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Abstrakt 

MURÁR T., Baroko jako styl v pojetí Vojtěcha Birnbauma. Praha 2013. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav pro dějiny umění. Vedoucí práce prof. 

PhDr. Lubomír Konečný.  

 

Bakalářská práce Baroko jako styl v pojetí Vojtěcha Birnbauma se zabývá formulací význam-

ného teoretického díla Barokní princip v dějinách architektury (1924) českého historika umě-

ní Vojtěcha Birnbauma (1877-1934).  

V pěti kapitolách se věnuje této v českých dějinách umění výjimečné práci. Po krátkém úvodu 

samotné osobnosti Vojtěcha Birnbauma práce zkoumá způsob formulace Barokního principu 

v dějinách architektury a snaží se ji zasadit do dějinného kontextu českého dějepisu umění 

počátku 20. století. Dále uvádí teoretický rámec v dějinách přemýšlení o baroku od jeho po-

čátků dodnes. Nakonec práce interpretuje Birnbaumovo chápání stylu na základě výskytu 

barokní epochy v dějinách umění.  

 

 

Abstract 

 

This thesis Baroque as a Style in the Concept of Vojtěch Birnbaum is dealing with the formu-

lation of an important theoretical work Baroque Principle in History of Art (1924) of Czech 

art historian Vojtěch Birnbaum (1877-1934). 

In five chapters it deals with this exceptional work of Czech art history. After a brief introduc-

tion of Vojtěch Birnbaum it looks into the formulation of Baroque Principle in History of Art. 

It then sets this work into the historical context of Czech art history in the beginning of the 

20th century. The thesis also sets this work into theoretical range of thinking about baroque 

from its origins up to this day. At last but not least it interprets Birnbaum’s concept of ba-

roque style in history of art. 
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1. Úvod 
 
Osobnost Vojtěcha Birnbauma (1877 – 1934)1

Umění chápal především v jeho celku a v intencích jeho imanentního vývoje, a to na zá-

kladních kamenech poznatků Franze Wickhoffa

 v českém dějepisu umění zaujímá význam-

né místo, které je v odborné literatuře exponované zejména jeho prací odborně badatelskou, 

památkovou, pedagogickou a v neposlední řadě teoretickou. Tou, snad jako jediný český his-

torik umění první poloviny 20. století, vytvořil ucelenější teorii vývoje uměleckého stylu na 

základě poznatků vídeňské školy dějin umění, kterou se pokusil mimo jiné aplikovat i na čes-

ké umění.  

2 a Aloise Riegla,3 kdy se snažil najít určité 

zákonitosti v jeho tvoření a proměně. K tomu jej přivedl především zájem o helénistickou 

římskou architekturu. Jako jeden z hlavních argumentů pro vznik klenební architektury na 

domácí půdě Říma použil Birnbaum to, co nazval jako „Barokní princip v architektuře“.4 

Rozvinutá teoretická platforma mu byla nápomocná i při pozdějším vhledu do architektury 

české, zejména její pozdně gotické a barokní fáze, které viděl jako vrcholy daných evrop-

ských stylů, což plně korespondovalo s jeho vlasteneckým cítěním a snahou o poukázání na 

důležitost českého umění a pokusem o jeho vsazení do celoevropského kontextu.5

                                                 
1 Jiřina HOŘEJŠÍ: Vojtěch Birnbaum, in: Rudolf CHADRABA (ed.) et al.: Kapitoly z českého dějepisu umění 
II, Praha 1987, 101-115.  
2 Edwin LACHNIT: Franz Wickhoff, in: Grove Art Online, in: Oxford Art Online, 
http://oxfordart.mlp.cz/subscriber/article/grove/art/T091470?q=Wickhoff&search=quick&pos=1&_start=1#first
hit, vyhledáno 30. 3. 2012.  
3 Michael PODRO: Alois Riegl, in: Grove Art Online, in: Oxford Art Online, 
http://oxfordart.mlp.cz/subscriber/article/grove/art/T072082?q=Riegl&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit, 
vyhledáno 30. 3. 2012.   
4 Ivo HLOBIL: Vojtěch Birnbaum - Život a dílo v dobových souvislostech, in: Vojtěch BIRNBAUM:  Vývojové 
zákonitosti v umění, Praha 1987, 387.  
5 Na teoretické podloubí podporující zvýšení renomé českého umění se může brát i jako polemika Birnbauma se 
sebou samým, jelikož v roce 1919 vedle jiného napsal i že „naše dějiny umění […] vykazují málo momentů, jež 
mohou vzbuditi pozornost i mimo naši národní obec, a není v nich ničeho tak světodějného, jako např. řecká 
plastika, francouzská gotika, římský barok, nizozemské malířství atd.“ (viz. Vojtěch BIRNBAUM: Nová kniha o 
poměru antické a středověké architektury, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění 1918, Praha 1919, 26; 
citováno z: Karel SRP: Situace českého dějepisu umění ve dvacátých letech, in: Rudolf CHADRABA (ed.): 
Kapitoly z českého dějepisu umění II, Praha 1987, 75; zejména Birnbaumův „Barokní princip“ může být jistou 
polemikou s tímto výrokem.  

   

Své základní stati, které se věnovaly teoretické problematice a následně ovlivnily i některé 

jeho další žáky vydal ve dvacátých a třicátých letech. Pravděpodobně je však zvažoval již od 

let desátých, kdy pobýval v Itálii a zabýval se otázkou „Orient oder Rom?“ a raně křesťan-

skou architekturou města Ravenny. To dokládají například i zápisky či fejetony F. X. Šaldy 

z jeho římské cesty v roce 1911, na které jej Birnbaum provázel: 
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„Stačí ti zahleděti se do zbytků chrámu Romy a Venery, nebo popatřiti na mohutné sloupy 

s kladím, zbylé z chrámu Marta Ultora, abys pochopil, že stojíš před pozdním uměním, které 

chtělo stupňovati účiny v obrovitost. Stojíš před počátky římského baroku […] jde o logický 

vývoj umění domácího. […] Řím hraje zvláštní úlohu v uměleckém vývoji; úlohu spotřebitele 

a dovršitele. Jinde dávali podněty, tvořili a vynalézali členy a formy, Řím je přejímá a dává 

jim smysl a účel, vtiskuje jim význam, kterého neměly, usoustavňuje je a vytěžuje je. Řím je 

v umění veliký dovršitel a naplnitel.“6

Zde již Šalda naráží na Birnbaumovy později vydané studie, které musel Birnbaum Šaldovi 

alespoň v náznaku vylíčit.  Jde především o „Barokní princip v dějinách architektury“

 

7 

z roku 1924 a „Doplněk k vývojovým zákonům?“8 z roku 1932. Těmito dvěma studiemi, spo-

lečně se třetí, „Románská renesance koncem středověku“,9 taktéž z roku 1924, Birnbaumem 

promýšlená již v roce 1920,10

Formulacemi těchto vysoce erudovaných a teoreticky výjimečných prací, jejich okolnost-

mi, východisky a vlivem na vybraná díla některých Birnbaumových žáků se již zabývalo 

mnoho významných autorů.

 se Birnbaum mezi prvními historiky umění v Čechách snažil 

vyložit „fungování“ dějin umění.   

11

Cílem této práce je podrobné rozebrání Birnbaumovy teorie samotné s jejím zasazením do 

doby a místa svého vzniku, to znamená do 20. let 20. století v tehdejším nově se utvářejícím 

Československém státě spolu s jejími historiografickými peripetiemi v oboru českých dějin 

umění. Vedle toho se v práci pokusím toto Birnbaumovo dílo zařadit do rámce teoretického, 

kdy jej porovnám s jinými výraznými teoriemi výkladu „baroka“ dané doby (zejména se za-

měřením na výklad dané problematiky Heinrichem Wölfflinem a Aloisem Rieglem) společně 

s přesahy do druhé poloviny 20. století. 

 Však vždy jen v náznaku či ve zkrácené podobě, roztroušeně po 

různých publikacích či jako součásti různých kompendií věnující se českému dějepisu umění 

z různých úhlů pohledu. To je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl v této práci věnovat 

podrobněji jedné z Birnbaumových teorií, a to té pravděpodobně nejpropracovanější: „Barok-

nímu principu v dějinách architektury“.  

                                                 
6 Citovány úryvky z fejetonů F. X. Šaldy z roku 1911: „Hadrian a starořímský barok“ a „Kouzlo Říma“, in: 
HLOBIL 1987 (pozn. 4) 387.  
7 Vojtěch BIRNBAUM: Barokní princip v dějinách architektury, in: Styl V, 1924, 71-85 / Idem: Idem, svazek 
knihovny Styl, svazek č. 6, 1924 / Idem: Idem, Praha 1941 / Idem: Idem, in: Listy z dějin umění, Praha 1947, 
209-237 / Idem: Idem, in: Vývojové zákonitosti v umění, Praha 1987, 24-46.  
8 Vojtěch BIRNBAUM: Doplněk k vývojovým zákonům?, in Památky Archeologické II, 1932, 1-2 / Idem: Idem, 
in: Vývojové zákonitosti v umění, Praha 1987, 47-50.  
9 Vojtěch BIRNBAUM: Románská renesance koncem středověku, Praha 1924 / Idem: Idem, in: Listy z dějin 
umění, Praha 1947, 191-208 / Idem: Idem, in: Vývojové zákonitosti v umění, Praha 1987, 9-23.  
10 HLOBIL 1987 (pozn. 4) 398.  
11 Především I. Hlobil, z jehož studií v této práci nejvíce vycházím. Dále např. Karel Srp či Jiřina Hořejší, 
v poslední době zejména Petra Hečková.  
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Poukáži na věci Birnbaumem vypůjčené a i na jeho myšlenky zcela nové. Záměrem práce 

je na jedné straně ukázat chápání Birnbaumova stylu na základě jeho výkladu baroka vyskytu-

jícího se v každé dějinné epoše, na straně druhé je zde snaha poukázat na fakt, že tato Birn-

baumova teorie není jen pouhým derivátem myšlenek vídeňské školy dějin umění, ale že jde o 

původní ideový koncept myšlení o uměleckém vývoji se svou vědeckou, metodologickou i 

uměleckohistorickou platností. 

Vše toto se pokusím uskutečnit s ohledem na dostupnou literaturu tohoto širokého tématu, 

která se zřetelem na rozsah práce musí být pochopitelně selektována a musí se držet základní 

vymezené dobové linie. Tou je zejména první třetina 20. století v Čechách, společně 

s výběrovým pohledem na další práce evropských a amerických historiků umění zabývajících 

se daným tématem v první i druhé polovině 20. století. 
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2. Vojtěch Birnbaum 
 
Zájem Vojtěcha Birnbauma12 o obor dějin umění rozkvetl především po přestupu z Karlo-

Ferdinandovy Univerzity, kde byl žákem Otakara Hostinského, na Akademii ve Vídni v roce 

1897.13 Stal se posluchačem významných představitelů tzv. „vídeňské školy dějin umění“ 

Franze Wickhoffa a Aloise Riegla.14 Nemalý vliv na něj měl i jeho vstup do Institutu pro ra-

kouské historické bádání v roce 1899,15

Zprvu, v dobové euforii českého vlastenectví a v tradici, kterou již započal zakladatel čes-

kého dějepisu umění Jan Erazim Vocel (ke kterému se jako historik umění Birnbaum často 

vracel, považoval si jej a někdy až romanticky smýšlel o jeho historicko-umělecké práci),

 kde objevil svou lásku pro architekturu, která jej již 

po zbytek života neopustila. 

16 se 

Birnbaum zamýšlel věnovat architektuře především české. Svou disertační práci však napsal 

na téma samotných počátků evropské architektury, pravděpodobně ovlivněn jedním ze svých 

profesorů F. Wickhoffem, kdy se zaměřil na poměr starokřesťanského chrámu a římského 

stavitelského umění („Der altchristliche Kirchenbau und sein Verhältnis zur römischen 

Baukunst“). Tuto práci odevzdal v roce 190417

Těmi se dotkl i tehdy plamenně diskutované otázky, v uměleckohistorické literatuře ozna-

čované jako „Orient oder Rom?“. Ta byla zahájena stejnojmennou publikací Josefa Strzygo-

wského z roku 1900,

 jako hotovou, přesto následujícího roku odjel 

na dlouhodobý pobyt do Říma, aby se této problematice mohl věnovat do hlubších detailů. 

Tento pobyt vynesl několik přelomových prací týkajících se raně křesťanské architektury, 

které byly v následujících letech postupně vydávány.  

18 kdy Strzygowski na základě svých studií východoevropské architektu-

ry popíral tezi publikovanou roku 1896 Franzem Wickhoffem,19 který vysvětloval vliv římské 

architektury od doby císaře Octaviana Augusta přes významná východní města (Alexandrie, 

Antiochie, Byzance) zpět přímo na architektonické starokřesťanské umění v západní Evro-

pě.20

                                                 
12 Život a souhrn Birnbaumových prací je výborně zpracován v doslovu k výboru jeho prací z roku 1987, viz 
HLOBIL 1987 (pozn.4) / taktéž přínosná je i stať Jiřiny HOŘEJŠÍ, viz HOŘEJŠÍ 1987 (pozn. 1).  
13 HOŘEJŠÍ 1987 (pozn.1) 102.  
14 Ibidem.  
15 HLOBIL 1987 (pozn. 4) 382.  
16 Vojtěch BIRNBAUM: Jan Erazim Vocel zakladatel našich dějin umění. Svazky úvah a studií, č 76, Praha 
1942.   
17 HLOBIL 1987 (pozn. 4) 383.  
18  Josef STRZYGOWSKI: Orient oder Rom? Beiträge zur geschichte der Späantiken und frühchristlichen 
Kunst, Leipzig 1900.  
19  Franz WICKHOFF: Die Wiener Genesis, in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen der allerhöchsten 
Kaiserhauses, Vienna 1895, 15-16.  
20 HLOBIL 1987 (pozn. 4) 184.  

 Jádrem této diskuze byla otázka původu fenoménu klenebního umění 
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v západokřesťanské kultuře, které se s takovou jistotou v 5. a v 6. století objevilo v italském 

městě Ravenně. Strzygowski jeho původ směřoval na Východ, kdežto Wickhoff, stejně jako 

o něco málo později Birnbaum na podkladu své teorie „barokního principu“ v architektuře, 

obhajuje jeho původ římský.  

Tato problematika Birnbauma logicky přivedla ke zkoumání samotné římské architektury. 

Jako jeden z prvních českých historiků umění se například zabýval úlohou Vitruviových sta-

vitelských předpisů v samotné architektuře starověkého Říma. Ty se dle Birnbaumových tezí 

příliš nepoužívaly a byly upřednostňované jiné architektonické spisy, které se však nedocho-

valy. Tato publikace je zajímavá také vlastními Birnbaumovými nákresy, které byly již ve své 

době hodnoceny jako vysoce kvalitní.21

Z Říma se Birnbaum vrátil roku 1910, ale hned následující rok se vydal na svou druhou 

italskou cestu. Chtěl se zabývat své větší práci věnované architektuře v Ravenně, přesto opět 

zkoumal i architekturu starořímskou, převážně doby císařství („Dům zvaný Livie na Palati-

ně“, vydáno až r. 1923).

 

22

Asi nejpřínosnějším výsledkem jeho bádání o raně křesťanské architektuře je studie „Ra-

vennská architektura“, jejíž první díl byl vydán roku 1916 a zabýval se původem a inspirací 

místní starokřesťanské architektury.

  

Své poznání italské antické architektury poprvé pro české čtenáře publikoval v několika 

článcích tehdejšího architektonického časopisu Spolku výtvarných umělců Mánes „Styl“ 

(„Rozhledy po antické architektuře“ v roce 1911, „O architektuře doby starokřesťanské“ 

roku 1912 a stručný článek „Ravenna“ z roku 1913).  

