 Fra Angelica, hned jakmile 

obraz vidíme, můžeme s jistotou začít celkem přesně interpretovat, neboť 

104  DIDI-HUBERMAN, Georges. Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain 
History of Art. Pennsylvania: Penn State Press, 2009, s. 13. ISBN 978-0-271-02472-1. 
105 Zvěstování Panny Marie, správněji zvěstování Páně či zvěstování Panně Marii, je 
zjevení archanděla Gabriela Panně Marii. Archanděl ji oznamuje, že počne dítě, které se 
stane Spasitelem 
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použité téma je velmi známé jak historicky, tak ikonograficky; obraz 

vypráví příběh a my již předem známe celý sižet.  

Nicméně Georges Didi-Huberman se snaží jít poněkud dále. Zůstaneme 

před obrazem poněkud déle (ve chvíli, kdy již historik umění obraz opouští 

s tím, že je pro něj vše podstatné známé). Na „Zvěstování“ sice není příliš 

expresivních výrazů, ústa jsou sevřená, postavy zamrzlé ve svých 

figurách, nicméně i tehdy můžeme nalézt na díle mnoho velmi působivých 

detailů. I díky použité kompozici (která je, jak již bylo nastíněno, velmi 

pasivní) se může historik umění 

cítit zklamaný. Kde je ona pro 

quattroccento pověstná 

bohatost forem námětu 

„zvěstování“? Kde jsou všechny 

ty iluzivní detaily, 

komplikovaná expresivní gesta, 

objekty denního života, 

realistické doteky? Vypadá to, 

jako kdyby Fra Angelica 

pramálo zajímaly estetické 

teorie jeho doby (tedy žádné 

uplatnění Albertiho estetických 

paradigmat)106

Obr. 2 Fra Angelico - Zvěstování 

.  

Jak se s tím tedy vypořádáme? Musíme se vrátit úplně na začátek – 

musíme zapomenout vše, co o umění známe, neboť to nám do značné 

míry totalitně definuje náš vlastní vkus a možnost interpretovat. Musíme 

přemýšlet v takovém módu, ve kterém by naše znalosti nebyly schopné 

                                    
106  DIDI-HUBERMAN, Georges. Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain 
History of Art. Pennsylvania: Penn State Press, 2009, s. 14. ISBN 978-0-271-02472-1. 
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dané vizuální podněty identifikovat. Musíme se navrátit k samotné 

základní funkci pohledu. Pak uvidíme přirozenou hru světel, kombinaci 

komplementárních barev. Didi-Huberman zde přichází s novým termínem 

„rozlišení viditelného“107 (nebo též jednotlivých prvků reprezentace). 

Viditelné není jenom kompozicí barev a tvarů. Toto viditelné je 

transcendetem malby, je to něco, co zasahuje diváka i z druhé strany; 

dalo by se říci, že se jedná o auru obrazu. Není to ovšem v žádném 

případě pouze abstrakce. A právě toto vizuálno, sféra transcendentálních 

podnětů produkuje symptomy108

 

. 

 

 

 

 

6.2 Současné umění  

 

6.2.1 Časový rozsah modernismu a postmodernismu  

O umění se dá de facto mluvit vždy tehdy, pokud hovoříme, když se něco 

udělá tak dobře, že se leckdy zapomeneme zeptat, jak vlastně bylo dané 

dílo vytvořeno. Takový je jednoznačně vývoj v minimálně poválečném 

malířství. Pokud chápeme malbu jako čistě technicky proces nanášení 

pigmentu na medium, tak i potom lze najít odborný diskurs, který danou 

metodologii zevrubně popisuje.  

                                    
107 DIDI-HUBERMAN, Georges. Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain 
History of Art. Pennsylvania: Penn State Press, 2009, s. 17. ISBN 978-0-271-02472-1. 
108  DIDI-HUBERMAN, Georges. Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain 
History of Art. Pennsylvania: Penn State Press, 2009, s. 19. ISBN 978-0-271-02472-1. 
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 „Moderní umění se nerodí jenom tak z ničeho, na počátku nového 

století - vstupuje totiž do života v závěrečné fázi impresionismu. Malíři 

tohoto období, nebyli spokojeni s jeho výrazovými možnostmi a 

poukazovali na nedostatky realismu, v němž se umění vyžívalo již celá 

staletí. Ptali se, zda by se realita nemohla stát pouhým východiskem pro 

vyjádření unikajících individuálních vjemů nebo také impulsem tvorby, 

která sleduje přírodní zákony proto, aby lépe porozuměla zákonům 

výtvarné formy. Právě impresionismus, který se napoprvé roku 1874 

setkal s výbuchy smíchu, způsobil koncem století skutečné pohoršení. 

  V této době se mezi impresionisty objevili tři významní géniové. 

Cézanne, Gogh a Gauguin. Všichni zmínění opustili doposud raženou cestu 

a vyrazili každý svým jedinečným způsobem na cestu vlastní, cestu k 

příštímu umění. Jejich individualita a ojedinělost byly tak výrazné a jejich 

tvorba přitom tak přesně cílená, že právě nad jejich díly veřejný odpor a 

pohoršení vyvrcholilo. Můžeme tedy říci, že moderní umění má vlastně 

svůj počátek v umění prokletém. Tato skutečnost dala zvláštní pečeť pojetí 

umění v té formě, která je mu vlastní od konce 19. století. Umělecká 

aktivita se stala něčím podvratným a potupným, tím přešla do opozice a 

přitom získala také zodpovědnost sama za sebe. Tuto orientaci ji pro příští 

časy dali tito tři zmínění, lidmi ve své době opovrhovaní umělci, kteří se 

později stali mistry a jejichž příkladem se pak inspirovala celá umělecká 

tradice“109

  Je také důležité říci, že pokoušet se přistoupit k modernímu umění 

neznamená jen nechat se unést hrou estetických teorií, které na toto 

umění působily a které se také zdánlivě z jeho směrů utvářely. Je možné 

tyto teorie zavrhnout ve jménu tradic a nejasných návyků, jak se to někdy 

stává. Ale i přesto máme možnost se pouze podřídit výkladu doktrín tak, 

.   