23 Tím opět vstoupil do otázky „Orient oder Rom?“, kdy 

ji svou studií definitivně uzavřel ve prospěch římského vlivu. Druhý svazek vydal až roku 

1921.24 Tato Birnbaumova práce měla zcela zásadní badatelský přínos, a například v „Dějepi-

su umění“ Antonína Matějčka, který byl vydáván od roku 1922, Matějček danou problemati-

ku popisuje poučen předně z Birnbaumova díla.25

Po druhém návratu z Říma a s jím odsouhlasenou účastí na nově zamýšleném kompendiu 

o českém středověkém umění,

  

26

                                                 
21 HOŘEJŠÍ 1987 (pozn. 1) 102.  
22 Vojtěch BIRNBAUM: Dům zvaný Livie na Palatině, in: Rozpravy české akademie věd a umění, č. 63, Praha 
1923.  
23 Vojtěch BIRNBAUM: Ravennská architektura I/1. Její původ a vzory, in: Rozpravy české akademie císaře 
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, č. 57, Praha 1916.  
24 Vojtěch BIRNBAUM: Ravennská architektura I/2. Její původ a vzory, in: Rozpravy České akademie věd a 
umění, č. 62, Praha 1921.  
25 O dokončení třetího svazku se Birnbaum pokusil ještě roku 1923, ale poté se tomuto tématu již nevěnoval. 
Druhý díl zůstal rozpracován pouze v rukopise.  
26 Zdeněk WIRTH et al.: Dějepis výtvarného umění v Čechách, 1931.  

 které bylo vedené Zdeňkem Wirthem, V. V. Štechem 

a s příspěvky například A. Matějčka, J. Cibulky či Jaromíra Pečírky, byl znovuobnoven Birn-
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baumův zájem o českou románskou a gotickou architekturu,27

Na té Birnbaum jako jeden z mála českých historiků umění „založil“ svou vlastní „školu“. 

Tím je míněno, že svým pedagogickým a pravděpodobně i lidským přístupem ke svým stu-

dentům na některé z nich natolik zapůsobil, že poté pokračovali v jeho odkazu,  ať u ž se to 

týkalo studia především české architektury, či rozvíjení jeho teoretických prací a badatelského 

přístupu k materiálu. V Doslovu k „Listům z dějin umění“,

 jejíž se po Vocelovi stal největ-

ším odborným znalcem. Zasvěcení se problematice českého umění zcela jistě přispěla 

i optimistická nálada nově založeného Československého státu a Birnbaumova vysokoškolská 

pedagogická praxe na pražské univerzitě. 

28 které jsou prvním pokusem 

o souborné vydání Birnbaumových statí a časopiseckých článků, se Birnbaumova žena Alžbě-

ta Birnbaumová (taktéž jedna z jeho studentek) zmiňuje, že k pedagogické dráze se rozhodl 

nerad a v podstatě zejména v důsledku špatné finanční situace. Toto stanovisko však vyvrací 

Ivo Hlobil ve svém doslovu k druhému rozšířenějšímu vydání Birnbaumových prací,29 a to 

otištěním Birnbaumova dopisu Josefu Šustovi, který mu tuto dráhu vysokoškolského profeso-

ra začal nabízet již v roce 1910. Zde se Birnbaum svěřuje, že „akademická dráha mi nikdy 

nebyla nesympatickou.“30

O své habilitační řízení však požádal až roku 1918 a v roce 1919/1920 začal působit jako 

vysokoškolský profesor na pražské univerzitě. Tím začala známá profilace dvou cest tehdejší-

ho Ústavu pro dějiny umění v Praze,

  

31 kdy na jedné straně stál jeho přednosta Karel Chytil 

(na univerzitě od r. 1897),32 který proklamoval a vyučoval kulturně historickou metodu dějin 

umění, a na straně druhé Birnbaum, poprvé přinášející na pražskou akademickou půdu princi-

py vídeňské školy dějin umění.33 Tento rozdíl se začal projevovat zejména po roce 1922, ne-

boť tehdy Birnbaum získal mimořádnou profesuru.34

                                                 
27 Např. Vojtěch BIRNBAUM: Stavební povaha nejstarších českých bazilik, in: Časopis přátel starožitností 
českých XXVII, 1919, 1-22 / Idem: Kostel sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, Památky archeologické 
XXXII, 1920-1921, 244-250 / Idem: Románská Praha, in: Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 
1923, Praha 1924, 1-24 aj.  
28 Vojtěch BIRNBAUM: Listy z dějin umění, Praha 1947.  
29 Vojtěch BIRNBAUM: Vývojové zákonitosti v umění, Praha 1987.  
30 HLOBIL 1987 (pozn. 4) 385.  
31 Karel SRP: Situace českého dějepisu umění ve dvacátých letech, in: Rudolf CHADRABA (ed.) et al.: Kapitoly 
z českého dějepisu umění II, Praha 1987, 71.   
32 Josef KRÁSA: Karel Chytil, in: Rudolf CHADRABA (ed.) et al.: Kapitoly z českého dějepisu umění I, Praha 
1986, 173.  
33 Ve Vídni studoval taktéž Max Dvořák, ale i přes svou snahu vyučovat na pražské univerzitě po několika 
odmítnutích nakonec zůstal na akademii ve Vídni; dalším potencionálním adeptem mohl být Vincenc Kramář, 
ten však nikdy nevyučoval a věnoval se galerijní a teoretické práci, kdy si zejména po I. sv. v. vytvořil svou 
vlastní metodu jak nahlížet na dějiny umění; viz např.: Jaroslav PEČÍRKA: Max Dvořák, in: Max DVOŘÁK: 
Umění jako projev ducha, Praha 1936, 7-92 / Josef KRÁSA: Vincenc Kramář, in: Rudolf CHADRABA (ed.) et 
al: Kapitoly z českého dějepisu umění II, Praha 1987, 118-125.   
34 HLOBIL 1987 (pozn. 4) 392.  
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Především však Birnbaum na univerzitu přinesl rozšířenější, řekněme evropský rozhled 

nad dějinami umění, a také zcela nová témata jako například ze starověké či raně středověké 

architektury. Po odchodu K. Chytila do důchodu v roce 1927 se Birnbaum stal řádným profe-

sorem a začal vést dějiny umění na pražské univerzitě, a to až do roku 1934. 

Důležité jsou i Birnbaumovy styky s mladou uměleckou generací. Svou veřejnou činnost 

profesora a památkáře Birnbaum provozoval v době, kdy se český kubismus dostával ke své 

kulminaci a později, po skončení první světové války, byl přímo účasten umělecké „rozrůzně-

né modernosti“ (V. Nebeský), kdy ke slovu přicházel mimo jiné avantgardní Umělecký svaz 

Devětsil, stejně jako mohl sledovat již pronikající tendence surrealismu do českého umění.35

Své zájmy ale, stejně jako ve svém odborném zaměření, směroval především 

k architektuře. Během svých studijních let ve Vídni se stal obdivovatelem architektonické 

školy Otty Wagnera. Velmi blízký vztah měl i s českým architektem Antonínem Englem, kte-

rý byl synovcem Birnbaumova nevlastního otce Dr. Boučka.

  

36 Taktéž se hojně stýkal s celou 

wagnerovskou generací při jejich studijních pobytech v Římě, kde pravděpodobně navázal 

i vztah se sochařem Janem Štursou.37 Za zmínku také rozhodně stojí jeho přátelství 

s F. X. Šaldou, mentorem prvních moderních českých umělců. S tím jej především spojovaly 

podobné mladistvé zájmy a později Šalda využil jejich dlouholetého přátelství při svém poby-

tu v Římě roku 1911,38

Birnbaum udržoval dlouholeté přátelství i s významnými akademickými osobnostmi. Pře-

devším s Jaroslavem Gollem, který byl jeho kmotrem a dlouholetým přítelem,

 kdy se Birnbaum stal jeho průvodcem.  

39

Po první světové válce se taktéž stýkal, ať už zprostředkovaně přes publikace či přímo 

osobně, s dalšími výraznými osobnostmi českého dějepisu umění, mezi které patřil například 

Antonín Matějček (s ním Birnbaum od roku 1927 působil na pražské vysoké škole), Jaromír 

 a který spo-

lečně s Birnbaumovým strýcem, sochařem Bohuslavem Schnirchem, měl značný vliv na poz-

dější profesní dráhu mladého Vojtěcha. Birnbaum se znal také s Josefem Šustou a na svých 

studiích ve Vídni byl spolužákem významného českého teoretika a historika umění Vincence 

Kramáře. Měl též možnost setkávat se i s pro dějiny umění nepostradatelnou osobností Maxe 

Dvořáka, který v době Birnbaumových studií u Franze Wickhoffa a Aloise Riegla na vídeňské 

akademii působil jako odborný asistent. 

                                                 
35 Viz např. Vojtěch LAHODA (ed.) et al.: Dějiny českého výtvarného umění IV/1+2, Praha 1998.  
36 HLOBIL 1987 (pozn. 4) 380.  
37 Ibidem 389.  
38 Ibidem 386.  
39 Ibidem 381.  
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Pečírka, Josef Cibulka (1928 založen pod jeho vedením na Birnbaumův popud seminář křes-

ťanské archeologie), V. V. Štech a jiní.40

I v oblasti památkové péče do českého prostředí přinesl vídeňský vzor, který proklamoval 

spojení dějin umění a památkové péče. Sám byl zastáncem rigorózní metody konzervace pa-

mátek, čímž se dostával do častých teoretických sporů, zejména s propagátorem 

a podporovatelem moderní architektury Zdeňkem Wirthem

 

I jeho aktivita v památkové péči se plně rozrostla až s ustanovením nového Českosloven-

ského státu, i když počátky jeho zájmu o ochranu památek sahají již do let před první světo-

vou válkou, kdy se zasazoval zejména o kauzy v rodných Poděbradech. Své hlavní slovo však 

dostal až po roce 1918, kdy se trvale usadil v Praze, působil jako vysokoškolský profesor 

a aktivně se účastnil veřejného života.  

41 a i se svým kolegou ze studij-

ních let Vincencem Kramářem.42 K památkové péči také Birnbaum významně přispěl přísnou 

analytickou metodou stavebně historických průzkumů, které i sám prováděl (např. kostel 

sv. Jiří na Pražském hradě, Karolinum aj.). Otázce památkové péče se věnoval i teoreticky 

v mnohých článcích.43

Účastnil se dobových nejvýznamnějších problémů. Například se odmítavě vyjádřil 

v otázce destrukce zdi ve svatovítském chrámu dělící středověký chór a Mockerovu no-

vostavbu (1924),

  

44 účastnil se sporu o novou budovu Moderní galerie na Kampě od Josefa 

Gočára (1927),45 odmítavě se vyjádřil i k otázce doplnění mezery na Karlově mostě sochou 

Cyrila a Metoděje od Karla Dvořáka a v roce 1929 vehementně kritizoval úpravy Pražského 

hradu nařízené T. G. Masarykem a provedené Josipem Plečnikem.46 Jeho působení 

v památkové péči končí rokem 1932, kdy odešel z Klubu za starou Prahu, jehož byl i několik 

let předsedou.47

                                                 
40 Viz Rudolf CHADRABA (ed.) et al.: Kapitoly z dějin českého dějepisu umění I+II, Praha 1986 a 1987.  
41 Viz např. Kristýna UHLÍKOVÁ / Jiří ROHÁČEK (eds.): Zdeněk Wirth pohledem naší doby, Praha 2010.  
42 Birnbaum byl proti výstavbě nové Moderní galerie na Kampě dle návrhu Josefa Gočára, viz pozn. 45.   
43 Např.: Památkářská idea, in: Za starou Prahu. Věstník pro ochranu památek, XIV, 1931, 33-34 / K diskuzi o 
barevnou architekturu, in: Styl, II, 1921-1922, 6 / O malebnosti v architektuře, in: Styl, I, 1920, 47-54.  
44 Moderní péče o památky a dostavění chrámu sv. Víta v Praze, in: Národní listy, č. 27 a č. 33, 1924.  
45 Umístění státní galerie na Kampě, in: Lidové noviny, č. 333, 1927, 14.  
46 O úpravu pražského hradu, in: Národní listy, č. 329, 1929.  
47 Viz Ivo HLOBIL: Vojtěch Birnbaum – život a dílo v dobových souvislostech, in: Idem: Na základech 
konzervativní české památkové péče. Výbor z textů, Olomouc 2008, 119-124.   

 

Následující dva roky se věnoval především práci na odborných publikacích, stavebně his-

torickým průzkumům a pedagogické činnosti. Roku 1934 byl zvolen děkanem Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy. Do tohoto úřadu však kvůli náhlé smrti téhož roku již nemohl 

nastoupit.  
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3. Barokní princip v dějinách architektury 
 
Vojtěch Birnbaum svůj „Barokní princip“ vydal poprvé v roce 1924,48

3. 1. Formulace Birnbaumova barokního principu 

 své teze však prav-

děpodobně začal promýšlet již dříve. Formuloval v něm několik základních myšlenek, které 

vycházely z jeho odborné uměleckohistorické činnosti a kterými se snažil najít vývojovou 

tendenci ovlivňující každý umělecký styl dle dané zákonitosti. Zároveň se touto studií zařadil 

do řady mnohých dalších dřívějších i pozdějších teoretiků, kteří se problematikou baroka za-

bývali ze dvou základních úhlů. Je tedy potřeba pochopit a rozdělit pojem baroko na jeho 

aspekt na jedné straně historický, označující především umění 17. a 18. století, na straně dru-

hé teoretický, který nás bude zajímat především, poukazující na určité charakteristické znaky 

uměleckého projevu bez ohledu na umělecký obor, dobu či místo.  

 
 

 
„Jde o vystižení vlastní podstaty barokního slohu; má v něm (v článku) býti ukázáno, 

kterak zcela obdobné, ano přímo totožné snahy a sklony, jako v baroku, se projevují také 

v posledních vývojových obdobích slohů jiných, alespoň těch, jež se mohly vyžít do posledních 

důsledků, takže vlastně každý sloh směřuje k baroku a tento jest stálým refrénem v dějinách 

umění.“49

Birnbaumova práce je, jako většina jeho teoretických prací, rozdělena do dvou částí. 

V první se Birnbaum zabývá definicemi barokního slohu převládajícími na počátku 20. stole-

tí, které si udržovaly rétoriku z doby především konce 18. a téměř celého 19. století („barok 

 

 

V podstatě se jedná o shrnutí celé teorie. Birnbaum chápe baroko jako neustále se (za da-

ných podmínek rozvinutosti slohu do své konečné podoby) opakující fenomén v dějinách 

umění, kdy na základě úplného pochopení fungování slohu umělci přecházejí od racionálního 

tektonického (v malířství a sochařství „realistického“) pojetí uměleckého díla k jeho přetvo-

ření do „uměleckosti“, kdy tektonické (realistické) zákony začnou být popírány působením 

umělecké invence umělce. Na první místo je stavěna především hra, určité ohromení diváka 

a v podstatě jakási optická naléhavost směřující k recipientovi.  

                                                 
48 Viz pozn. 7.  
49 Vojtěch BIRNBAUM: Barokní princip v dějinách architektury, Praha 1941, 7.  
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byl sloh přeplněný, zdivočelý, zvrácený, plný libovůle a nevkusu“).50 Ty označuje za nedosta-

čující a neúplné z důvodu neobsažení vlastního rázu barokního slohu v objektivním slova 

smyslu. Metodologicky vychází z učení vídeňské školy dějin umění a je ovlivněn „rieglov-

ským“ nezaujatým a nestranným postojem historika umění, který nehodnotí, ale pouze vy-

světluje („Dnes však jsme příliš proniknuti historickým smýšlením a chápáním, smyslem pro 

historickou spravedlnost i jistým evolučním optimismem (myšlenka Rieglova), než abychom 

mohli připustit, že lidstvo téměř po tři staletí bloudilo nechápajíc, co jest pravé umění; či do-

konce vědomě pěstujíc jakési paumění“).51 Hlasitě zaznívá ozvěna principů vídeňské školy 

dějin umění, která preferovala vyzdvihování dříve přehlížených směrů.52

Sám se snaží najít vlastní podstatu baroka, aby pak na tomto základě mohl říct, co je pro 

tento směr typické a čím se tento fenomén vyznačuje i v jiných dobách, a tím mohl rozdělit 

baroko časové (17. a 18. století.) a baroko směrové.

 

53

Proto Birnbaum definici barokního stylu podrobuje přehodnocení a přichází s vlastní, ve 

které dochází k rozdělení barokní architektury (časové) na tři hlavní směry: na barok perspek-

tivní, monumentální a klasický. K tomu jej vede metodologické přesvědčení o nutnosti jasnos-

ti formulace období, jelikož je potřebné, aby se dobrá definice nehodila vedle předmětu defi-

novaného také ještě na některý předmět jiný, jinak totiž není schopna vystihnout opravdovou 

podstatu sledovaného jevu. Definice musí zároveň plně vystihnout charakter sledovaného 

jevu v celém jeho rozsahu, nikoli jen jeho určitou část. Z toho Birnbaumovi plyne logické 

východisko, že „definice baroku se dopouštějí obou poklesků zároveň. Přeplněnost, neukáz-

něnost, libovůle nejsou jen vlastní baroku, ale i mnohých slohů jiných.“

   

54

                                                 
50 Vojtěch BIRNBAUM: Barokní princip v dějinách architektury, in: Idem: Vývojové zákonitosti v umění, Praha 
1987, 24.  
51 Ibidem.  
52 Nejtypičtějším příkladem bývá uváděn Max Dvořák s jeho formulací manýrismu 16. století v Itálii, která byla 
pravděpodobně ovlivněna dalším principem vídeňské školy dějin umění, a to sledováním uměleckého dění 
současnosti historika umění – v Dvořákově době to byl především předválečný expresionismus, v určitých 
konotacích idejemi i formou manýrismu 16. století podobný. Tímto požadavkem byl ovlivněn i V. Birnbaum při 
formulaci „Románské renesance koncem středověku“.  
53 Pojmy „baroko časové“ a „baroko směrové“ jsou označením „Společnosti přátel baroka v Umělecké besedě 
v Praze“, která v nakladatelství Vyšehrad vydala poprvé samostatně Birnbaumův Barokní princip roku 1941. 
54 BIRNBAUM 1987 (pozn. 50) 25.  

  

Jako příklad neadekvátnosti starých definic baroku uvádí několik příkladů přeplněnosti, 

neukázněnosti i libovůle v období románském či renesančním. Tyto tři zmíněné aspekty pak 

přijímá jako možné pouze pro jeden z barokních směrů, a to pro perspektivní. Tím se utvrzuje 

ve svém přesvědčení neupotřebitelnosti starých charakteristik tohoto stylu, jelikož nejsou 

schopny baroko obsáhnout v jeho úplnosti.    
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Však předtím, než charakterizuje jednotlivé směry baroka (monumentální, perspektivní, 

klasický) a přiřadí ke každému typického umělce vykazujícího názorné rysy ve svém díle, 

snaží se na drobném architektonickém prvku - edikule - charakterizovat proměnu 

z renesančního tvarosloví do barokního. V tom se opět odráží jeho vídeňské učení s vírou, že 

umění má svůj vlastní imanentní vývoj na základě vlastních charakteristických zákonitostí 

bez ohledu na vnější (historické, politické, ekonomické) okolnosti.55

Na tomto základě charakterizuje základní princip edikuly, která je ve své klasické podobě 

složena z detailů organismu sestrojených na tektonickém základě, kdežto edikula barokní 

nevykazuje dojem tektonického zákonu podpory a břemene, ale spíše se stává dvěma jednot-

livými celky vycházejícími ze stejného základu. To znamená společně související, přesto však 

přecházející každá v nový celek, čímž vzniká určitá provázanost celé fasády s edikulou na 

principu určité hry. Nastává princip „nahrazení mnohosti“ (jednotlivé detaily edikuly tekto-

nicky logicky k sobě řazené) „jednotností“ (celek edikuly měnící se ve dva celky do vzájem-

né sounáležitosti provázaností, celek vnitřní a celek rámující), kdy „toto sloučení drobných 

forem ve velké celky působí dojmem soustředěné, podmanivé síly, tedy dojmem čistě barok-

ním.“

  

Sleduje proměny, které nastaly v tomto drobném architektonickém prvku a uvádí rozdíl-

nost mezi klasickou antickou edikulou v římském Panteonu a edikulou rámující okno 

v průčelí Chiesa Nuova v Římě (z počátku 17. století). Upozorňuje na prohnutí kladí edikuly 

do stěny. To však nevysvětluje jako dynamickou tendenci působením „neviděné“ síly, jak 

bývalo baroko a někdy stále bývá vysvětlováno, ale jako novou kompletaci vzájemných vzta-

hů podpor a kladí na základě rozdělení kladí do tří jednotlivých celků. Upozorňuje na možné 

vnímání vyložených částí kladí po stranách jako součást podpírajících sloupů, jakési „zdvoje-

ní hlavic“ a na princip narušení vnímání sounáležitosti sloupů se střední částí kladí. Střední 

část kladí zase, dle Birnbauma, vstupuje protlačením do fasády do nového vztahu k oknu, 

které rámuje a tím vytváří nový celek právě s oknem, nikoli se sloupy edikuly, jejíž je součás-

tí. Stejný princip pak přechází i do štítu nad edikulou, který z jednoho celku prohnutím do 

fasády přechází do dvou nových vztahů, tektonicky nelogických, však dojmově spolu více 

souvisejících.  

56

Toto přetvoření charakterizuje tvůrčím činem umělce, okolo kterého se točí celý jeho ba-

rokní princip: „iniciativa k přetvoření a přepodstatnění vychází tu přímo ze slohotvorné lidské 

  

                                                 
55 Tato víra pak v českém prostředí projde proměnou po druhé světové válce, a obzvláště po 25. 2. 1948, kdy tato 
formalistická teorie vlastního vývoje umění vejde do sporu s marxistickou teorií umění, která jej chápe jako 
pouhou třídní nástavbu bez vlastního vývoje, viz např. Rostislav ŠVÁCHA: Dějepis umění v současnosti, in: 
Rudolf CHADRABA (ed.) et al: Kapitoly z českého dějepisu umění II, Praha 1987, 349-370.   
56 BIRNBAUM 1987 (pozn. 50) 28.  
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vůle, jež se povznáší nad reálnost přírodních zákonů a sil, nad tektonickou skutečnost a činí ji 

sobě služebnou […] toto úplné ovládnutí reality tvůrčí myšlenkou, toto dosazení utvořené 

skutečnosti umělecké na místo dané skutečnosti reálné – toť poslední cíl veškerého umělecké-

ho vývoje, k němuž směřuje s přímo fatalistickou nutností.“57

Birnbaum tvrdí, že přisazením dolních sloupů k pilastrům vzniká kompozice společně 

s pilastry, které vytváření kompozici ostroúhlého trojúhelníku a sloupy nyní více patří do této 

kompozice, na rozdíl od situace, kdyby byly přímo pod okny, opticky a kompozičně zcela 

pohlceny patrovou edikulou. Druhý celek pak Birnbaum vidí ve vepsatelném trojúhelníku 

opět ve vztahu sloupů, tentokrát však společně s patrovou edikulou, kdy vzniká trojúhelník 

spíše širší než vysoký. A zároveň, stejně jako u edikuly Chiesa Nuova, zde oba trojúhelníkové 

celky vytvářejí společně jasně daný protkaný nedělitelný celek. Tím vzniká kompozice zá-

měrně utvořená umělcem, nezávislá na tektonických zákonech, to znamená kompozice dle 

Birnbaumovy teorie barokní (zcela bez potřeby jakéhokoli užití na první pohled viditelného 

dynamického pohybu, naléhavosti, prolomení fasád do prostoru apod., jak to o pár řádků dále 

Birnbaum přisuzuje baroku perspektivnímu). Popření tektoniky zde vzniká vkomponováním 

trojúhelníku, který je již ve svém principu netektonický, kdy zákon o podpěře a břemenu káže 

kompozice pravoúhlé.  Tento směr se tedy dle Birnbauma vyznačuje hmotným vyzněním 

s popíráním tektonické logiky, a to zvláště ve hře sloupů a jejich vzájemných vztahů. Zároveň 

monumentální baroko prohlašuje za nejstarší směr baroka časového.  

  

Nato k jednotlivým barokním směrům přiřazuje umělce a jedno charakteristické dílo (zde 

je patrný zřetel na nezahlcení čtenáře přemírou informací pro zvýšení jasnosti formulace smě-

rů i následné teorie). Pro barok monumentální volí Michelangela Buonarottiho, kterého ostat-

ně pokládá za zakladatele barokní architektury, a jeho Palác konzervátorů na Kapitolu 

v Římě. V tom se jednak v prvním patře v orámování oken uplatňuje stejný princip barokního 

přetvoření edikuly popsané Birnbaumem v části předcházející, jednak se mu baroko projevuje 

především v tektonickém umístění sloupů přízemí. Ty jsou přistavěny k pilastrům prostupující 

až do prvního patra. Birnbaum barokní charakter tohoto díla označuje v popření logické tek-

toniky postavením sloupů nikoli pod okno umístěné nad ním, ale okno je mezi nimi, čímž 

vzniká iluzivní představa napětí možnosti proboření a propadnutí edikul s okny prvního patra, 

jelikož divákovi se zdají bez pevné podpory přízemí. A opět se pro Birnbauma stávají základ-

ními nově vzniklé vztahy kompozice touto tektonickou anomálií, kterou potvrzuje, že se nejde 

jen o nějakou chybu či architektonický žert, leč že se jedná o promyšlenou architektonickou 

kompozici.  

                                                 
57 BIRNBAUM 1987 (pozn. 50) 29.  
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Jako druhý směr baroka časového pak Birnbaum nazývá jako perspektivní. Ten, jak už 

i název napovídá, Birnbaum charakterizuje na základě kontrastu mezi architekturou kreslenou 

v plánech, jak se jeví při objektivním pohledu na návrhu, a pohledem diváka, který vždy stav-

bu vnímá z určitého úhlu pohledu a podléhá perspektivnímu zkreslení. To znamená, že archi-

tekturu vnímá deformovanou oproti původní ideji plánu. To si dle Birnbauma perspektivní 

barok uvědomuje a záměrně s tímto faktem tvůrčím způsobem pracuje. Tím Birnbaum odů-

vodňuje zalamované a vlnící se fasády i kruhové a elipsovité půdorysy, které mají vyznít prá-

vě v divákově oku při působení perspektivní deformace, kdy dosahují svého nejsilnějšího 

účinku. Barok perspektivní v baroku časovém Birnbaum označuje i barokem směrovým. Tím 

mám na mysli to, že barok perspektivní je barokní, tzn. uměleckou fází samotného baroka 

17. a 18. století. Sám Birnbaum to vysvětluje slovy: „Cíl, k němuž směřuje každý umělecký 

vývoj jakožto ke své poslední metě, jest úplné nadřazení iluse nad realitu, naprosté nahrazení 

skutečnosti věcné skutečností uměleckou. Umění, jež nedospělo až sem, neřeklo prostě své 

poslední slovo. Tímto posledním slovem ve vývoji baroku jest však právě barok perspektiv-

ní.“58  

Pro jasnost s vědomím určitého zjednodušení může tento vztah baroku směrového 

v baroku časovém být vyjádřen i takto (zjednodušení nastává především v pojetí baroku mo-

numentálního a klasického jako po sobě jdoucí etapy před barokem perspektivním, měly by 

spíše stát na stejné úrovni, ze které poté čerpá barok perspektivní. Ale domnívám se, že 

v Birnbaumově metodickém pojetí upřednostňující především jasnost a srozumitelnost si toto 

zjednodušení můžeme dovolit):  

 

                                                 
58 BIRNBAUM 1987 (pozn. 50) 32.  
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I barok perspektivní stejně jako barok monumentální se v Birnbaumově teorii chová atek-

tonicky. Přisuzuje mu stejnou hru s celky vyšlé z umělcovy tvořivosti podmaňující si tektoni-

ku stavby, jak jsme to viděli u Paláce konzervátorů. Však na rozdíl od baroku monumentální-

ho barok perspektivní tuto netektoničnost ještě zesiluje perspektivní hrou linií. To potvrzuje 

tezi, že barok perspektivní je barokní fází baroku časového, jelikož v principech vychází 

z baroku monumentálního, však rozvádí jej do jeho uměleckosti, až jakési hry.  

Pro názornost Birnbaum opět uvádí typického představitele. Pro směr perspektivní si vybí-

rá Francesca Borrominiho a jeho kostel San Carlo alle quattro Fontane v Římě.59 Upozorňuje 

zde především na jeho zprohýbané průčelí a upozorňuje opět na opticky porušovanou tektoni-

ku stavby.60

Jako třetí uvádí baroko klasicistické. Tomu v tomto výčtu druhů v rámci baroka časového 

dává nejvíce prostoru, protože se správně domnívá, že u čtenáře vyvolává nejvíce otázek po 

baroku v tomto typu architektonického projevu. Jako představitele tohoto směru chápe Donata 

Bramanta a především Andrea Palladia, na kterém demonstruje svou ideu baroku 

v klasicistickém baroku. To zejména proto, že v době, kdy Birnbaum svůj „Barokní princip 

v dějinách architektury“ psal, byl Palladio považován za „čistokrevného klasika“. Birnbaum 

však poukazuje, že ani laik by si jeho stavby neměl splést s antickými. Tentokrát neuvádí 

žádnou konkrétní stavbu a pojímá celé Palladiovo dílo jako celek a snaží se v něm najít odliš-

nosti oproti architektuře řecké, ke které býval Palladio přiřazován. Nalezené rozdíly pak při-

suzuje působení „barokního ducha doby“.

 

61

Palladio je dle Birnbauma barokní ve svém užití sloupů v architektuře a divadelnosti fasád 

nepojící se s interiérem stavby. Jeho popření tektoniky ve prospěch uměleckosti Birnbaum 

charakterizuje nadřazováním uměleckého účinu jeho fasád s volně užitými sloupořadími.  

S těmi pracuje zcela dle své umělecké potřeby a na rozdíl od řecké architektury se mu nestává 

prvním a posledním vyjadřovacím prostředkem, i přesto že jedním z hlavních. 

S Michelangelem a Borrominim jej Birnbaum spojuje v ohledu na tvůrčí čin přetvářející tek-

tonické zákony stavby. Palladia charakterizuje jako „velkého lyrika antiky a zároveň velikého 

  

                                                 
59 Nutno podotknout, že popisované stavby Birnbaum s největší pravděpodobností měl možnost vidět za svých 
pobytů v Římě na vlastní oči, z čehož plyne, že jeho úvahy čerpají z důkladného studia materiálu.  
60 V. Birnbaum, jak jeho pracím bylo i později vytýkáno, se ve svých studiích nezabýval architektonickým 
prostorem. Své stanovisko uvedl v jednom ze svých nepublikovaných článků: „Pro mě je forma 
architektonického interiéru vždy formou hmoty, jež místnost obklopuje, nikdy formou prostoru, jenž místnost 
vyplňuje.“ Vojtěch BIRNBAUM: Prostor v architektuře, in: Idem: Vývojové zákonitosti v umění, Praha 1987, 
66-67. Z birnbaumovského stanoviska se poté prostorem v barokní architektuře zabýval jeho žák Oldřich 
STAEFAN: Problém prostoru v dějinném vývoji architektury, in: Styl VIII, 1922-1923,77-84.   
61 To může připomínat otázky rozvíjené M. Dvořákem, později vydané v knize Max DVOŘÁK: Umění jako 
projev ducha. Výbor z díla, Praha 1936.  
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dramatika baroku, klasicista svou zálibou, barokním člověkem všemi sklony svého tvůrčího 

temperamentu.“62

„Barokní architektura tvoří skupiny rázu a původu čistě uměleckého, jež nadřazuje útva-

rům rázu a původu tektonického; tyto tektonické útvary jsou tak pouze prostředkem 

k vyjádření uměleckých hodnot, jež vznikají v tvůrčím lidském duchu nezávisle na nich; před-

mětem barokního architektonického tvoření jsou tedy subjektivní skutečnosti lidského ducha, 

ne objektivní skutečnosti přírodních sil a tektonických zákonů.“

 

Po erudovaném a pro teorii potřebném přehodnocení baroka časového a jeho rozdělení na 

tři základní směry se Birnbaum dobírá charakteristiky toho, co je všem třem směrům společ-

né, to znamená, co je pro baroko jako takové charakteristické a je schopné jej obsáhnout ve 

své celistvosti.  

63

Neméně zajímavá je jeho poznámka k možnosti sledování barokního principu v malířství 

a sochařství. V malířství barokní princip naznačuje v užití světla a stínu, v sochařství působe-

ní barokního principu přisuzuje rozkládání jednotek a spojování hmot ve skupiny.  