                                    
109  HÁLOVÁ, Barbora. Pojem symbolu v moderním umění [online]. Brno, 2009 [cit. 2012-
06-10]. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/217294/ff_b/Pojem_symbolu_v_modernim_umeni.pdf. Bakalářská 
diplomová práce. Masarykova Univerzita Brno, Filosofická fakulta. 
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jak nám je moderní umění předkládá. 

    Jestliže moderní umění vyjadřuje člověka, je právě v tuto chvíli více než 

kdy jindy nutno se odvolávat na tuto skutečnost. Historie, která hodnotí 

všechny události z jistého odstupu, si svůj výklad minulosti už našla. V 

přítomnosti nám však tento odstup chybí a i přesto se ji snažíme vysvětlit, 

čímž na sebe možná přebíráme úkol náležející spíše historikům.110

 

 

6.2.2 

Pokud hovoříme o -ismech, nelze podotknout fakt, že žádná jiná 

umělecká revoluce nebyla tak úspěšná jako ta před první světovou válkou. 

Avantgardní obecenstvo je ostatně přístupné všemu (jak píše Harold 

Rosenberg v New York Times); jeho horliví představitelé – kurátoři, 

ředitelé muzeí, učitelé umění, obchodníci s uměním – spěchají, aby 

organizovali výstavy a dodali popisky ještě dříve, než zaschne barva na 

plátně, nebo ztvrdne plastická hmota. Kritikové, kteří s nimi spolupracují, 

pročesávají ateliéry jako prvoligoví hledači talentů, vždy připraveni objevit 

umění budoucnosti a zaujmout vedoucí postavení při zajišťování 

renomé

Koncepce a ismy 

111

Kvalita uměleckého díla závisí na kvalitě umělce, který jej produkuje. 

Je výsledkem jeho inteligence, jeho citu pro věci, které by ho mohly 

inspirovat, a jeho technických schopností, tyto vlastnosti pak vyplývají z 

jeho povahy, vnímavosti a temperamentu.   

.  

 Přiznejme si tedy, že ta specifická forma, která je v díle vždy viditelná, 

je určována hlavně zájmy umělce a jeho orientací nebo oblíbeností té či 

                                    

110 HÁLOVÁ, Barbora. Pojem symbolu v moderním umění [online]. Brno, 2009 [cit. 
2012-06-10]. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/217294/ff_b/Pojem_symbolu_v_modernim_umeni.pdf. Bakalářská 
diplomová práce. Masarykova Univerzita Brno, Filosofická fakulta. 
111  GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Vyd. 2., rev., v MF a Argu 1. Praha: Mladá fronta, 
[1997]. S. 495. ISBN 80-7203-143-0. 
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oné formy tvorby.  Umělec se tedy stává malířem nebo sochařem, až když 

ho reálný svět a prostředky, jenž v něm mohl naleznout (kámen, barvy, 

apod.), vedou k uměleckému vyjádření. Malíř maluje, protože ho k tomu 

svět nutí. Nutí ho, aby uspokojil potřebu, která v něm zevnitř hlodá, 

potřebu ztvárnit své pojetí života a přírody. Netvoří jen proto, aby 

předváděl, co vidí, nebo proto, že to umí. Nemůžeme tedy v žádném 

případě mluvit jen o povrchním marnění času. Je to totiž činnost, která 

vyžaduje veškeré umělcovo soustředění i celou jeho osobnost. Bylo by 

ještě dobré podotknout, že zde nejde jen o talent, ale také o volbu zcela 

se svému dílu oddat“112

Umělecké dílo bychom mohli definovat jako vyjádření jistého prožitku. 

Dílo, jako takové, existuje samo o sobě, je od všeho odtržené, tedy i od 

člověka, jenž je stvořil. I přesto, že pro něj určitě znamenalo mnohem víc, 

než pro kohokoliv jiného. Tím se dílo samo stává svědectvím s obsahem 

všeho, do čeho dokázal umělec vložit své vlastní prožitky. S tím související 

technická zručnost pomáhá umělci dát dílu potřebnou kvalitu citu, nebo 

inspirace, kterou potom může dílo přenést na diváka. 

.  

Důležitým faktorem je tedy kromě umělce také pozorovatel, interpret, 

divák. Měli bychom tohoto diváka chápat jako určitou složku tvůrčího 

systému. Každá interpretace díla, každá kritika, či chvála vypovídá o 

divákovi samém. Toto zapojení diváka do tvůrčího aktu je posledním 

stadiem celého procesu. 

6.2.3 Interpretace uměleckého díla 

Pokud obraz obsahuje smysl, tak by měl být přečten tím, pro koho je 

určen – pozorovatelem, divákem. I když se obraz může zdát snadno 

                                    
112 HÁLOVÁ, Barbora. Pojem symbolu v moderním umění [online]. Brno, 2009 [cit. 2012-
06-10]. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/217294/ff_b/Pojem_symbolu_v_modernim_umeni.pdf. Bakalářská 
diplomová práce. Masarykova Univerzita Brno, Filosofická fakulta. 
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interpretačně uchopitelný, nemusí tomu být tak, neboť mohl vzniknout 

v naprosto jiném časovém intervalu.  

Sémiologické zkoumání zkoumá díky možnosti rozlišovat komunikační 

úrovně a různé kódování obrazu vztahy, ve kterých se tyto kódy projevují. 

Tyto kódy mohou mít buď univerzální platnost113, nebo mohou být naopak 

relativně přirozené, či sociálním kontextem plně determinované114

6.2.4 Aura moderního umění - minimalismus 

. Tato 

kódování se samozřejmě liší podle jednotlivých subjektů a historického 

postavení.  

Kritický a teoretický přínos Georgese Didi-Hubermana se dá teoreticky 

vztáhnout k jeho eseji o minimalismu, ve které v rámci charakteristiky 

moderního umění (kam samozřejmě minimalismu jako umělecký směr 

spadá) používá všech základních stavebních kamenů svých umělecko-

historických kritických teorií.  