V rozevlátých drapériích vidí nové skládání možných vztahových celků.

 

Tato definice se pro Birnbauma v následující teoretické části stává východiskem a je 

v podstatě shrnutím smyslu jeho baroknímu principu.  

64

Birnbaum úvodní část otevírá slovy: „…tyto tendence a snahy (barokní) nejsou omezeny 

na poměrně nedlouhou dobu vlastního baroku v 16. až 18. století,

 

Poté, co si V. Birnbaum nově charakterizoval baroko a na jeho základě byl schopen najít 

základní vystižení baroka samotného a toho, co je mu nejvlastnější, přechází na úroveň teore-

tickou, kde se snaží aplikovat barok směrový mimo barok časový.  

65 že se vyskytují i dříve, ano 

že se vracejí v určitých obdobích se zřejmou pravidelností a jsou přímo nutným důsledkem 

vývojových zákonů, jimiž jest určeno veškeré umělecké dění.“66

Především se zaměřuje na barok pozdně gotický. Za jeho stěžejního představitele předsta-

vuje Petra Parléře a především jeho práci na katedrále sv. Víta v Praze. Poukazuje na řešení 

okenní stěny triforia, která vytváří jakousi „vlnu“, kterou Birnbaum přisuzuje Parléřově umě-

lecké invenci. Taktéž upozorňuje na meziokenní trifóriové pilíře, které společně vytvářejí ve 

 

                                                 
62 BIRNBAUM 1987 (pozn. 50) 35.  
63 Ibidem 37.  
64 Karel Srp uvádí poznámku B. Mráze v časopise Umění (Umění, VII, 1969, 401) o ztraceném rukopise 
Birnbaumova žáka Vojtěcha Volavky s názvem „Barokní princip v sochařství“. Dále s Birnbaumovým 
barokním principem pracovali například Václav RICHTER: O pojem baroka v architektuře, Olomouc 1944 / 
Idem: Vývojové principy v dějinách výtvarného umění, Brno 1934 / Idem: Barokní prvky v pozdně románské 
architektuře, Brno 1935 / Oldřich STEFAN: Barokní princip v české architektuře 17. a 18. století, Umění, VII, 
1959, 305 / Václav MENCL: Smysl české barokní architektury, in: Umění, XXI, 1973, 206-225.    
65 Birnbaum ještě nepracoval s Dvořákovou koncepcí manýrismu pro označení umění 16. století.  
66 BIRNBAUM 1987 (pozn. 50) 38.  
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vztahu k ostatní architektuře stěn nové celky. Tedy, jak i sám Birnbaum poukazuje, stejný 

princip, jaký užil Michelangelo u Paláce konzervátorů v Římě.  

Poukazuje, že jde o stejný princip umělcem vytvořených trojúhelníkovitých kompozicí na-

vzájem propojených, přesto vzniklých v odlišných podmínkách a v naprosto odlišné době bez 

jakékoli možnosti vzájemného vlivu (Petra Parléře na Michelangela). To mu napovídá 

k potvrzení správnosti barokního principu mimo dobu baroka časového (17. a 18. století) 

a nazývá tento jev zákonem konvergence (v Birnbaumově pojetí poznatek, že stejné příčiny 

vyvolávající stejné následky bez ohledu na místo či dobu vzniku).  

Zároveň z tohoto srovnání lze vyčíst i Birnbaumovo vlastenecké cítění, jak se pokusím 

ukázat dále, které se u něj projevilo zejména po nástupu na Karlovu univerzitu jako přednáše-

jícího, kdy se začal i více zabývat českou pozdně gotickou architekturou, zejména právě Pe-

trem Parléřem.  

Vedle baroku pozdně gotického poté charakterizuje i barok antický, který lze rozdělit na 

barok řecký a barok římský, vedle toho naznačuje i výskyt baroku starokřesťanského. Na 

ukázce otázky baroku románského ukazuje podmínku pro výskyt baroku směrového, a to nut-

nost plného rozvinutí slohu až do své konečné fáze. Ta, jak se Birnbaum domnívá, 

v románském stylu nenastala z důvodu přerušení vývoje gotikou. I on, jako Max Dvořák, po-

ciťoval nutnost se vyjádřit, či odlišit umění pozdního 16. století od vrcholné renesance počát-

ku 16. století, a proto toto období označuje jako barok renesanční.  

Teorii uzavírá poslední formulací svého barokního principu jako „baroku, který není ničím 

jiným než konečným vítězstvím principu uměleckosti nad danou reálnou skutečností. Je úplně 

přirozené a samozřejmé, že o tento stav musí nutně usilovati každá umělecká tvůrčí vůle, která 

věří v samu sebe, ať při tom sleduje speciální slohové cíle jakékoliv.“67

Ke své teorii o barokním principu pak přidává krátkou úvahu o možnostech rozvoje jednot-

livých baroků směrových na jednom území, kdy se mu zdá zajímavý především výskyt rozvi-

nutého baroka směrového v baroku časovém a v baroku pozdně gotickém v českých zemích. 

Tento fenomén si vysvětluje určitou naladěností severních zemí, které do počátku 16. století 

rozvíjeli pozdně gotický barok, jenž se však stával již vyčerpaným, a proto začal hledat nová 

východiska. Pokusil se brát z italské renesance, ta však byla severu dle Birnbauma svou po-

vahou zcela cizí, tím pádem bez nároku na plné pochopení a rozvoj. Naopak po převzetí ital-

ského baroku se sever opět dostává do své tvůrčí etapy. To Birnbaum vysvětluje chápáním 

zaalpského prostředí italského baroka skrze barok pozdně gotický díky užití stejných tvůrčích 

 

                                                 
67 BIRNBAUM 1987 (pozn. 50) 44.  
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principů, a v podstatě barok 17. a 18. století nazývá „babím létem baroka pozdně gotického“ 

či „druhým barokem severu“.  

 

3. 2. Barokní princip v historickém kontextu českého dějepisu umění  
 
„V teoretických statích Birnbaum posílil českou národní hrdost, eliminoval pocity kulturní 

méněcennosti, otevřel českému dějepisu umění v poválečném národnostním nevražení právo 

na nacionalisticky nepodvázaný vědecký přístup“.68

Pojem baroko je dnes používán především pro označení historické periody 17. a 18. století. 

Pro toto období se vytvářejí spojení jako barokní architektura, barokní malba, barokní so-

chařství, literatura baroka, barokní hudba, můžeme mluvit i o barokním divadle a o barokní 

filosofii. Však takto „samozřejmým“ pojmem a zcela adekvátním uměleckohistorickým obdo-

bím se baroko stalo zejména až ve 20. letech 20. století. Do té doby bylo považováno za úpa-

dek a jako vybočení z cesty sledující antický klasický základ přicházející po renesanci 15. 

století, který na konci 19. století hrál v uměleckohistorickém bádání vedle antického umění 

prim.

 

 

Výstižný citát I. Hlobila poukazuje na druhou stranu teorií V. Birnbauma. Jeho teoretické 

práce neexistují v samolibém vakuu, naopak reagují na svou dobu vzniku, na dění 

v uměleckohistorickém prostředí a snaží se pádnou silou angažovat. V této kapitole se poku-

sím ukázat historickou snahu a hodnotu Birnbaumova „Barokního principu v dějinách archi-

tektury“.   

69 Rehabilitace baroka v největší míře přichází po ukončení první světové války, před-

poklady proměny názoru jsou však kladeny již před rokem 1918. A to zejména v pracích He-

inricha Wölfflina „Renaissance und Barock“70 a „Kunstgeschichtliche Grundbergriffe“.71

Zejména ve druhém jmenovaném titulu se Wölfflin dobírá obecného charakteru barokního 

umění, které se nemusí objevovat pouze v baroku časovém (obdobně jak činil Birnbaum), a to 

na základě protikladu k principům umění „klasického“. Pro každý z těchto slohů (klasický 

a barokní) Wölfflin vytvořil pět přívlastků vystihující podstatu daného slohu. Pravděpodobně 

přistupoval k tématu baroka skrze umění své doby (stejně jako Dvořák při formulaci maný-

rismu 16. století a Birnbaum při formulaci „Románské renesance koncem středověku“), což 

 

                                                 
68 HLOBIL 1987 (pozn. 4) 402.  
69 Např. Johann Joachim WINCKELMANN: Dějiny umění starověku, Praha 1986 (první vydání německy 1764) 
/ Jakob BURCKHARDT: Kultura renaissanční doby v Itálii, Praha 1912 (první vydání německy 1860).   
70 Heinrich WÖLFFLIN: Renaissance und Barock, Munich 1888 /  Renaissance and Baroque. London 1964.  
71 Heinrich WÖLFFLIN: Kunstgeschichtliche Grundbergriffe, Munich 1915 / Principles of Art History: The 
Problem of the Development of Style in Later Art, New York, 1932.   
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byl zejména impresionismus a expresionismus, které jsou určitou podstatou baroku obdobné a 

vyvstávají tedy otázky čím. Stejně jako zůstává otázka, proč jsou si podobná umění renesance 

s uměním 19. století a na druhé straně umění 20. století s uměním baroka.72

Wölfflin tuto podobnost vysvětluje svými pojmy přiřazenými k jednotlivým obdobím. 

K období klasicismu přiřadil označení lineární, plošný, mnohočetný, s uzavřenou formou 

a jasný. K nim do protikladu umístil označení typická pro barokní projev: malířský, hluboký, 

jednotný, s otevřenou formou a nejasný.

 

73 Zajímavé je, že Wölfflin tyto pojmy neomezuje 

pouze na výtvarné umění, ale může jimi být rozdělena i literatura či hudba. Tento jeho čin 

také logicky odstartoval bádání ohledně barokní literatury a dalších odvětví, které v různých 

zemích došlo rozmanitých výsledků.74

Čeho bychom si však měli všimnout je jeho výrok z roku 1933 jako odpověď svým kriti-

kům, kdy tvrdí, že „formální vývoj umění od renesančního klasicismu k baroku je zákonný, 

logický a neměnný.“ Výrok zcela totožný s Birnbaumovým barokním principem. Tím se 

Birnbaum zařazuje do evropského kontextu stylového formalistického přemýšlení, jehož ná-

stin se pokusím vytvořit v jiné části této práce. H. Wölfflina tedy můžeme považovat za jednu 

ze zakladatelských osobností nového výzkumu ohledně baroka (pro veliký počet teoretiků 

baroka jak časového tak směrového není možné v této práci vyčerpávajícím způsobem uvádět 

všechny).

  

75 Vedle a po něm se tímto fenoménem zabývali například Wylie Sypher (barokní 

umění chápající skrze vysokou míru haptičnosti), Walter Friedlaender (který se domnívá, že 

pojmy gotika, renesance či baroko jsou příliš širokými a je nemožné jedním označením po-

jmout celou etapu, jelikož ta se s každými zhruba dvěma generacemi výrazně proměňuje), 

Luigi Grassi (rozdělující „baroko“ a „barokní“ jako samostatné pojmy každý označující jiný 

projev v umění) a jiní.76

K baroku se vyjádřil i významný italský literární historik Benedetto Croce.

  
77 Ten v roce 

1925 ve své slavné knize78

                                                 
72 Ernst C. HASSOLD: The Baroque as a Basic Concept of Art, in: College Art Journal, Vol. 6, No. 1 (Autumn, 
1946), 5.  
73 Ibidem 9.  
74 Např. základní shrnutí vývoje názoru na baroko v literatuře lze nalézt v: René WELLEK: Concept of Baroque 
in Literary Scholarship, in: The Journal of Aestetics and Art Criticism, Vol. 5., No. 2 (Dec., 1946), 77-109 / 
podrobněji o Wölfflinovi v kapitole 3.3.  
75 Velice výstižnou je k této problematice poznámka: „If one accepts the very broad concept of Baroque style 
proposed, it will be understood why no art historian yet produced a satisfactory, comprehensive analysis, though 
theoretically possible, would be an almost superhuman task“. In: Bernard C. HEYL: Meanings of Baroque, in: 
The Journal of Aestetics and Art Criticism, Vol. 19, No. 3 (Spring, 1961), 280.  
76 Bernard C. HEYL: Meanings of Baroque, in: The Journal of Aestetics and Art Criticism, Vol. 19, No. 3 
(Spring, 1961), 275-287 / Podrobněji o některých teoreticích baroka v podkapitole 3. 3. 2.   
77 HASSOLD 1946 (pozn. 72) 4.  
78 Benedetto CROCE: Der Bergriff des Barock. Dei Gegenreformation. Zwei Essays, Zurich 1925.  

  vyslovil, že „umění není baroko a baroko nikdy není umění“, 

a baroko považoval za „uměleckou perverzi, které dominuje pouze touha po omamném, 
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a která může být postřehnuta v Evropě od posledních desetiletí 16. století do konce století 

17.“79

Croceho kniha, která vyšla v českém překladu již v roce 1927,

 Zároveň se jasně vyjadřuje proti snahám německých historiků o rehabilitaci baroka 

a požaduje ponechání, případné navrácení, původního hanlivého označení baroka pro „ohyzd-

nost v umění“. Croceho kniha o baroku jako o slohu úpadkovém a nehodném je důležitá i pro 

české prostředí 20. let 20. století, kdy V. Birnbaum navázal na německé snahy.  
80

Nejběžnější datování českého baroka bývá vymezeno bitvou na Bílé hoře, kde bylo potla-

čeno stavovské povstání Fedinandem II. a nastaly rozsáhlé represálie jednak vůči stavům (kte-

ré vyvrcholily popravou na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621), tak proti jiným formám ná-

boženského vyznání, nežli římskokatolického (zde by mohl pomyslným vyvrcholením být 

brán odchod do exilu řady učenců v čele s J. A. Komenským). Tato doba byla považována za 

období nesvobody, potlačení volného (především náboženského) smýšlení, jako období nuce-

né změny víry i kulturního rozpoložení v čele s agitační prací jezuitského řádu a jako přeruše-

ní kontinuity uměleckého a kulturního vývoje, na které dle tehdejších učenců navázalo opět až 

národní obrození konce 18. století. To se v podstatě odrazilo i po pádu Rakousko-Uherské říše 

po skončení první světové války roku 1918, kdy na znamení oproštění se od habsburské nad-

vlády byl na Staroměstském náměstí v Praze stržen Mariánský sloup, jenž byl považován za 

pomník triumfu císaře Ferdinanda II. na Bílé hoře (však historicky tomu tak nebylo).

 se stala jakýmsi protipó-

lem zahraniční autority (Birnbaum se s největší pravděpodobností opíral o autoritu 

H. Wölfflina) pro odsouzení baroku, proti kterým se snažil z vědeckého stanoviska stavět 

Birnbaum svou teorii. Však pro poznávání historického baroka v Čechách je třeba se podívat 

hlouběji do historie, před vydání Birnbaumova barokního principu, abychom zcela pochopili 

jeho novátorský čin.   

Vývoj názoru na baroko v Čechách má svůj vlastní osobitý příběh. Tato doba byla snad 

nejvíce ideologicky zavrhována, možná právě kvůli pevné spojitosti uměleckého projevu 

s danou proklamací jedné ideologie, která v našem prostředí bývá nazývána jako „rekatoliza-

ce“ či „protireformace“.  

81

                                                 
79 René WELLEK: Concept of Baroque in Literary Scholarship, in: The Journal of Aestetics and Art Criticism, 
Vol. 5., No. 2 (Dec., 1946), 86.  
80 Benedetto CROCE: Barok. Tři essaye, Praha 1927.  
81 Viz např. Vít VLNAS: Mariánský sloup, in: Přítomnost, č. 2, 1990, 20-21 / Ivo HLOBIL: Obnova 
mariánského sloupu? Malá recenze apriorně odmítavého názoru, in: Idem: Na základech konzervativní teorie 
české památkové péče, Praha 2008, 209-210 / Jiří RAK / Vít VLNAS (eds.): Druhý život baroka v Čechách, in: 
Vít VLNAS (ed.): Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, 55-60.  
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Vedle toho byly v raných letech ČSR hromadně ničeny sochy J. Nepomuckého, který byl 

chápán jako čistě barokní protireformační světec a jako účelová náhrada za Jana Husa.82 Ko-

nec baroka v českých zemích pak bývá označen rokem 1780 s nástupem osvícenských refo-

rem tehdejšího císaře Josefa II.83

Paradoxně prvopočátky pro historické bádání baroka otevírá doba osvícenství, do popředí 

vsazující rozum a kritické poznání na místo náboženské exaltace. Název „osvícenství“ se vy-

mezuje právě vůči „době temna“,

 

Tyto historické okolnosti jsou všeobecně známy a dnes již automaticky aplikovány do od-

borného smýšlení o období českého historického baroka. Však toto „objektivní“ poznání ba-

roka v Čechách nebylo samozřejmé a své hlavní rysy získávalo právě ve 20. letech 20. století, 

kdy v odborné sféře dějin umění jednu z hlavních rolí hrál Vojtěch Birnbaum.  

84

Ale i přes otočení paradigmatu smýšlení o světě konce 18. století, se již v této době objevu-

jí první studijní materiály zabývající se českým barokem, především o jeho nejvýznamnějších 

představitelích. A to právě díky rezultátům osvícenství – rozumové systematičnosti a národ-

nímu uvědomění. Z těchto principů vznikla především soupisová a slovníková díla, jako jsou 

například spisy Mikuláše Adaukta Voigta (1733-1787), Františka Martina Pelcla (1734-1801) 

a Jana Bohumíra Dlabače (1758-1820).

 kterým se označuje doba barokní, a to z důvodu „zaslepe-

nosti“ církví a nemožnosti vlastního kritického myšlení, které do českých zemí svými refor-

mami přinesl Josef II. I laik při pohledu na kulturní produkci těchto dvou epoch, „osvícenství“ 

a „temna“, lépe klasicismu a baroka, vidí rozdíl. Klasicismus se svou emoční střídmostí a ra-

cionalizací snaží vymezovat vůči citové vzrušivosti baroka a jeho naléhavých citových hnutí. 

Literatura, divadlo i výtvarné umění se vrací k řecko-římské klasičnosti, k řádu a jasnosti. 

Náboženství je upozaděno, je vyslovena toleranční nota vůči svobodě vyznání, se kterou se 

objevuje nepochopení k násilným protireformačním technikám 17. a 18. století, do popředí se 

dostává otázka politická, potažmo národní.  

85

                                                 
82 Jiří RAK / Vít VLNAS (eds.): Druhý život baroka v Čechách, in: Vít VLNAS (ed.): Sláva barokní Čechie. 
Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, 36.  
83 Viz např.: Jakub Oldřich BLAŽÍČEK (ed.) et al.: Dějiny českého výtvarného umění II/1+2, Praha 1989.  
84 Za rozšíření tohoto pojmu pro pobělohorskou dobu se nejvíce zasloužil Alois JIRÁSEK: Temno, Praha 2000 
(První vydání 1915). Však román sám vypráví o období mezi lety 1723-1729, není tedy jednostranně 
zaměřeným protibarokním románem. Tzn., že se vžil především titul, než aby děj samotný ovlivnil pozdější 
uvažování o době po bitvě na Bílé hoře.  

  

85 Mikuláš Adaukt Voight společně s Františkem Martinem Pelclem náleželi k první vlně národního obrození a 
mezi lety 1773-1777 vydali historické životopisy 116 českých vědců a umělců: Effigies virorum eroditorum 
atque artificium Bohemiae et Moraviae (Podobizny vědců a umělců Čech a Moravy). Jako ilustrátoři se účastnily 
významné osobnosti českého umění 19. století, např. J. Q. Jahn či J. J. Balzer. Formálně spis navazuje na 
životopisná vyobrazení poprvé vytvořená G. Vasarim (Giorgio VASARI: Životy nejvýznačnějších malířů, 
sochařů a architektů I+II, Praha 1976; poprvé vydány ve Florencii r. 1550), podobně na severu pak pokračoval 
např. Karel von Mander (viz např. Petr WITTLICH: Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled, Praha 2008 
/ Jiří KROUPA: Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I, Brno 2007). V Effigies jsou zmíněni umělci jako 
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 Počátek 19. století se nese v duchu takzvaného národního obrození, které se snaží po-

vznést původní českou kulturu na úroveň německé, která byla plošně prosazována po celé 

habsburské monarchii. V tomto kontextu v prvotních kulturních studiích (počátek oboru dějin 

umění se u nás datuje až se založením katedry archeologie a dějin umění na Filozofické fakul-

tě Univerzity Karlovy v roce 1850)86 se bádá zejména v oblasti českého středověku, nejvíce 

o době Karla IV., která se považovala za vrchol české státnosti a kultury. Za počátky tohoto 

bádání se zasloužili například Jan Quirin Jahn (1736-1802) zabývající se společně 

s Františkem Lotharem Ehemantem (1748-1782) malířstvím mistra Theodorika.87 Za jednu 

z nejdůležitějších postav v ohledu zakladatelského činu českých dějin umění a v položení zá-

kladního kamene v bádání okolo českého středověku je pak považován Jan Erazim Vocel 

(1802-1871),88 kterým byl z metodologického hlediska zaujat i Vojtěch Birnbaum89

Vedle doby Karla IV. bylo vyzdvihováno období husitské revoluce jako zdroj české hrdos-

ti a postavení se proti útlaku, které bylo exponováno zejména v umění, a to především litera-

tuře, která v národním obrození hrála prim.

 

a v podstatě ve svých studiích ohledně českého středověku na něj navazoval a považoval se za 

jeho žáka.   

90

Co se týká míry poznání baroka v 19. století, nebylo toho v odborné sféře tolik, jako se to-

ho začalo objevovat ohledně českého středověku. Možná i proto, že kultura baroka byla stále 

žitou skutečností, a to především na venkově,

 Inklinace ke starším obdobím bylo také pravdě-

podobně ovlivněno i tím, že zakladatelské dílo české historiografie, Palackého Dějiny národa 

českého v Čechách a na Moravě, bylo dovedeno pouze do roku 1526, kdy na český trůn 

s Ferdinandem I. nastoupila habsburská rodová linie.  

91 kde se udržela až do konce století.92

                                                                                                                                                         
Škréta, Brandl, Hollar, Reiner, Dienzenhofer, což bylo především patriotistickým výrazem vůči Německu a 
Rakousku vyzdvižením významných českých umělců bez ohledu na jejich příslušnost k „době temna“, ale 
s důrazem na jejich významné umělecké dílo, které za sebou zanechali. Jan Bohumír Dlabač za 28 let shromáždil 
informace o českých výtvarných, literárních i hudebních umělcích vydané v německy psaném třídílném slovníku 
Allgemenies historisches Künstler-Lexikon für Böhmen and zum Theile auch für Mähren und Schleisen. (viz 
Vlasta DVOŘÁKOVÁ: Osvícenci a romantikové, in: Rudolf CHADRABA (ed.) et al.: Kapitoly z českého 
dějepisu umění I, Praha 1986, 35-74.  
86 Petr WITTLICH: Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled, Praha 2008, 100.  
87 Vlasta DVOŘÁKOVÁ: Osvícenci a romantikové, in: Rudolf CHADRABA (ed.) et al.: Kapitoly z českého 
dějepisu Umění I, Praha 1986, 42-43.  
88 Klement BENDA: Jan Erazim Vocel, in: Rudolf CHADRABA (ed.) et al.: Kapitoly z českého dějepisu umění 
I, Praha 1987, 87-103.  
89 Vojtěch BIRNBAUM: Vocel jako historik umění, in: Idem: Vývojové zákonitosti v umění, Praha 1987, 348-
373. 
90 Za všechny např. František PALACKÝ: Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě, Praha 2002 (první 
vydání r. 1876) / Alois JIRÁSEK: Proti všem, Praha 1987 (poprvé vydáno 1893) / o husitství viz např. František 
ŠMAHEL: Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje, Praha 2008.  
91 Důkazem toho může být i román Boženy NĚMCOVÉ: Babička, Praha 1985 (poprvé vydána r. 1855).  
92 RAK / VLNAS 2001 (pozn. 82) 15.  
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Barokní období samo o sobě bylo chápáno jako vykalkulovaný klam jezuitského řádu vůči 

obyčejným lidem, kdy národní obrozenci nebyli schopni proniknout do samotné podstaty ba-

rokní spirituality, jelikož ji považovali za lživou a neopravdovou. V těchto názorech samo-

zřejmě byly skryty proti-protireformační myšlenky, které byly spojeny s násilnou germanizací 

českého národa a ničení jeho vzdělanosti (mnohokrát opakovaná a zatracovaná byla postava 

Antonína Koniáše) a představou barokního umění jako nástroje upevňování katolické a pa-

novnické moci.  

Barokní umění ale mělo v Čechách až příliš velikou kvalitativní i kvantitativní moc, že 

nemohlo být vzdělanci zcela odsouzeno jako špatné a nehodné pozornosti. Paradoxně krása 

barokní Prahy byla objevována návštěvníky z ciziny.93 Barokní umělci a památkový fond 

tohoto období byli povšechně známi, ale především v kontextu důrazu na jejich českou pří-

slušnost. Však jejich proslulost nedosáhla výše českého středověku období vlády Karla IV. 

Pro baroko se vžilo hanlivé označení „slohu paruk a copů“94 a byla vyzdvihována především 

architektura české gotiky oproti „parukářství“ baroka, což logicky vedlo k purismu 19. století, 

kdy se památky začaly „očišťovat“ od pozdějších slohových úprav za hledáním národní hr-

dosti a očišťováním se od „poskvrny“ Bílé hory. Proto i neobaroko konce 19. století svůj vr-

cholný projev našlo ve městech zejména s německy mluvícím obyvatelstvem.95

První známky probarokních vyjádření je možné vložit do souvislosti s nově vznikající pa-

mátkovou teorií i praxí přicházející k nám z Vídně, která se uplatnila zejména v argumentech 

proti tzv. pražské asanaci v letech 1893-1915. Tyto nové teorie, rozpracované Aloisem Rie-

glem

  

Co se odborného poznání období mezi lety 1620-1780 týkalo, bylo odkázáno až na první 

třetinu 20. století, kdy se věda začala oprošťovat od nacionálních pouček a drásavého pocitu 

národní potupy bitvou na Bílé hoře a od ideologického zábalu barokního umění, kdy nastal 

proces odborné historizace barokního období a jeho projevů. 

96 a Maxem Dvořákem,97 u nás poté rozvíjené zejména Zdeňkem Wirthem98 a Vojtě-

chem Birnbaumem99

                                                 
93 Architekt Karl Friedrich Schinkel na poč. 19. stol. o Praze napsal: „Překvapující nádhera, která panuje i v tom 
nejmenším kostele, jež mísí malby, zlato, stříbro a mramor, procesí na ulicích, množství naleštěných obrazů 
svatých na všech rozích a v oknech domů… to všechno působí zvláštním dojmem.“ Citováno z: RAK / VLNAS 
2001 (pozn. 82) 24.  
94 RAK / VLNAS 2001 (pozn. 82) 26.  
95 Zejména Karlovy Vary, viz Zdeněk ROUBÍNEK / Dana ROUBÍNKOVÁ: Historismus v architektuře 
Karlových Varů, Karlovy Vary 1996.  
96 Alois RIEGL: Moderní památková péče, Praha 2003 (první vydání německy 1905).  
97 Max DVOŘÁK: Katechismus památkové péče, Praha 2004 (první vydání německy 1916).  
98 Jiří ROHÁČEK / Kristina UHLÍKOVÁ (eds.): Zdeněk Wirth. Pohledem dnešní doby, Praha 2010.  
99 HLOBIL 2008 (pozn. 47).  

 kladly do popředí zachování kulturního dědictví především celek. To 

mělo za následek, že vedle Prahy středověké se objevily snahy chránit i Prahu barokní, jakož-
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to nedílnou součást genia loci tohoto města. Vedle toho se začínají objevovat teoretické myš-

lenky vídeňské školy dějin umění promítající se i v památkové péči, že není možno 

z objektivního hlediska upřednostňovat jeden dobový styl před druhým a je potřeba zachování 

historické paměti a všechny tyto styly klást na stejnou hodnotovou rovinu. Nutno také po-

dotknout, že této „barokní Prahy“ se již o něco dříve chopili literáti, například Jan Neruda či 

Jakub Arbes.100

To nastalo ve druhém desetiletí. Na zřetel již začal být brán barokní duch Prahy a začalo se 

hovořit i o českém rázu baroka, a to za účelem „odněmčení“ pohledu na barokní umělecké 

projevy. Na konci 19. století se některými barokními otázkami začal zabývat nejvýraznější 

umělecký historik a kritik této doby Karel Boromejský Mádl

   

Barokní Praha tedy na počátku 20. století byla vnímána a začala být i chráněna. Do hry 

mělo nyní vstoupit její historické poznání.  

101 a svůj zájem rozšiřuje zejmé-

na ve 20. letech.102 V roce 1915 Arne Novák píše článek „Praha barokní“, ve které se vyjadřu-

je o českosti barokního umění.103 Stejně ve svých článcích začal konat i F. X. Šalda. Již v roce 

1908 vychází zásadní stať Zdeňka Wirtha o barokní gotice v architektuře J. B. Santiniho-

Aichla.104 Zájem o baroko povzbudili i monografické výstavy Škréty (1910), Brandla (1911), 

Reinera a Kupeckého (1913).105 Nutno podotknout, že i umělecká produkce konce 90. let 

a počátku 20. století, a to zejména v secesním sochařství barokní tradici brala za svou a histo-

rik umění Petr Wittlich jejich projevy označuje jako novobarokní.106

Do této situace v roce 1924 výrazně zasahuje svou studií o barokním umění Vojtěch Birn-

baum. V podstatě se jako první zabývá barokním uměním systematičtěji, jako český historik 

umění se zapojuje do debaty o obecném výrazu barokního umění v celé Evropě. Vymaňuje se 

tím z české nacionální noty uměleckohistorického bádání a zapojuje české umění do celoev-

ropského kontextu. Měl k tomu všechny předpoklady – jeho dva římské pobyty na počátku 

20. století jej přivedly k přímému kontaktu s barokním Římem, jehož památky převážně 17. 

století nemohl Birnbaum přehlédnout a nevnímat, i když se zabýval především architekturou 

  

                                                 
100 Jan NERUDA: Povídky malostranské, Praha 2009 (první vydání 1878) / Jakub ARBES: Svatý Xaverius a jiná 
romaneta, Praha 1969 (první vydání 1873).  
101 Viz Lubomír KONEČNÝ: Karel Boromejský Mádl, in: Rudolf CHADRABA (ed.) et al.: Kapitoly z českého 
dějepisu umění I, Praha 1987, 181-185.  
102 Karel Boromejský MÁDL: Fresky u sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, in: Památky archeologické 
místopisné, XVII, 1896-1897, 17-24 / K. I. Dienzenhoferova Amerika, Praha 1897 / Dílo Ferd. M. Brokofa, in: 
Umění, I, 1918-1921, 24-54 / Reinerovy fresky, in: Umění, I, 1918-1921, 169-201 / Dienzenhoferovský motiv, 
in: Památky archeologické, XXXII, 1920-1921, 105-110 / Sochy na Karlově mostě v Praze, Praha 1921 / Socha 
Mat. B. Brauna, in: Umění, II, 1929, 199-207 ad.  
103 RAK / VLNAS 2001 (pozn. 82) 30.  
104 Zdeněk WIRTH: Barokní gotika XVIII. století v Čechách, in: Památky archeologické, Praha 1908.  
105 RAK / VLNAS 2001 (pozn. 82) 31.  
106 Petr WITTLICH: Sochařství české secese, Praha 2000.  
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antiky pozdního Říma. Druhým předpokladem byla jeho účast v debatě „Orient oder Rom?“, 

ve které jako jeden z mála českých uměleckých historiků zasáhl do celoevropsky řešeného, 

v uměleckohistorickém bádání zásadního, problému. Svým studiem na vídeňské univerzitě 

přijal veškeré hodnoty učení vídeňské školy dějin umění o neúpadkovosti jednotlivých umě-

leckých stylů a v neposlední řadě byl obeznámen i s výsledky Wölfflinova bádání na poli kla-

sicismus-baroko. Takto vybaven roku 1919 vstoupil na českou odbornou půdu, která se jen 

pomalu probouzela z národně-politické vědecké letargie. Společně s Vincencem Kramářem107 

a Antonínem Matějčkem108 do českého prostředí vnášel nový pohled na dějiny umění, které 

byly do té doby v Praze udržovány v kulturněhistorickém pojetí bádání v popředí s Karlem 

Chytilem.109

Činí tak na základě sledování vlastního vývoje umění, jak se naučil ve Vídni, naprosto 

oproštěn od jakýchkoli politických konotací (i když sám čin je v podstatě vlastenecký 

a zaměřen za účelem rehabilitace českého baroka) se snaží na základě vědecky doložené me-

tody ukázat, že české baroko má stejně vysoké kvalitativní hodnoty jako česká gotika. Do-

  

Birnbaum pochopil danou situaci a sám byl okouzlen odkazem českého baroka, stejně jako 

jsme to již mohli vidět u učenců 19. století. Nepřijal však za svou tezi o úpadku pobělohor-

ského období. Velmi rychle rozeznal kvalitu díla především Kryštofa i Kiliána Ignáce Dien-

zenhofera, jejichž jména zakomponoval na prvním místě do své práce o barokním principu 

v dějinách architektury.  