 Proto, abychom mohli pochopit následující odstavce, si vysvětleme 

některé základní myšlenky a manifest minimalismu. Zářivky, které jsou 

běžné dostupné v obchodech, neopracované dřevené trámy, kovové 

desky, plexisklo, hliník a ocel – tvorba z běžně dostupných, průmyslově 

vyráběných materiálů, redukce výrazových prostředků, sériovost, 

kompoziční postup postrádající vztahovost. Tyto společné formální znaky 

by se daly charakterizovat jako základní definice toho, co označujeme jako 

minimal art (v českém jazyce se používá již výše použitý termín 

minimalismus). Je paradoxní, že popud pro výrazně skulpturální umělecký 

trend vzešel z malířství 115

                                    
113  Například reklamní obraz má být snadno interpretovatelný, ale zároveň je zatížený 
různým kulturním kódováním, které jeho univerzální interpretační význam minimalizuje.  

. Americké naivní umění, action art, expresní 

114  AUMONT, Jacques. Obraz. 1. vyd. Praha: AMU, 2010, s. 255. ISBN 978-80-7331-
165-0. 
115 MARZONA, Daniel a GROSENICK, Uta, ed. Minimalismus. V Praze: Slovart, 2005. 
S.8. ISBN 80-7209-670-2. 
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abstrakce, drip a zip painting – všechny tyto semisměry připravily živnou 

intelektuálně-kritickou půdu pro nástup nového umění.  

 Velký význam, jejž minimalismus přikládá kontextu při konkrétním 

významovém abstrahování uměleckého díla, se projevuje v završení 

metafyziky umění a v neposlední řadě v pozměněné roli pozorovatele116

 

. 

Ten je tak „přinucen“ vnímat samotné dílo, které člení jeho prostor, 

následně aby tento prostor zpracoval a přisoudil mu subjektivní významy.  

6.2.5 Minimalismus v pojetí Georgese Didi-Hubermana 

 V roce 1992 Didi-Huberman vydal dvě studie o současném 

sochařství, obě se zabývají nedostačujícím a přesto převládajícím 

diskursům o rozdílnosti abstrakce a figurace. První z nich, nazvaná Le 

Cube et le Visage je věnována jedné jediné sigmatické skulptuře Alberta 

Giacomettiho s názvem „Krychle“ z roku 1934. Druhá pak, s názvem Ce 

que nous voyons, ce qui nous begarde (volně přeloženo jako „Co vidíme a 

co se dívá na nás“), se zaobírá vývojem minimalistického sochařství od 

roku 1960, se silnou inspirací aurou Waltera Benjamina a distinkcí 

Michaela Frieda117 mezi uměním a pompézností. Poselství Didi-

Hubermana, které vyplývá z těchto studií, je jednoznačné. Je to jako 

kdybychom chtěli osvobodit pojem abstrakce z prohibice, kterou abstrakce 

prodělala jako nejvíce charakterizující prvek moderního umění. Kde Walter 

Benjamin prohlašuje ztrátu auru ve věku technické reprodukovatelnosti a 

Fried atakuje pompéznost a nabubřelost forem minimalistickou 

skulpturou, umístěnou přes trasu „pochodu“ diváků118

                                    
116 MARZONA, Daniel a GROSENICK, Uta, ed. Minimalismus. V Praze: Slovart, 2005. 
S.11. ISBN 80-7209-670-2. 

, vidí Didi-Huberman 

117 Michael Fried je historik a kritik moderního umění. Jeho přínosem k uměleckému 
diskursu je zejména jeho snaha o postihnutí přinosu moderního umění 
118 SCHMIDT-TOMCZAK, Sebastian. The Dialectic of Vision and the Suggestive Power of 
Objects. The Dialectic of Vision and the Suggestive Power of Objects: A Cultural Studies 
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obě pozice jako snahu popřít nezvratný fakt: abstraktní skulptura je 

přítomná a tato její imanentní přítomnost je odvozena z lidského smyslu 

jiného objektu, nebo těla, které tajuplně, ale neodvratitelně stojí v naší 

cestě. 

 

 Michael Fried měl pravdu, když komparoval estetické působení 

teatrálnosti (které jako modernista odmítal) a jistý smysl subjektu 

uvědomit si nenápadné narušení neslyšitelným příchodem jiné osoby. 

Didi-Huberman ovšem nevidí tuto komparaci příliš radikálně, spíše jako 

kontinuitu umělecké tradice, která je své podstatě neodmyslitelně 

náboženská. Porovnává práce Donalda Judda119

6.2.6 Umberto Eco – Opera Aperta 

 s prázdnotou Fra 

Angelicových hrobek v „Posledním soudu“. Hlavní snahou minimalistů bylo 

jednoznačně vyčlenit a vypreparovat jakoukoli známku antropomorfismu a 

figurace. Nicméně charakter jejich práce (jak malířské, tak literární) značí 

rozpoznání diadické povahy aktu vidění: „to co vidíme, je to co na nás 

shlíží“. 

Umělec, který hledá ve svých dílech neomezené významy forem, může 

být najednou ohromený: divákům svých obrazů neomezenou volnost, ale 

zároveň už nemůže zasahovat do subjektivních interpretací těch, kteří dílo 

nazírají svým vlastním prismatem. Rozdíl mezi formou a ne-formou (tedy 

dvěma různými informačními proudy) je daný jejím tvůrcem, který to vše 

v celku předkládá k interpretaci.  

                                                                                                             
Approach to Peter Eisenman’s Field of Stelae [online]. 2005, 1. [cit. 2012-07-1]. 
Dostupné z: http://ace.caad.ed.ac.uk/ear2009/upload/pdfs/018-Schmidtxx.pdf 
119  Donald Judd byl jedním z nejvýznamnějších amerických poválečných sochařů, lze říci, 
že se významným způsobem zasadil o rozvoj celosvětového moderního sochařství. Judd 
bývá svou tvorbou zařazován do hnutí minimalismu, i když on sám toto označení odmítal, 
neboť nechtěl být zařazován do žádné oficiální formální skupiny. Je však pravdou, že 
Judd používal mnoho principů minimalismu – používal například stejné industriální 
materiály, aby vytvářel různé abstraktní práce, které zdůrazňovaly čistotu barev, formy, 
prostoru a materiálu. 
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Aplikace teorie informace na estetiku nevytvořila myšlenku otevřeného, 

polyvalentního120

Tato aplikace informačních technologií na fenomén komunikace mezi 

obrazem a divákem byla schválena již mnoha učenci (například Lévi-

Straussem, Lacanem, nebo Jakobsonem). Je tedy jenom logické, že 

takovýto vědecký konsensus není pouhou odbočkou, nebo slepou uličkou. 