Ta sama o sobě může být považována jako svorník mezi starším českým uměleckohisto-

rickým bádáním, které se zaměřovalo především na odkaz doby středověku, a občasného 

zájmu o baroko, zejména z vlasteneckého hlediska potřeby vyzdvižení českých významných 

autorů. To, co v podstatě Birnbaum ve své stati „Barokní princip v dějinách architektury“ 

dělá, je, že zařazuje české baroko do celoevropského kontextu a zároveň se jej snaží obrodit 

od černého nacionálního zabarvení, jak jej zabarvovali především národní obrozenci 19. stole-

tí. Birnbaum využívá nejpádnější zbraně, kterou mohl použít – spojení baroka s českou goti-

kou, konkrétně s její nejvýznačnější osobností Petra Parléře. Jak jsem zmínil výše, v závěru 

své práce Birnbaum mluví o „babím létu baroka“, o „druhém baroku“. Tím se jasně snaží dát 

do souvislosti odkaz české gotiky, na kterou jeho formulací v podstatě navazuje i princip čes-

kého baroka 17. a 18. století.  

                                                 
107 Viz Josef KRÁSA: Vincenc Kramář, in: Rudolf CHADRABA (ed.) et al.: Kapitoly z českého dějepisu umění 
II, Praha 1987, 118-125.  
108 Viz Luboš HLAVÁČEK: Antonín Matějček, in: Rudolf CHADRABA (ed.) et al.: Kapitoly z českého 
dějepisu umění II, Praha 1987, 12-160.  
109 Viz Josef KRÁSA: Karel Chytil, in: Rudolf CHADRABA (ed.) et al.: Kapitoly z českého dějepisu umění I, 
Praha 1987, 172-180.  
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mnívám se, že právě v tom leží nejvýznačnější historický čin „Barokního principu v dějinách 

architektury“.  

Vedle svébytné české uměleckohistorické teorie, která však ve své době neměla takového 

ohlasu, jako spíše později v dílech především Birnbaumových žáků, se Birnbaumovi podařilo 

na základě přísné vědecké metody vycházející z principu vídeňských autorit a na přesné ana-

lytické formální metodě postavit české baroko jak na úroveň toho evropského, zejména ital-

ského, tak na úroveň české gotiky, která své místo v kulturních studiích měla již od 19. století. 

Několikrát sám v textu podotýká, že označení barok je pro tento druh umění neadekvátní 

svým hanlivým zabarvením, však že již konvence a zvyk si vyžadují tohoto názvu. Nabádá 

alespoň, aby se zbavilo svého záporného nádechu. Už samotným přenesením tohoto označení 

baroka i na jiné etapy v jiných dobách očišťuje tento projev a pojmenováním baroku pozdně 

gotického jej naprosto jasně staví na kvalitativní úroveň vedle vyzdvihovaného středověku. 

I samo užití pojmu „druhého baroka“ jasně dává najevo kontinuitu mezi těmito předtím odliš-

ně chápanými dobami a klade mezi ně vývojovou souvislost. Zbavuje baroko jakýchkoli poli-

tických či náboženských konotací a zaměřuje se pouze na umělecká díla zanechána touto do-

bou, která shledává vysoce kvalitními a hodny ochrany. 

Birnbaumova objevitelská, možno spíše říci obroditelská, práce o barokní architektuře je 

doložitelná i v rozšířenějším zájmu o toto období u dalších badatelů. Například roku 1926 

Eugen Dostál píše o pražské barokní architektuře, která je publikována v Paříži, Londýně, 

New Yorku a Berlíně.110 Antotnín Matějček ve svém Dějepisu umění, který vydával mezi lety 

1922-1936 v části o barokním umění již akceptuje Birnbaumovu tezi, i když přetrvávají ještě 

některá rezidua špatného hodnocení některých umělců. V roce 1934 byla uspořádána výstava 

zabývající se dobou a osobností Albrechta z Valdštejna, roku 1938 je v Praze uspořádána ve-

liká výstava s názvem „Pražské baroko“,111 které se jako organizátorka mezi jinými osob-

nostmi účastnila i Alžběta Birnbaumová. V roce 1939 bylo v Umělecké besedě založeno 

„Sdružení přátel baroka pro studium barokního a církevního umění“ v čele 

i s Birnbaumovým dalším žákem Oldřichem Stefanem.112 Především se barokním uměním 

zabývali jeho žáci již za svých studií a většina z nich u něj přetrvala i po skončení školy.  Me-

zi ně patří například Václav Richter či již jmenovaný Oldřich Stefan.113

                                                 
110 L`architecture baroque de Prague, 1926.  
111 RAK / VLNAS 2001 (pozn. 82) 43.  
112 Ibidem 45.  

 Tito a další poté po-

113 Např. Oldřich STEFAN: Příspěvky k dějinám české barokní architektury I-II, in: Památky archeologické, 
XXXV, 1926-1927, 79, 468 / Idem: Pozadí pražského baroka, in: Kniha o Praze III, Praha 1932, 54 / Idem: 
Úvod a stať o architektuře pro katalog výstavy Pražské baroko, Praha 1938 / Václav RICHTER: Stavební vývoj 
kostela sv. Salvátora v Klementinu, in: Památky archeologické, XXXIV, 1924-1925, 336-371 / Ibidem: 



32 
 

ložili základy českému poválečnému bádání ohledně baroka, které zejména v 70. a 80. letech 

dosáhlo jistých vysoce cenných badatelských výsledků.114 V bádání českého baroka se pokra-

čovalo i v 90. letech a v podstatě se vysoká úroveň bádání o umění baroka udržuje i dnes.115

3. 3. Barokní princip a jeho teoretický rámec 

    

 

 
„[… ] duch velký, přísný a silný, překypující plodnými ideami a tvůrčími myšlenkami, při-

tom skrz naskrz ukázněný v neobyčejné míře školený. Plnocenný člověk-vědec, jemuž bychom 

se rádi hluboce poklonili jako učiteli a mistru, kdyby ještě meškal mezi námi [… ]stojí 

v samých začátcích naší vědy a zasahuje svými myšlenkami a poznatky až do přítomnosti – 

a kdoví zdali ne dále.“116

I přes poměrně frekventované používání pojmu baroko není v podstatě možné s jistotou ří-

ci, co tento pojem přesně označuje. Jak jsem již naznačil výše, i v mnou sledované práci sám 

V. Birnbaum pociťuje potřebu „baroko“ charakterizovat a následně rozdělit do dvou různých 

 

 

Je příznačné, že Birnbaumovu charakteristiku J. E. Vocela je možné vztáhnout i na něho 

samotného, o to více aplikujeme li ji na jeho teoretickou práci a význam jeho „Barokního 

principu v dějinách architektury“. Touto teorií se zařadil do rodící se bohaté linie myšlenek 

o baroku jako fenoménu dějin umění, který je různě charakterizován a různě vykládán. Co 

více, Birnbaum spadá do doby, kdy daná teorie dostává na své vědecké přísnosti a přináší 

poznatky, které jsou v pozdějších dobách opakované a upravované.  

                                                                                                                                                         
Poznámky k dějinám barokní architektury na Moravě, in: Volné směry, XXXVII, 1941-1942, 286-296 / Ibidem: 
O pojem baroka v architektuře, Olomouc 1944.  
114 Důležitou je konference „O barokní kultuře“ konaná v Brně roku 1967, viz RAK / VLNAS 2001 (pozn. 82) 
50-55.  
115 Např. Oldřich Jakub BLAŽÍČEK: Sochařství baroka v Čechách, Praha 1958 / Idem: Umění baroka 
v Čechách, Praha 1971 / Jaromír NEUMANN: Český barok, Praha 1974 / Pavel PREISS: Václav Vavřinec 
Reiner, Praha 1970 / Idem: Boje s dvouhlavou saní. František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 
1981 / Idem: Italští umělci v Praze, Praha 1986 / Jiří KROUPA: Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská 
společnost 1770-1810, Korměříž - Brno, 1987 / Oldřich Jakub BLAŽÍČEK et al.: Dějiny českého výtvarného 
umění II/1+2, Praha 1989 / Zdeněk HOJDA (ed.): Kultura baroka v Čechách a na Moravě, Praha 1992 / Ivo 
KRSEK et al.: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996 / Mojmír HORYNA: Dienzenhoferové, Praha 
1998 / Idem: Jan Blažej Santini Aichel, Praha 1998 / Vít VLNAS et al.: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, 
kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001 / Richard BIEGEL: Mezi barokem a klasicismem. Proměny 
architektury v Čechách a Evropě druhé poloviny 18. století, Praha 2013. Dále se dnes barokním uměním a 
kulturou zabývají např. J. Kroupa, L. Konečný, P. Macek, M. Zlatohlávek, J. Royt, Z. Kudělka, P. Zelenková a 
mnoho dalších. Vedle středověkého umění se od 80. let bádání o barokním umění stalo základním kamenem 
českých dějin umění, a to až do současnosti. Zakladatelský čin V. Birnbauma tímto spojením dvou 
nevýznamnějších linek českého dějepisu umění, středověku a baroka, a to Barokním principem v dějinách 
architektury v roce 1924, hraje důležitou roli a neměl by být opomíjen. Může být kladen vedle zakládajícího díla 
pro studie o baroku v obecné historii Josefa PEKAŘE: Bílá hora, Praha 1921. Viz RAK / VLNAS 2001 (pozn. 
82) 13-60.     
116 Vojtěch BIRNBAUM: Vocel jako historik umění, in: Idem: Vývojové zákonitosti v umění, Praha 1987, 348.  
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pojmů (ty jsem pro srozumitelnost označil jako baroko časové a baroko směrové). Jeden 

z důvodů, proč tak učinil, jsem se pokusil interpretovat v předchozí kapitole. Druhým aspek-

tem bylo samozřejmě stanovisko teoretické. Tím se Birnbaum pokusil pojmenovat fenomén 

obecně se opakující v celých dějinách umění bez ohledu na dobu či místo vzniku. Jak to činí 

je domnívám se v předcházejících kapitolách dostatečně vysvětleno.  

Problém však nastává ve chvíli, kdy si uvědomíme, že ani po přijetí premisy existence ba-

roka směrového mimo baroko časové se nedobíráme odpovědi na to, co tedy pojem „baroko“ 

označuje. Ve větší míře nastává shoda při pohledu na baroko časové, kdy jsme schopni při-

jmout tvrzení, že označuje umění zejména 17. a první poloviny 18. století v Itálii a ve Střední 

Evropě. Spory o tom, zda li můžeme mluvit o stejném „baroku“ v Itálii a ve Francii, případně 

ve střední Evropě, musí zůstat stranou.  

O něco složitější je to již na poli baroka směrového, obecněji jej můžeme pojmenovat jako 

baroko teoretické. Jeho rozličnost a mnohovrstevnatá heterogenita vychází jednak z určité 

neshody mezi tím, co tedy je opravdu baroko časové, tedy již naznačený problém různých 

projevů barokního umění v jednotlivých uměleckých centrech 17. a 18. století. To určuje jas-

nou, ale v určitém úhlu pohledu paradoxní situaci, že je v podstatě nemožné oddělit baroko 

teoretické od baroka časového, jelikož právě z něj čerpá svůj materiál pro teoretické výklady. 

Přesto se však od něj snaží odpoutat, ale nikdy bez něj nemůže zcela existovat, jelikož na něm 

staví svou argumentaci. Baroko časové pro baroko teoretické je důležité tím, že se v něm po-

prvé tento fenomén „baroka“ ukázal natolik explicitně, že mohl být později sledován dlouho 

před začátkem i po konci tohoto období.117

Ale tímto nadlidským úkolem se zde ani nezamýšlím zabývat. Chci tím jen naznačit, že 

Birnbaumova práce o baroku je jen jednou z mnoha květin záhonu, ve kterém se urodilo 

a stále kvete mnoho názorů a interpretací fenoménu jménem baroko. Baroko teoretické má 

mnoho rozličných interpretací a formulací. Proto je nutné vytvořit určité hranice, ve kterých 

se pohybovat a hledat odpovědi pouze na dílčí otázky. Tou hlavní je pro mě zejména význam 

  

Druhým aspektem je pak mnohost samostatných interpretací a formulací baroka, kdy 

s každým autorem zabývajícím se touto problematikou vznikají nové svébytné teorie, které se 

od ostatních spíše antagonisticky odtahují, než aby se jim přibližovaly a přinášely obdobné 

výsledky. To spíše naznačuje nevyhnutelnému rezultátu, že nikdy odpověď na otázku „Co je 

baroko?“ nenajdeme a že v podstatě baroko jako takové neexistuje. Přesto však zde již tento 

pojem přes více než 200 let existuje a proto je potřeba se s ním vypořádat.  

                                                 
117 Na mysli stále musí zůstávat současná neshoda mezi odborníky, co tedy vlastně baroko je a co označuje. Pro 
účel této práce bude nejlepší držet se Birnbaumovy definice baroku, jak jsem ji popsal v kapitole 3. 1. 
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a místo práce o baroku V. Birnbauma mezi zakladatelskými teoretickými pracemi v tomto 

poli bádání.  

3. 3. 1. Vývoj názoru na baroko do konce 19. století 

Etymologický původ slova není dnes zcela jasný. Často bývá spojován s názvem ze šper-

kařského pojmosloví pro špatně rostlou perlu nepravidelného tvaru. Ty byly nazývány jako 

barocco zejména v portugalštině a pravděpodobně bylo toto adjektivum poprvé použito roku 

1563 ve Španělsku.118 V italštině se pro tento jev udržoval pojem scaramazze. Určující pro 

další ustavování pojmu bylo francouzské označení perles baroques, odkud se tento pojem 

dostal do ostatních jazyků.119 V 17. století se pojem rozšířil na vše nepravidelné, bizarní 

a nerovnoměrné (např. i pro tvář). V 18. století zejména ve francouzsky mluvících oblastech 

se označení baroque stalo běžným pro cokoli zvláštního, neobvyklého, bizarního, směšného 

či nepravidelného. V italštině se barocco pro pojmenování nepravidelného neusadilo dříve jak 

na konci 18. století a pro umění byl tento pojem poprvé použit v polovině 18. století.120

A to konkrétně s vydáním „Kapesního slovníku malířství, sochařství a grafiky“ roku 1757, 

kde Antoine-Joseph Pernety definoval baroko jako něco, co „není v souladu s pravidly pro-

porcí, ale následuje rozmary (umělce) […] barokní kompozice se rovná kompozici špatného 

vkusu“.

  

121

Pro architekturu je pojem poprvé užit v roce 1788, kdy se „barokní“ odlišovalo od „bizar-

ního“.

 Jako příklad pro baroknost v kompozicích je v Příručce uveden benátský malíř 

Tintoretto a jeho plátna („Tintoreto měl vždy ve svých obrazech něco zvláštního 

a neobyčejného – je v nich něco barokního“).   