Vzniká nám zde totiž kategorický aparát. Tento aparát se ukazuje jako 

metodologický plodný, pokud ho začleníme do kontextu obecné 

sémiotiky

, víceznačného uměleckého díla. Je to naopak 

víceznačnost a polyvalence každého uměleckého díla, co přimělo některé 

učence zvažovat informační kategorie jako schopné vysvětlit tento 

fenomén.  

121

Jestliže ovšem přijmeme za své sémiotický aparát, pak veškeré 

psychologizující a psychologické analýzy transkripce komunikace odsunují. 

. 

Přestože přenos znaků uspořádaných podle přesného kódu založeného 

na konvečních hodnotách může být vysvětlen bez závislosti na 

interpretačním zásahu, vyžaduje přesnost sekvence signálů s nízkou 

redundancí a vysokou dávkou nepravděpodobnosti (tedy hodně asociačně 

posunuté interpretace) ohled na postoje a mentální stavy struktury, 

kterými vnímatel podle své vlastní vůle vybírá zprávu a vnáší do ní 

pravděpodobnost, který je sice už přítomná, ale jen jako jedna z mnoha 

možných interpretací.   

Je tedy nutné přidat ke strukturní analýze i psychologický pohled 

určitého komunikačního fenoménu122

                                    
120 Polyvalence je chápána jako vícenásobnost, mnohočetnost  

. Tedy operaci, která by mohla 

121  ECO, Umberto. Opera Aperta: Otevřené Dílo [online]. Harvard: Harvard University 
Press, 1989, s.82 [cit. 2012-05-20]. ISBN 978-0674639768. 
122  ECO, Umberto. Opera Aperta: Otevřené Dílo [online]. Harvard: Harvard University 
Press, 1989, s.89 [cit. 2012-05-20]. ISBN 978-0674639768. 
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odporovat antipsychologickým tendencím různých formalistů, studujících 

jazyk123

Estetický požitek, vyvolaný jakýmkoliv uměleckým dílem, závisí na 

stejných mechanismech integrace jako všechny kognitivní procesy

 (Husserl, nebo ruští formalisté). Jenže – jak je potom možné 

vyzkoušet potenciální signifikační obsahem, bez toho aniž bychom počítali 

s vnímatelem? Jediný závěr tedy je, že zpráva má pro nás relevantní 

význam až ve chvíli, kdy je interpretována ve vztahu k nějaké situaci 

(například podobné vizuální zkušenosti).  

124

 Současná poetiké

. 

Umberto Eco tuto aktivitu, ve které se esteticky oceňuje jakákoliv forma, 

nazývá „otevřeností prvního stupně“ 

125

Každá lidská bytost žije uprostřed kulturního vzorce a interpretuje své 

vlastní zkušenosti podle sady naučených forem. Stabilita tohoto světa nám 

umožňuje se racionálně pohybovat mezi stálou provokací okolí a 

organizováním externích jevů do koherentního souboru organických 

zkušeností

 klade větší důraz na toto dílčí analyzování spíše 

než na konečné porozumění formě. Vytváří se tak nepřetržitě otevřený 

proces chápání, který umožňuje odhalit stále se proměňující tvary 

s možností jediné formy. Toto následně může být nazváno „otevřeností 

druhého stupně“.  

126

                                    
123 Tamtéž  

.  

124  ECO, Umberto. Opera Aperta: Otevřené Dílo [online]. Harvard: Harvard University 
Press, 1989, s. 87 [cit. 2012-05-20]. ISBN 978-0674639768. 
125 Poetika jakožto nauka o tvaru díla je poetika jednou ze subdisciplín literární vědy. V 
rámci literární vědy se jedná o disciplínu nejstarší, z níž se literární věda jako taková de 
facto vyvinula. Od poetiky se současná literární věda liší důrazem na pragmatiku díla, 
otázky epistemologické a obecně estetické a sémiotické, tj. problémy, kterými se literární 
věda začala zabývat až v novověku, zvl. ve 20. století (a v něm pak především v 
souvislosti s tzv. "pragmatickým obratem" ve filosofii. 
126  ECO, Umberto. Opera Aperta: Otevřené Dílo [online]. Harvard: Harvard University 
Press, 1989, s.93 [cit. 2012-05-20]. ISBN 978-0674639768. 
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Ochrana našich předpokladů proti všem nekoherentním mutacím je 

jednou ze základních podmínek naší existence jako myslících bytostí. 

Nicméně dalším předpokladem nás jako organického celku je schopnost 

rozvíjet inteligenci, což se děje přijímáním nových zkušeností do našeho 

systému předpokladů. Vždyť to, co nás odlišuje od „primitivní“ společnosti, 

je právě schopnost nechat kulturní vzorce se vyvíjet, chuť interpretovat 

původní předpoklady své kultury, které tak přetrvávají jako prázdné 

formule, rituály a tabu. Nemůžeme samozřejmě pokládat kulturní vzorce 

západu za jakkoliv nadřazené, nicméně víme, že se vyznačují svou 

plasticitou, flexibilitou a schopností neustále odpovídat na nové 

zkušenosti, rozpracovávajíc nové způsoby a následné přizpůsobování se 

jim. 

Každý skutečný umělec porušuje zákony systému, v rámci něhož 

pracuje, aby vytvořil nové formální možnosti a podnítil estetickou touhu.  

Dnes je zdůrazňován proces, možnost individuálních řádů. Očekávání 

vyvolané zprávou s otevřenou strukturou není ani tak předpovědí 

očekávaného jako očekáváním nepředvídatelného. Hodnota estetické 

zkušenosti není dnes určena tím, že nás nutí vyřešit krizi, ale spíše tím, že 

nás nutí projít si krizemi vyvolanými nepředvídatelností a vybrat si vlastní 

volbu. Konfrontování s neorganizovaností může potom vytvořit dočasný, 

hypotetický systém pravděpodobností, který je rovnoprávný s jiným 

potenciálním systémem. Takto si můžeme užít jak rovnopravděpodobnost 

všech systémů, tak otevřenost celého procesu127

 

 

 

 

                                    
127 ECO, Umberto. Opera Aperta: Otevřené Dílo [online]. Harvard: Harvard University 
Press, 1989, s.95 [cit. 2012-05-20]. ISBN 978-0674639768. 
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7. Dispozice obou metod  

7.1 Teorie pohledu podle Jacquese Almonta 

Gombrich zastává konstruktivistický analytický přístup, který klade 

důraz především na myšlenkové procesy, které se v pozorovateli 

odehrávají.  

Poznávacím přístupem se rozumí především to, jak intelekt utváří 

proces poznání. Tyto kognitivní procesy (kognitivní psychologie se je snaží 

mapovat v tom smyslu, že se snaží objasnit způsob fungování poznání) 

jsou chápané v širším smyslu – zahrnují například i lingvistickou sféru, či 

komercionalizovanou sféru prodeje a ekonomický diskurs o umění. Kde se 

projevuje konstruktivismus? Každé poznání a vnímaní je vlastně souborem 

komparací hypotéz, které pocházejí z dřívějších zkušeností, nebo jsou 

vrozeny s tím, co dokážeme vnímat smysly128

Pragmatický přístup se pohybuje na hranici mezi psychologií a 

sociologií. Tento přístup se zabývá především tím, co ovlivňuje divákovo 

vnímání, sémiotické a sémiologické faktury, které takové vnímání můžou 

ovlivnit (tamtéž). Obraz (vztáhnuto z Casettiho vnímání filmu) by měl 

předávat divákovi jisté formální procedury, které jsou potřebné ke 

správnému symbolickému a analytickému uchopení obrazu) 

. 

Vlivem obrazu myslí Aumont především obšírné a komplikované 

možnosti psychologického vlivu obrazu na diváka129

                                    
128 AUMONT, Jacques. Obraz. 1. vyd. Praha: AMU, 2010, s. 84. ISBN 978-80-7331-165-
0. 

. Zde je ovšem nutné 

vzít v úvahu i možnost „korumpování“ diváka prostřednictvím díla – tedy 

možnost, kdy samotné dílo natolik deformuje přednastavený mód 

129 AUMONT, Jacques. Obraz. 1. vyd. Praha: AMU, 2010, s. 90. ISBN 978-80-7331-165-
0. 
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vnímání, že utváří svůj vlastní totalitní. Nepovšimnuta nezůstala ani 

například teorie barev, či působení určitých tónů a chromatických ploch.  

 

7.1.2 Pozorovatel jako toužící objekt 

V posledních několika letech převážila v rámci problematiky „subjekt-

pozorovatel“ freudovsko-lacanovská psychoanalýza. Ta rozvíjí dvě roviny 

zkoumání – primární a sekundární. Primární se zabývá uspořádáním 

nevědomých procesů, volného plynutí psychických procesů; sekundární 

pak je oblastí tradičního myšlení, formování a případného potlačování 

primární roviny). Symptomatičnost obrazu zkoumá psychoanalýza, jakým 

způsobem umění působí na nevědomí, za druhé pokud se stává příznakem 

působení uměleckého obrazu130

Umělecká produkce byla často chápána jako subjektivní činnost, činnost 

vztažená ke svému autorovi. Umělecké dílo je tedy (v některých kruzích) 

zkoumáno jako sekundární diskurs, ale i ono může mít indicie primárního 

nevědomého diskursu. Jedním z počátku takovéhoto uvažování je 

Freudova práce o Leonardovi da Vinci. Freud Leonarda analyzuje na 

základě všech jemu dostupných dochovaných materiálů, včetně těch méně 

oficiálních, jako jsou deníky apod. Freud prováděl tyto psychoanalytické 

experimenty však i se svými současníky z řad expresivních malířů (u nich 

našel materiál dokonce vhodnější, než z analýzy renesančních géniů

. 

131

Též u dalších teoretiků se objevuje obraz jako symptom (vynechám-li teď 

Georgese Didi-Hubermana). Anton Ehrernzwei

). 

132

                                    
130 AUMONT, Jacques. Obraz. 1. vyd. Praha: AMU, 2010, s. 112. ISBN 978-80-7331-165-
0. 

 ve své knize „Skrytý řád 

umění“ tvrdí, že za zjevným řádem uspořádání uměleckého díla je také 

131 AUMONT, Jacques. Obraz. 1. vyd. Praha: AMU, 2010, s. 114. ISBN 978-80-7331-165-
0. 
132 Anton Ehrernzwi byl rakouský právník, který však po nacistickém Anschlussu zanechal 
své profese a plně se věnoval studiu psychologie a umění.  
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jeho vnitřní uspořádání primárního typu133

Pozorování obrazu znamená podle Aumonta navázání vztahu s naprosto 

odlišnou plochou, než je ta naše reálná, každodenní. Tento kanál 

komunikace je možný na základě několika dispozitivů: 

. Úkolem analýzy je tedy to, aby 

se méně interpretovalo zobrazené a primárně se zaměřit na to, co není 

zobrazené – cílem není konečný produkt, ale soustava nevědomých 

procesů, které ke vzniku díla vedly. Tato metoda je samozřejmě 

aplikovatelná i na klasické malířství, ve kterém můžeme odhalit jeho 

neartikulované prvky (zejména pak plastičnost). Umělecké dílo je 

produkce, uspořádána podle obecných pravidel nevědomí. 