122 V tomto roce byla vydána „L`Encyclopédie Méthodique“, kde je barokní architektu-

ra definována jako: „nuancí bizarního; je vyjádřením rafinovanosti, nebo – lze li to tak říci – 

až zneužívání (architektury); čím je pro uměřený (moudrý) vkus přísnost, tím je baroko pro 

vkus bizarní, vlastně je jeho superlativem. Myšlenka baroka v sobě zahrnuje i cosi směšného, 

zahnaného až do krajnosti.“123

                                                 
118 Richard BIEGEL: Barokní přelud v zrcadle věčného klasicismu. Diskuse o pojmu baroka ve francouzském 
dějepise umění, in: Umění, LV/2007, 109.  
119 Helen HILLS: The Baroque: The Grit in the Oyster of Art History, in: Eadem (ed.) et al.: Rethinking the 
Baroque, Burlington 2011, 12. 
120 Osobitý výklad slova baroco na lingvistickém základě pozdní scholastické logiky podává Erwin Panofsky ve 
své studii What is Baroque?, in: Idem: Three Essays on Style, Massachussets 1997, 19.  
121 HILLS 2011 (pozn. 119) 12. 
122 BIEGEL 2007 (pozn. 118) 109.  
123 Ibidem.  

 Autor tohoto slovníkového hesla Quatremére de Quincy rozli-

šuje bizarní a barokní. Za bizarní považuje projev architekta Francesca Borrominiho, za ba-

rokního označuje turínského architekta Guarina Guariniho. Nutno také podotknout, že ne 
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vždy pojem bizarní měl negativní konotace, dokonce samotný obsah pojmu se proměňoval.124 

Quincy bizarní, jehož superlativem se poté stává barokní, charakterizuje jako „hledání ovliv-

něné touhou po neobyčejných formách, jehož jediná zásluha je v touze po novosti, na které je 

však založena její nectnost (vada, slabina)“.125

Však Quincy na rozdíl od Birnbauma staví svou teorii na základě tří pojmů – rozmarnost, 

bizarnost a její superlativ baroknost. Zatímco Birnbaum viděl v Michelangelovi čistě barok-

ního umělce, Quincy jej společně s Vignolou označuje za umělce pouze rozmarnosti. Bizar-

ními umělci jsou pro něj Guarini a Borromini, kdy první řečený je navíc barokní. Tím byl 

položen základ pro negativní hodnocení barokního, kdy se tento pojem rovnal něčemu, co 

svůj základ nehledalo v tehdy primárním umění antiky, byl označením pro bezuzdnou touhu 

po novém a pro hledání nezvyklého. Tedy něčeho, čemu by se správní umělci a zejména 

i učenci měli vyhýbat. Sám Quincy tento projev zval jako „pervesrsion de l`art“.

  

Pro upřesnění pak Quincy rozlišuje mezi rozmarností a bizarností, kdy první jest plodem 

imaginace a jakýmsi fádním zvykem, který může být změněn, bizarnost je pro něj výsledkem 

určitého charakterového rysu a je znakem znetvoření či defektního tvaru, bez citu k nápravě. 

To znamená, že rozmarnost v architektuře je hrou a rozumovým výběrem architektonických 

forem, které mohou být „zábavně, rozmarně“ obměňovány. Bizarnost v architektuře však tyto 

dané formy záměrně zesměšňuje tím, že mění veškeré její dané principy a zákony. Pro Quin-

cyho tím pádem bizarnost v architektuře ničí zákony antiky a přírody, tedy „útočí“ i na hlavní 

východiska umění.    

V tomto bodě si dovolím upozornit na Quincyho podobnost jeho bizarnosti 

s Birnbaumovou formulací baroka, jen s užitím jiných slov spíše pejorativního zabarvení. 

Rafinovanost, zneužívání architektury, superlativ, zahnané do krajnosti apod. jsou pojmy pro 

architekturu, které mohou být zaměněny za Birnbaumovu uměleckost. Všechny vystihují 

v podstatě to samé – porušování zákonů a vkusu, invenci umělce a určitou hru. Rafinovanost 

a „zneužívání architektury“ mohlo být viděno v porušování tektonických zákonů, stejně jako 

zahnání do krajností, které mohlo mít původ v invenci umělce, na kterou upozorňuje Birn-

baum. Je zde tedy patrná jistá historická shoda s Birnbaumem v tom, co je pro baroko charak-

teristické. Je to ale stále schováno pod rouškou subjektivně (s pejorativním nádechem) „kla-

sicky“ cítěného interpreta. 

126

Toto Quincyho hodnocení baroka se o několik let později přeneslo i do Itálie, kdy se pod 

jeho vlivem v roce 1797 poprvé použil pojem baroka (barocco) pro architekturu. Stalo se tak 

 

                                                 
124 HILLS 2011 (pozn. 119) 12. 
125 Ibidem 13.  
126 Ibidem. 
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ve „Slovníku výtvarného umění“, kde Francesco Milizia vychází zcela z Quincyho: „Baroko 

je superlativem bizarnosti, jakási nadmíra směšnosti. Borromini blouznil, ale Guarini, Pozzo, 

Marchione dosáhli baroknosti.“127

Zde je důležité vložit dvě poznámky. Jednak to, že na konci 18. století architektura nazý-

vána jako bizarní či barokní byla stavěna na roveň architektuře gotické, která byla považová-

na za jejího předchůdce a za něco, z čeho architektura Borrominiho a Guariniho čerpala. 

V samotném 17. století to bylo nazýváno jako „manniera gotica“.

 

128

Vedle těchto dvou základních prací, které v 18. století mluví o baroku ve výtvarném umě-

ní, nesmíme opomenout ani samotného zakladatele oboru dějin umění Johanna Joachima 

Winckelmanna. Ten ve svých „Dějinách umění starověku“

 Za druhé je důležitá Mi-

liziova poznámka o baroknosti Carlo Merchionneho, který nebyl architektem 16. století, ale 

Miliziovým současníkem. Můžeme tedy tvrdit, že zde se poprvé objevuje snaha rozšířit pojem 

baroka i na svou současnost (čin důležitý, i když se jedná „teprve“ o ¾ 18. století, kdy stále 

někde přežívají barokní reminiscence). Je tedy možné s opatrností vznést premisu, že na konci 

18. století bylo poprvé použito baroko jako stylový pojem.  

129

V roce 1840 je vydána německy psaná „Příručka pro cestovatele po Itálii“,

 označil období baroka jako 

období „špatného vkusu“. To zcela odpovídalo jeho pohledu na antické umění jako na neob-

lomný vzor pro veškeré opravdové umělecké snažení. Tento pohled byl natolik přísný, že do 

baroka jako dekadentního uměleckého projevu zařadil i Gianlorenza Berniniho, který byl 

jinými považován za představitele klasického projevu v architektuře.      

 V 19. století se pojem baroko stále bere jako označení něčeho pokleslého, zejména v první 

polovině století. To je patrné například v italském spise o italském sochařství „Storia della 

Scultura“ z let 1813 - 1818 od Leopolda Cicognara. V něm rozeznává dvě období sochařské-

ho projevu, tzv. „zlatého období“ a „období úpadku“. Není třeba více zdůrazňovat, že „zlatým 

věkem“ bylo myšleno období od 15. století do působení Michelangela Buonarottiho, „období 

úpadku“ bylo označením pro 17. století. Toto „úpadkové období“ pak dle Cicognara trvá až 

do vystoupení Antonia Canovy, který se vrací zpět ke vzorům antického umění.  
130

                                                 
127 HILLS 2011 (pozn. 119) 14.  
128 Ibidem 12.  
129 Johann Joachim WINCKELMANN: Dějiny umění starověku, Praha 1986.  
130 Ernst FÖRSTER: Handbuch für Reisende in Italien, München 1840.  

 kde pro ar-

chitekturu 16. století jsou vybrána slova jako přeplněnost a nadbytečnost. Však jedním 

z největších kritiků baroka a propagátora jeho chápání jako úpadku a neuměleckosti byl 

v 19. a na počátku 20. století již zmíněný Benedetto Croce (1866 - 1952). Ten barokní umění 

spojil s reformovanou církví, kdy barokní umělecký projev chápal jen jako nástroj katolické 
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propagandy. Proto jej nemohl přijmout jako ryze umělecký, jelikož byl vykalkulován 

a násilně vytvořen za jediným účelem, a to přivést věřícího ke katolické víře. Tento projev 

nazýval „praktickou potřebou“,131

Croceho koncept negativního hodnocení baroka na základě jeho spojení 

s protireformačním hnutím vydržel dlouho a vyžádal si mnoho různých rozšíření. Ve 

20. století se pak objevily tendence, které se snažily tento pohled na baroko zdiskreditovat 

z různých úhlů pohledu, 

 která se odlišuje od „potřeby umělecké“. Umění baroka 

dle něj vyvolávalo „barokní přízrak“ pomocí vyumělkovaných forem, které měli diváka otu-

pit. Toto negativní hodnocení baroka vycházelo z jeho chápání umění jako osvobozujícího 

elementu, tím pádem baroko, které se v jeho pojetí snažilo svazovat, nemohlo být uměním, 

ale jen pouhou propagandou a nástrojem. Tím pádem nemůže být v žádném případě hodnoce-

no kladně jako umělecký projev, jelikož se v prvé řadě o umění nejedná. Hlavní pro něj byla 

nezávislost a svoboda umění, kterými dle něj barokní umělecký projev nedisponoval, jelikož 

sloužil katolické církvi.  

Barokní umění Croce přirovnává k rétorice, do opozice jako příklad pro „opravdové“ umě-

ní klade dialektiku. Rétorika pro něj znamená umění člověka přesvědčit o svém názoru bez 

nutnosti posluchačovi participace na obsahu řeči. Na druhé straně dialektika představovala na 

jedné straně umělecký projev dávající svůj úhel pohledu na věc, definitivní závěr je však na 

divákovi, který se v odpovědi na umění nad něj povyšuje a tím osvobozuje sám sebe a stává 

se lepším. Žádný argument nemohl být natolik silný, aby přesvědčil to, co člověk při partici-

paci umění cítil.  

132

Však ještě v 19. století se začaly objevovat názory mající jiný pohled na věc, to znamená 

kladný názor na barokní umělecký projev, a to zejména ve 2. polovině 19. století. Již v roce 

1857 se francouzský malíř Eugene Delacroix vyjádřil, že barokní umění v sobě má něco, co 

umění antické postrádá.

 jak jsme to ostatně mohli vidět i u pokusu V. Birnbauma v českém 

prostředí.  

133 V roce 1881 klasický filolog Ulrich von Willamowitz-Moellendorf 

používal pojem baroko mimo jeho časové vymezení, kdy mluvil o helénismu a o „řeckém 

baroku“.134 Pro francouzské prostředí barokní projev objevil básník Charles Baudelaire.135

Důležitější pro dějiny umění byl ale spis „Der Cicerone“ z roku 1855,

 
136

                                                 
131 HILLS 2011 (pozn. 119) 19.  
132 Např. Geoffrey Scott, viz HILLS 2011 (pozn. 119), 19-20.  
133 HASSOLD 1946 (pozn. 72) 4.  
134 Ibidem 5.  
135 BIEGEL 2007 (pozn. 118) 113.  
136 Jakob BURCKHARDT: Der Cicerone: Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens, Basel 1855.  

 který napsal Ja-

kob Burckhardt, přední znalec umění italské renesance. Tento spis byl zamýšlen jako průvod-



38 
 

ce po italských památkách, to znamená, že zahrnoval památky všech uměleckých period, 

včetně baroka. Der Cicerone je významný zejména pro své představení renesance jako celo-

společenského fenoménu, je však důležitý i pro chápání baroka jako epochy. Ještě se ale stále 

nejedná o přijetí barokního umění jako svébytného hodnotného uměleckého projevu.  

Hodnoceno je z pozice znalce renesance a vyznavače „winckelmannovské estetiky“ 

(ušlechtilá jednoduchost a tichá vznešenost), to znamená, že přetrvává negativní konotace. 

O 17. století mluví jako o „smutném zlomu“, který přichází po vzepětí italské renesance. 

Mluví o „čisté chlubivosti“ v architektuře, o „patosu a expresivitě“ Berniniho soch, kdy za 

výsostný příklad barokního sochařství považuje jeho Extázi sv. Terezy (1647-1653). Pro ma-

lířství používá pojem malířskost – malerich.137 Tento pojem malířskosti rozšiřuje i na archi-

tekturu a sochařství a dává tím cestu úvahám o obecném charakteru baroka jako stylu u H. 

Wölfflina, potažmo tedy i snahu po obecné charakterizaci baroka V. Birnbaumem. Důležitým 

je také Buckhardtův postřeh, že „barokní umění mluví stejnou řečí jako renesance, avšak ja-

kýmsi jejím zdivočelým nářečím.“138 Hodná pozornosti je i Burckhardtova nerozhodnost 

označení epochy, kdy osciluje mezi označením chronologickým (Quattrocento, Cinquecento) 

a označením stylovým (manýrismus, baroko).139

 První kladné hodnocení baroka přišlo v roce 1888, kdy Burckhardtův žák a dlouholetý pří-

tel Heinrich Wölfflin vydal studii „Renaissance und Barock“.

 

140 V podstatě vycházel 

z Burckhardtova spisu Der Cicerone, ale navazoval na něj tím způsobem, že veškeré Burc-

khardtovy soudy otočil v pravý opak. Pro Wölffina nebylo baroko za dekadenci uměleckého 

projevu renesance, ale označil jej mezinárodním souvislým stylem a postavil jej renesanci na 

roveň, kdy baroko pojal jako hodnotnou polaritu renesančního uměleckého projevu. Na tomto 

principu a na základě formální analýzy vytvořil teorii, kterou publikoval v roce 1915.141

Wölfflin srovnáním renesance a baroka na základě rozdílných stylotvorných pojmů založil 

tradici chápání baroka jako svébytného stylu a vzal pojem malerisch jako hlavní charakteris-

 

Podrobněji o Wölfflinovi a jeho teorii později.  

                                                 
137 Alina PAYNE: On Sculptural Relief: Malerisch, the Autonomy of Artistic Media and the Beginning of 
Baroque Studies, in: Helen HILLS (ed.) et al.: Rethinking the Baroque, Burlington 2011, 39.  
138 BIEGEL 2007 (pozn. 118) 112.  
139 Howard CAYGILL: Ottoman Baroque: The Limits of Style, in: Helen HILLS (ed.) et al.: Rethinking the 
Baroque, Burlington 2011, 67.  
140 WÖLFFLIN 1888 (pozn. 70).  
141 WÖLFFLIN 1915 (pozn. 71).  
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tiku pro barokní umělecký projev.142 A právě v této Wölfflinově práci můžeme nalézt počátky 

vědeckého studia baroka.143

Obrat v hodnocení baroka může být vysvětlen opět s referencemi k tehdejší dobové situa-

ci.

  

144

Druhým výrazným faktorem bylo tehdejší hluboké historické povědomí a studium histo-

rických uměleckých stylů. Na konci 19. století byla velmi úzká spolupráce mezi historiky 

umění a architekty, kdy architekti čerpali z uměleckohistorických studií a naopak. Bylo logic-

kým důsledkem procesu historických „revivalů“, jak tvrdil v roce 1899 Cornelius Gurlitt, že 

po návratu k renesanci přichází řada na styl barokní, jak tomu bylo i v minulosti. 

 Ve ¾ 19. století mluvíme o historismu v architektuře, která je vytvářena ruku v ruce 

s novými materiály. Je možné vytvářet monumentální stavby, které představují politický, 

ekonomický a kulturní potenciál. Stavějí se opery, knihovny, nádražní haly, pavilony pro svě-

tové výstavy, parlamenty, tržnice. Nové stavby se vyznačují monumentalitou a potenciálem 

velkých rozměrů díky zapojení zejména oceli či skla. Veliké plochy zdí si nově žádají veliké 

zdobné programy, aby zahladily zdánlivou prázdnost stěn. A nejlepším východiskem pro tyto 

výzdoby ve velkém měřítku se stávají právě architektury barokní, které řešily obdobný pro-

blém. Však aby se umění konce 19. století mohlo na období 17. století plně odvolat, je třeba 

danou dobu přehodnotit a položit si otázku, zda li jde opravdu o úpadek, či jen o jiný projev 

umělecké invence v jiných okolnostech, když se obdobný fenomén objevuje znovu.  

145

Třetím povzbuzením pro pozitivní znovuzhodnocení barokního projevu bylo objevení Per-

gamonského oltáře roku 1870 a jeho instalace o devět let později v Berlíně.