• Plocha obrazu a její členění, také jinak kompozice – soustava 

geometrických dispozic obrazu 

• Spektrum odstínů, závislých na osvětlení, umístění 

v jednotlivých plánech obrazu a na kontrastu celkové 

kompozice obrazu 

• Spektrum barev a jejích odstínů 

• Zjednodušené grafické prvky, které převládají zejména 

v abstraktních obrazech 

• Matérie obrazu – to, co se nabízí ke vnímání – tah štětcem, 

obecně mechanicky vzniklá struktura/rastr díla 

 

                                    
133 AUMONT, Jacques. Obraz. 1. vyd. Praha: AMU, 2010, s. 114. ISBN 978-80-7331-165-
0. 
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7.1.3 Analogie 

Pokud pozorujeme obraz, nikdy se neubráníme alespoň malé dávce 

očekávané analogie134 (a ve velké míře například u televizního diváka, 

který očekává, že to, na co se dívá, odpovídá naprosto a beze zbytku 

skutečnosti) – obraz, který je přesnou reprodukcí svého modelu, je lehce 

interpretovatelný. Tato touha po dokonalé analogii je dodnes patrná, 

umělecké–ismy třicátých let jsou sice již etablované umělecké směry, 

nicméně stále přesto jsou též chápany jako deformující způsoby 

zobrazení, které se odchylují od analogické formy135

• Každé zobrazení je konvenční (i to nejvíce analogické). I 

dokonale přesná fotografie nebo hyperrealistický obraz mohou 

být modifikovány – u fotografie lze změnit použité filtry, u 

malby pak strukturu použitím jiného štětce, nebo materiálově 

odlišného média.  

. Dílo, které se nechce 

vzdát své analogie, ale zároveň se jí nechce nechat pohltit, by mělo 

splňovat několik podmínek:  

• Některé konvence jsou přirozenější, než jiné. Zde se jedná 

především o kompozice, operující s perspektivou (a obecně 

mechanismy, které nějak manipulují s naším viděním). 

Analogie může zdvojovat prvky reálného světa například odrazem na 

vodní hladině, odrazem v zrcadle apod. Figurativní zobrazení se stává 

napodobením zrcadlového obrazu136

                                    
134   Analogie je vztah dvou různých věcí, které se v něčem podobají a dají se tedy 
přirovnávat. O věcech obtížně uchopitelných se často uvažuje a usuzuje na základě 
analogie (podobnosti) s věcmi známými 

. Analogie může napodobovat přírodu 

skrze různé variace schémat. Tato schémata (psychická) pak malbu 

zjednodušují, aby byla snáze interpretačně uchopitelná. 

135 AUMONT, Jacques. Obraz. 1. vyd. Praha: AMU, 2010, s. 198. ISBN 978-80-7331-165-
0. 
136  AUMONT, Jacques. Obraz. 1. vyd. Praha: AMU, 2010, s. 199. ISBN 978-80-7331-
165-0. 
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Analogií – nápodobou se zabývají již řečtí filosofové. Nápodoba, 

nebo též mimesis. Mimésis můžeme rozdělit do dvou kategorií137

• Mimesis se může používat v naratologickém kontextu 

(například u Platóna). Mimesis označuje formu napodobování 

pomocí jazyka a to i neverbálně (například mávání rukama 

jako analogie mávání křídly) 

: 

• Mimesis jako nápodoba zobrazováním. Aristoteles tímto 

termínem označuje situaci, kdy je příroda napodobena 

prostřednictvím člověkem vyrobeným artefaktem.  

Z Aristotelovy mimesis vniklé (samozřejmě ne v původním slova 

smyslu a významu) dějiny umění jsou vlastně dějinami konfliktu mezi 

potřebou iluze (rudiment magické mentality) a potřebou vyjádření. Tyto 

dva aspekty spolu víceméně splývají až do nástupu renesance a objevu 

perspektivy, která vyjádření radikálně oddělí od iluze 

Analogii je řazena do vzájemně propojené typologie, kde analogie nabírá 

sémantické distinkce. Analogie zasahuje do všech druhů reference 

(denotace, exemplifikace138, zobrazení, vyjádření)139

7.2 

. Velmi zajímavé je 

pak tvrzení, že podobnost není pro zobrazení nutná, ani postačující.  

Znamená to, že něco vidíme, zároveň to, že to i chápeme? Jakou roli 

v subjetivním nazírání hraje utváření prostoru, který se stal tak důležitým 

utvářecím prvkem v celém diskursu moderního umění? Autor nás tedy na 

následujících stranách alespoň okrajově seznámí s dvěma koncepty 

Pohled a prostor 

                                    
137  AUMONT, Jacques. Obraz. 1. vyd. Praha: AMU, 2010, s. 200. ISBN 978-80-7331-
165-0. 
138  Tedy skutečnost, že jsou reference doložené na příkladech 
139  AUMONT, Jacques. Obraz. 1. vyd. Praha: AMU, 2010, s. 203. ISBN 978-80-7331-
165-0. 
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(Normana Brysona a Paula Sartra), které mohou být aplikovatelné do 

kontextu umělecko-vědního diskursu.  

7.2.1 Koncepce nazírání (utváření prostoru) 

Prostor není realitou sám o sobě, která by byla pouze v různých dobách 

jinak zobrazována. Prostor je lidská zkušenost sama. Zdá se nám 

evidentní, že určitá euklidovská perspektiva je spontánním, dokonale 

klamným obrazem reality. Je to však jedině tím, že staletí vzdělávacích 

konvencí nás naučila akceptovat určité znaky, používané za účelem 

rozvoje naších matematických a vizuálních schopností140

Současný psychologický výzkum objasňuje myšlenu, se kterou umělec 

odedávna experimentuje (aniž je někde explicitně vyjádřena jako nějaká 

doktrína). Kresba vypovídá principielně spíše o pohnutkách a emočním 

rozpoložení tvůrce, než o modelu. Pro to je samozřejmě důležitá aktivita 

jedince, který si takové pojmy jako prostor, čas, či pohyb svými 

rostoucími životními zkušenostmi vytváří.  

. Všechny 

moderní výzkumy poukazují na to, že člověk dokáže sestavit více stejně 

uspokojivých forem, které mohou být dokonale (a ihned) srozumitelné 

těm, který daný (například výtvarný) jazyk ovládají.  

                                    
140  FRANCASTEL, Pierre. Malířství a společnost: výtvarný prostor od renesance ke 
kubismu. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2003. S. 28., lxxii s. obr. příl. Dějiny a 
teorie umění; sv. 4. ISBN 80-86598-49-7. 

Termín „pohled“ je používaný především v psychoanalýze, do 

povědomí širší veřejnosti se dostal zejména díky osobě francouzského 

psychologa Jacquese Lacana, který pomocí tohoto termínu popisuje 

jednotlivé stavy, které se mohou objevit v lidském vědomí při možnosti 

něco pozorovat, nebo být sám pozorován. Podle Lacana je psychologický 

efekt takový, že subjekt ztrácí určitou část své vlastní autonomie díky 

uvědomění si, že on sám je pro ostatní též objektem, který může být 

pozorován. Tento psychologický koncept je spojen s teorií tzv. zrcadlového 
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období, ve kterém si dítě, které je konfrontováno se zrcadlem, náhle 

uvědomuje, že ono samo jako subjekt má také svůj vlastní další externí 

zjev. Lacan poznamenává, že tohoto efektu může být docíleno i za 

„použití“ podobných objektů, jako je například televizní obrazovka, nebo 

vodní hladina. Neznamená to ovšem, že se objekt chová přesně jako své 

zrcadlení, spíše jde o uvědomění si objektu, že on sám může být též 

odrazem v pohledu jiných osob. 

Zrcadlový obraz lze považovat za typ kongruence141 142. V takovém 

případě je zrcadlový obraz rovností a ne podobností. Zrcadlový obraz ale 

nemůžeme chápat jako znak – není to totiž opravdový obraz (jedná se o 

obraz virtuální, ne materiální); především ale zrcadlový obraz nevystupuje 

„za něco jiného“, ale „před něčím jiným“143. U zrcadlového obrazu je též 

zajímavé to, jaké výsledky dostaneme, pokud se zamyslíme nad 

komunikačním procesem mezi objektem – zrcadlovým obrazem: „mluvčí“ 

a adresát se shodují, výraz a obsah se shodují, neboť obsahem odrazu je 

obraz těla, ale ne samotné tělo – referentem obrazu v zrcadle je ryzí 

virtuální materiál144

Zrcadlo je nástrojem univerzální magie, která mění věci v podívanou 

a podívanou ve věci, subjekt mění v objekt a naopak. Pomocí zrcadla 

může umělec poznat proměnu vidoucího a viditelného.  

 

Michel Foucault též operuje s termínem „pohledu“ ve svých 

sociálních teoriích, ačkoli obecně přijímaný význam je spíše ten 

lacanovský.  

                                    
141 Kongruence, nebo též shoda, či podobnost 
142 ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Praha: Argo, 2009, s. 249. ISBN 978-80-
257-0157-7. 
143  ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Praha: Argo, 2009, s. 249. ISBN 978-80-
257-0157-7. 
144  ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Praha: Argo, 2009, s. 250. ISBN 978-80-
257-0157-7. 
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V kinematografii a teorii filmu Laura Mulveyová identifikuje takzvaný 

„mužský pohled“, ve spojitosti s Lacanovým prohlášením, že „žena je 

symptomem muže“. Obecně vzato to znamená, že „ženskost“ je sociálním 

konstruktem, a tak feminní objekt, objekt vášně, nebo objekt touhy je to, 

co konstituuje mužský nedostatek (v obecném slova smyslu) a tudíž 

dotváří i jeho identitu145

 

 

 

7.2.2 Norman Bryson 

Pojem, nebo chceme-li termín „pohled“ se v poslední době stal 

nedílnou součástí veškerého diskursu, který se alespoň z části točí kolem 

vizuálního umění. Obecně vzato – vjem je tvořený jako určitý pozůstatek 

myšleného centra, chápaného jako něco, co je mimo obraz, ale zároveň 

daný obraz ovlivňuje. Tato doména náhledu je vlastně to, co můžeme 

nazvat pohledem se všemi jeho aspekty.  

Mezi objektem a subjektem existuje „souhra“ velkého množství 

různých diskursů, které společně utvářejí vizualitu; kulturní konstrukty a 

odlišují navíc vizualitu od představy, toho co vidíme. Mezi sítnicí a celým 

světem je vložen horizont znaků. Tento horizont, nebo bychom též mohli 

říct spektrum, soustavně spojuje celou multiplicitu diskursů, jež se 

vztahují k našemu nazírání, které je budované prostřednictvím sociálního 

etablování subjektu. 

                                    
145  DIDEROT. Všeobecná Encyklopedie: svazek 4. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999. S. 284, 

ISBN 80-902555-6-6 
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Pojem prázdna, tak jak je chápaný zejména Nishidou146 a Nishatinim 

pohled relokalizuje do rozšířeného pole, kde se konceptuální a významové 

transformace významů stávají zásadními a důležitými147

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
146  Kitaro Nishida byl význačný japonský filosof, zakladatel tzv. Kyotské školy. Narozen 
na konci období Meiji měl Nishida jedinečnou možnost porovnat východní filosofii 
v novém světle filosofie západní, která se do Japonska v tomto období dostala. Nishidova 
originální a kreativní filosofie operuje jak s ideou Zenu, tak s termíny západní filosofie.  

 
147  FOSTER, Hal. Discussions in Contemporary Culture. 1. vyd. San Francisco: Bay Pr, 
1987, s. 98. First Edition edition. ISBN 978-0941920070. 
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8 Závěr 
Středověké umění je definované svou sílou symbolu. Bez takto silně 

signifikujícího vyjádření by středověké148

Je tedy nabíledni, že pro účely pochopení umění 13. a 14. století

 zobrazování přišlo o svou 

primární sdělovací hodnotu. Chápání umění středověkým člověkem je do 

značné míry dáno jeho schopností dešifrovat jemu známé znaky, způsoby 

znázornění a kompozice. Obraz v daném období má tedy za úkol 

znázorňovat to, s čím se člověk setkává po celý den na stránkách Bible, 

nebo častěji při kázání v kostelích. Také díky tomu, že středověká a raně 

novověká gramotnost lidu nebyla samozřejmostí, musely být obrazy 

prostému člověku natolik srozumitelné, aby dokázal děj dešifrovat a 

zařadit do starozákonního nebo novozákonního kontextu.  

149

                                    
148  Mluvíme stále o umění v evropském kontextu.  

 je 

adekvátní právě metoda klasické ikonologie, tedy metoda, která zkoumá 

umělecké dílo spíše v rámci sémiotických principů. Proč? Obrazy v té doby 

musí být tvořeny právě tak, aby byly snadno pochopitelné – aby divák, 

který na umělecké dílo shlíží, mohl s jasností říci, co je na něm 

znázorněno – aby si mohl zařadit daný výjev do kontextu svých 

exegických dovedností. Právě proto tak docházíme k závěru, že jakmile 

není dílo identifikováno v množině svých vizuálních potencí, stává se 

bezpředmětným: nedokáže naplnit svou úlohu, kvůli které bylo stvořeno. 

Jestliže na něj nahlížíme prismatem vlastní interpretace, osvobozené od 

zákonů dobového zobrazení, vidíme vlastně sled náhodných konotací, 

vidíme anachronický artefakt, promlouvající mnoha způsoby, jež nemusí 

korespondovat s původně zamýšleným významem díla. Nesémiotický 

přístup fenomenologie proto podle našeho názoru není nejlepší možností, 

kterou lze ke středověkému umění přistupovat.  

149  Obecná a současně konkrétní datace je nemožná – středověk proplouvá Evropou 
postupně. Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách – zatímco někde se pouze mihne, 
aby byl vzápětí vystřídán renesancí, jinde se „drží“ až do 15. století.  
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Jiná situace však nastává ve chvíli, kdy se podobný přístup pokusíme 

aplikovat na moderní umění150

Zatím co ve středověkém umělecko-historickém diskursu kraloval 

symbol, kterému nelze porozumět jinak než ikonologicky, tedy důsledným 

zkoumáním vizuálních znaků; moderní umění umožňuje svou potencí a 

variabilitou mnoho nových a originálních metod, jak se dostat k  významu 

díla.  

. V rámci předkládané diplomové práce 

jsme se pokusili podrobit moderní umění prismatu člověka současného - 

člověka, který je vybaven rozumovým a myšlenkovým aparátem, jež mu v 

ideálním případě umožňuje nahlížet na věci umění s teoretickým 

odstupem, doplněným vlastní kreativitou.  

Pro analýzu moderního umění je proto vhodnější nesémiotický přistup 

Georgese Didi-Hubermana, který umožňuje abstrahovat význam bez 

sémiotické analýzy konkrétního vizuálního sdělení. Pokud totiž máme před 

sebou obraz abstraktního151

Umberto Eco ve svém díle Opera Aperta sice naznačuje určitý příklon 

ke kognitivnímu nazírání

 umění, je skoro nemožné posuzovat jej podle 

ikonologických pravidel. Můžeme však rozehrát hru s fenomenologickými 

pravidly, kde se význam toho, co vidíme, utváří subjektivní imaginací. 

Tento druh „uvažování“ nad významem obrazu je navíc něco, s čím se 

snaží pracovat i samotné moderní umění. Nejde už tedy jenom o autorské 

intence ale i o interpretační hry, které s obrazem dokážeme hrát.  

152

                                    
150  Jak již bylo řečeno - jelikož je kategorizace moderního umění naprosto 
nejednoznačná - dalo by se říci, že co historik umění, to odlišná teorie o tom, co vše patří 
a nepatří pod kategorii modernity.  

 (a díky možnosti otevřeného systému se zde 

naskýtá příležitost k dekonstruktivním procesům), nicméně můžeme nad 

tím stále uvažovat jako nad sémiotickým řešením problematiky 

151   To ovšem nemusí být notně jenom záležitost abstraktního umění - lze takto 
uvažovat o expresionismu, nové figuraci, orfismu, či v našem případě minimalismu.  
152   Takovému nazírání, které je založeno na naších vlastních zkušenostech.  
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informačních technologií a interakce. Vše zde podléhá určitým pravidlům a 

ona potence svobodné interpretace je z obou stran omezena 

psychologickými vzorci.  

Ostatně, není to jenom otázka toho, že se rozšiřuje hranice poznání, 

hranice reflexe. Je to i otázka jiného chápání symbolů a prostoru, nalézání 

nových priorit. Pro středověkého člověka je jeho svět utvářen podobami 

náboženství a feudalismu napříč středověkou Evropou. Jeho pohled na 

svět a na vše, co se kolem něj děje, je tedy výrazně omezen mocensko-

religiózními impulsy. Trochu uvolněnější situace panuje v Itálii, kde 

zaalpská gotika víceméně neexistuje, no i tak je dobové umění svázáno 

stylovou hegemonií. Nabízí se tedy myšlenka, že k modernímu umění 

musel člověk postupně dospět.  

Není to ovšem zcela pravda. Jak správně poukazuje Didi-Huberman - 

dnes jednoduše uvažujeme tak, že hned zpočátku vyloučíme jakoukoli 

možnost umělecké deviace, která vybočuje z dané umělecko-historické 

epistémy153

Je ovšem spíše rétorickou otázkou, do jaké míry podobné „obrazy“ 

člověk vytvářel s vážnější stylotvorní intencí. Abstraktní malba nachází své 

vyjádření právě v oné významové nevyjasněnosti. Proto bychom rádi 

konstatovali, že princip nesémiotického zkoumání, založeného na vlastních 

prožitcích interpreta, je zde pro interpretaci mnohem přínosnější. 

. Ovšem nemůžeme si myslet, že se středověký člověk držel 

vždy jen přísné figurace - jak ostatně dokazují například barevné skvrny 

fresky Fra Angelica. To, co dnes zveme abstraktním uměním, zde již 

existovalo.  

V předkládané diplomové práci jsme se pokusili odpovědět na několik 

zásadních teoretických otázek, mnoho dalších se jich však v průběhu psaní 

vynořilo. Nejdůležitější je nejspíše ta, zdali je možné dojít ke konsensu: je 

                                    
153   Epistému chápeme zde jako historickou podmínku možnosti diskursů o umění, 
legitimních v dané době.  
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vůbec možné, ze dvou funkčních metodologií vytvořit jednu jedinou, která 

by obsáhla pozitiva obou a zároveň se vyvarovala jejich negativ? Je 

možné konečně přistoupit k umění s teorií, která by nebyla rigidní, ale 

flexibilní? Která by už ve svých základech umožňovala přistupovat 

k odlišným druhům umění tak, aby její metodologické nástroje byly vždy 

adaptabilní a funkční? Odpovědi na tyto principiální filosofické otázky by 

bylo potřebné důkladně promyslet, jejich hledání a formulování však již 

nespadá do kompetence předkládané diplomové práce.  
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