 Ten se 

v architektuře prosazoval již zhruba od roku 1880 a souvisel i s tehdejším uvolňováním umě-

lecké formy jednak jako reakcí na přísnou neorenesanci a jednak jako jedna z reakcí na vliv 

orientálního a japonského umění prezentovaných na světových výstavách, která inspirovala 

svou živou linkou a improvizovaností dekoru.  

146 Vysoká míra 

expresivity a pohybu reliéfní výzdoby soklu oltáře zapříčinila spojení antického a barokního 

umění. Tento projev umění začal být znám jako „antické baroko“.147

                                                 
142 PAYNE 2011 (pozn. 137) 40.  
143 A to i přesto, že první větší prací na poli barokní architektury byla práce Cornelia GURLITTA: Die 
Geschichte des Barockstiles in Italien, Vienna 1887.  
144 PAYNE 2011 (pozn. 137) 42.  
145 Ibidem 46.  
146 Ibidem 47.  
147 Alina PAYNE: Beyond Kunstwollen: Alois Riegl and the Baroque, in: Andrew HOPKINS / Arnold WITTE 
(eds.) et al.: Alois RIEGL: The Origins of Baroque Art in Rome, Los Angeles 2010, 8. 

 Umění 17. století tím 

získalo antického předchůdce, stejného, který byl v 18. století kladen jako hlavní argument 

proti barokní estetice (Winckelmann). Samotný Jakob Burckhardt v 80. letech přehodnotil 

svůj pohled na barokní umění, byl reliéfy fascinován a uvědomoval si, co znamenají pro ději-
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ny umění, jak napsal v jednom z dopisů svému příteli architektu Maxovi Aliothovi „…mnoho 

z dějin umění staví vzhůru nohama“.148

Zároveň byl důležitý názor, který se objevil v práci berlínského archeologa Alexandera 

Conze („Über das Relief der Griechen“, 1882), že již antické umění došlo ke své fázi malíř-

skosti, což dokazuje právě Pergamonský oltář a viděl obdobné tendence například 

u Michelangela či Andrease Schlütera. Významná byla i dobová debata o naturalismu vlysu, 

který, opět Conzem, byl chápán jako součást tohoto velkého stylu.

 Malířskost v této době ztrácí svůj pejorativní nádech. 

149 Nejvýznamnější pro 

studia baroka teoretického pak byly různé studie, kdy se srovnával projev antického helénis-

mu s jinými v dalších stoletích, zejména barokním. Conze tedy viděl obdobné tendence u Mi-

chelangela a Schlütera, jiní obdobu viděli například v díle Petera Paula Rubense či Richarda 

Wagnera.150 Logickým vyústěním těchto náznaků se stala již zmíněná Wölfflinova kniha 

z roku 1888, která baroko sebevědomě ustanovila jako svébytný hodnotný umělecký styl 

a charakterizovala jeho hlavní znaky s malířskostí v čele. Zároveň se ptala po příčině změny 

stylu z renesance do baroka. To se Wölfflinovi stává východiskem po pátrání baroka teoretic-

kého, kdy říká, že „je patrný paralelní fenomén v dějinách antického umění, kde termín baro-

ko nabýval na své platnosti. Antické umění končí v obdobných podmínkách jako umění rene-

sance“.151

3. 3. 2. Pojem baroka ve 20. století  

  

Baroko se tedy na konci 19. století stalo diskutovaným tématem a bylo na cestě ke svému 

novému promyšlení a nalezení svých kvalit, síly a potenciálu. Toho dosáhlo zejména ve 

20. století, kdy se baroko stalo nejen významnou uměleckohistorickou epochou, ale jeho pro-

jev byl pro svou signifikantnost vyňat ze svého dobového rámce a začaly jím být vysvětlová-

ny i umělecké úkazy v jiných uměleckých epochách.   

Ve 20. století se okolo baroka jako teoretického pojmu urodil největší počet prací 

v dosavadním přemýšlení o tomto fenoménu. Není možné v krátkém přehledu vypsat všech-

ny, a tak upozorním jen na vybrané (Wölfflin, Riegl, Frey, Panofsky, Focillon, Benjamin, 

Deleuze, Ndalis, Murray). 

Wölfflin 

Do teoretické plejády samozřejmě patří i teorie Vojtěcha Birnbauma jako jediného českého 

historika umění, který do této diskuse zasáhl, a to již ve 20. letech 20. století. Spadá do doby 
                                                 

148 PAYNE 2011 (pozn. 137) 54.  
149 Ibidem 50-53.  
150 Ibidem 52.  
151 Ibidem 54.  
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po vytvoření zásadní teorie H. Wölfflinem. V určitých bodech je jí podobná, domnívám se 

však, že oplývá i svébytnou originalitou a je proto možné ji postavit na úroveň této zaklada-

telské práce.  

Teorie Heinricha Wölfflina152 byla poprvé naznačena v knize o renesanci a baroku z roku 

1888153 a plně rozvedena v jeho práci „Principy dějin umění – problém vývoje stylu 

v novějším umění“ z roku 1915.154 Ve své době si získala značnou popularitu, jednak díky své 

myšlenkové novosti a zároveň i pro svou literární čtivost. Taktéž je tato teorie zásadní pro 

sledování vlivů formování myšlenek V. Birnbauma, kdy je jasné, že Birnbaum Wölfflinovu 

tezi znal,155

Jen pro zopakování, Birnbaum svou tezi baroka staví na podmínce plného rozvinutí dané-

ho uměleckého projevu, kdy si styl ve svém závěru uvědomuje svou sílu a začíná porušovat 

zákony tektoniky (architektura) či realismu (socha, malba). Uměleckost je mu základem ba-

rokní fáze každé epochy, která měla možnost se plně rozvinout.

 měl ji však pravděpodobně zprostředkovanou skrze A. Riegla, jak uvedu později. 

Možná právě proto by za hlavní Birnbaumovo východisko měl být brán spíše Riegl a nikoli 

Wölfflin. Ale domnívám se, že Birnbaum se nachází spíše ve stejné situaci jako Riegl, místo 

aby ho následoval. Tím myslím v pozici teoretika ovlivněného Wölfflinem pracujícím na své 

vlastní formulaci. Dokonce si dovolím říci, že Birnbaum došel v promýšlení baroka dále než 

Riegl. Proto jej řadím do zakladatelské generace přemýšlení o baroku a nikoli jako žáka 

A. Riegla (co se teorie baroka týká). Ale přestože má Birnbaum k Wölfflinovi blízko, jeho 

teorie je jiná.  

Wölfflin tvrdí, že v každé umělecké epoše je klasická etapa následována barokní, pro kte-

rou používá pojem malířskost (malerisch) jako hlavní typický znak. Dobírá se tedy obdobné-

ho závěru jako Birnbaum, který tvrdí, že každá epocha dochází do své umělecké fáze, kterou 

označuje jako barokní. Wölfflin stejně jako Birnbaum uvádí, že i samotné malířství může 

dojít své malířskosti, což je zaměnitelné s Birnbaumovou barokní fází v 17. století, jinými 

slovy barokem perspektivním. Oba tedy vytvářejí aparát aplikovatelný i mimo 17. století, tedy 

mimo baroko časové. V čem je však rozdíl je právě formulace tohoto aparátu, kdy se oba ob-

dobného závěru dobírají jiným způsobem.  

156

Wölfflin se pochopitelně nacházel v odlišné situaci, nežli Birnbaum. Když v roce 1888 

psal Renaissance und Barock nebylo ještě baroko zavedeným pojmem, se kterým již mohl 

  

                                                 
152 Martin WARNKE: On Heinrich Wölfflin, in: Representations, No. 27 (Summer 1989), 172-187.  
153 WÖLFFLIN 1888 (pozn. 70).  
154 WÖLFFLIN 1915 (pozn. 71).  
155 V Barokním principu v dějinách architektury se Birnbaum o Wölfflinovi zmiňuje, i když přímo neuvádí, že 
by z jeho díla vycházel.  
156 Podrobněji je Birnbaumova teorie vyložena v kapitole 3.1.  



42 
 

o více než 30 let později pracovat Birnbaum. S tím samozřejmě souvisí i jiná strategie formu-

lace jeho baroka.  

Wölfflin musel především baroko vymezit vůči renesanci, která v té době díky studiím Ja-

koba Burckhardta zažívala svůj uměleckohistorický vzestup.157 Baroko bylo vesměs stále 

chápané jako pokřivení renesančního projevu. Wölfflin proto v knize Renaissance und Barock 

z roku 1888 baroko označil za svébytnou hodnotnou uměleckou epochu. Až na tomto základě 

se poté v roce 1915 v  Kunstgeschichtliche Grundbegriffe pokusil baroko charakterizovat jako 

cyklický jev v dějinách umění.158 Wölfflin se snažil najít aparát pro dějiny umění, jakýsi uni-

verzální postup, všeobírající metodu, podle čeho by bylo možné třídit uměleckohistorický 

materiál. K tomu jej prý vedlo přátelství s Jakobem Burckardtem, který se v jednom z dopisů 

z roku 1879 Wölfflinovi zmínil, že „přemýšlím o nalezení vědecké exaktní formule pro žijící 

zákony proměny forem v dějinách umění“.159

Wölfflin ve svých textech pracuje s tehdy významnou teorií vcítění,

 To se Wölfflinovi stalo celoživotním úkolem. 
160 kterou se zabýval 

zejména ve své disertační práci.161 Tato teorie by se dala popsat jako projekce vnitřního těles-

ného stavu subjektu na neživý objekt,162

To se stalo základem pro jeho výklad malířskosti v Renaissance und Barock. Zaměřil se 

především na architekturu, kterou rozlišil na renesanční, kde je vše patrné (vše je viditelné) a 

na barokní, kde se věci zdají (například zdání pohybu nebo určitého tlaku).

 která následně určuje interpretaci objektu (architektu-

ry, malby, sochy). To znamená vykládání uměleckých předmětů na základě pocitů vyvola-

ných těmito předměty v pozorovateli.  

163 Tím architektu-

ra získává svou malířskost, tedy něco co se zdá (iluze) a je možné to spíše vytušit než přesně 

ukázat. Architektura tedy porušuje svá základní pravidla pro získání většího účinku směrem 

k divákovi, kterého citově oslovuje. Samotný pojem přisuzuje předmětům, které by bez dal-

ších úprav skvěle sloužily pro malbu, tedy těm, co mají malířské kvality (například antický 

chrám dle něj malířské kvality nemá i přes svou hodnotu jako architektura, zato barokní stav-

ba, která je natolik bohatá je malířsky příznivá a zajímavá).164

                                                 
157 Jacob BURCKHARDT: Die Cultur der Renaissance in Italien,  Basel 1860 / Idem: Geschichte der 
Renaissance in Italien. Stuttgart 1878.  
158 Nutno podotknout, že Wölfflin na otázce obecných principů v dějinách umění postavených na kontrastu 
klasicismu a baroka pracoval od roku 1886 až do roku 1931, kdy svůj postoj stále upravoval a revidoval. 
Nejvýznamnější jsou čtyři formulace jeho teorie z let 1888, 1912, 1915 a 1931. Viz HASSOLD 1946 (pozn. 72), 
9 / Michael PODRO: The Critical Historians of Art, Yale University Press 1983, 98.  
159 HASSOLD 1946 (pozn. 72) 12.  
160 Největší vliv na Wölfflina měly pravděpodobně teorie Roberta Vischera (1847-1933).  
161 Heinrich WÖLFFLIN: Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur, Munich 1886.  
162 Michael PODRO: The Critical Historians of Art, Yale University Press 1983, 100.   
163 Heinrich WÖLFFLIN: Renaissance and Baroque, London 1964, 30.  
164 Ibidem 29.  
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Základem malířskosti je mu tedy iluze pohybu, kdy malířství bere jako umění iluze. To se 

tím pádem se stává signifikantním pro baroko, jelikož to má malířské, tedy i iluzivní, kvality.  

V  Renaissance und Barock také poprvé popisuje zásadní rozdílnost mezi projevem klasic-

kým (zde renesančním) a barokním, což se později stane východiskem pro Kunstgeschicht-

liche Grundbegriffe. V Renaissance und Barock je to popsáno kupříkladu na odlišnosti způ-

sobu kresby, kdy renesanci přisuzuje lineární harmonické skici, vyvedené většinou perem, 

kdežto baroko užívá uhlové, rudkové či štětcové skici zobrazující rozmáchlá gesta a rychlé 

okamžité záznamy, jejichž hlavním prostředkem je světlo a stín.  

Zde je tedy již patrný jeho charakteristický teoretický postup, který by se dal označit za an-

tagonistický (charakteristika období vyložená protichůdnými pojmy přisouzenými jako typic-

ké pro danou dobu). V roce 1888 používá pro baroko pojmy jako malířskost, velkolepost, mo-

numentalita, pohyb, celkovost, prchavost (problémovost definování – potřeba divákovy před-

stavivosti), hloubka prostoru a pro renesanci například lineárnost, plochost, rytmizace, řád 

a symetrie. 

Později se tuto dualitu renesance a baroka pokusil generalizovat a určil dva opakující se 

základní směry v dějinách umění - klasický a barokní. Tak učinil v roce 1915 v Kunst-

geschichtliche Grundbegriffe. V této knize poprvé ustanovil pět dvojic pro označení obecného 

charakteru klasického a barokního uměleckého projevu. Posouvá se tím od své předchozí prá-

ce o renesanci a baroku ze 17. století a snaží se ustanovit obecně platné pojmy, kterými chce 

vytvořit obecnou uměleckohistorickou platnou metodu. Rozdělení vypadá takto:  

Bod 1. je pro charakterizaci vlastního formálního výrazu. Bod 2. označuje zacházení 

s prostorem a věcí v něm, bod 3. metodu kombinování jednotlivých částí v celku. Bod 4. je 

pro popis struktury kompozice a konečně bod 5. pro efekt celé kompozice.  

To dalo metodu nejenom historikům umění, ale také to poskytlo podnět pro bádání na poli 

barokní hudby a literatury, na které byly tyto kategorie rovněž aplikovatelné.165

                                                 
165 V hudbě tak učinil např. Curt Sachs, v literatuře Oskar Walzel.  

 Wölfflin tvr-

dí, že tyto souhrny znaků jsou schopné popsat charakter architektury, sochařství a malířství.  
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Závěrem jeho formálních výzkumů materiálu mu bylo, že vývoj dějin umění od klasicismu 

(renesance) k baroku je zákonný a neměnný bez ohledu na dějinnou dobu. Vyslovil premisu, 

že je pro umění zcela přirozené se vyvíjet v nahlížení věcí od kresebnosti do malířskosti, 

z haptického vnímání do vizuální reprezentace. Tedy směr shodný s vývojem člověka, který 

dospívá ke své dokonalosti přes léta studia a postupného chápání sebe i okolního světa. To 

bere jako vnitřní zákonitost dějin umění, která je rozšifrovatelná právě pomocí jeho módu pěti 

pojmových dvojic. Těmi je možné sledovat, zda li se v dané době umění nacházelo již ve své 

barokní fázi, tím pádem ve svém vrcholu, či stále procházelo fází renesanční (klasickou).  

Právě zde můžeme hledat východisko pro V. Birnbauma, který v roce 1924 přišel se stej-

ným závěrem, jen k němu došel odlišnou formulací, jak jsem již několikrát zmínil. 

I Birnbaum pohyb k baroknosti bere jako zákonný, ale dává stylu podmínku rozvinutosti do 

svého konce. A důkazem, že umělecký styl řekl své poslední slovo je právě jeho barokní fáze. 

Wölfflin tento proces bere jako bezpodmínečný a tvrdí, že každá dějinná epocha má svou re-

nesanční a barokní fázi.  

Birnbaum tedy spojil Wölfflinovy dvojice pojmů a pro jejich možnou subjektivní artikulaci 

každého historika umění je shrnul pod označení uměleckost. Tu je možné definovat Wölffli-

novými pojmy pro baroko, leč jsou to dle Birnbauma jen dílčí interpretace, kdy již mluvíme 

o samotných dílech. Tedy dle něj tyto pojmy nevystihují samotnou podstatu baroka.   

Hlavním znakem uměleckosti charakterizující barokní fázi je Birnbaumovi porušování tek-

toniky (realismu) jako projevu přírodních zákonů, a to umělcem, který dané zákony bere 

a přetváří je vlastní invencí za účelem určité hry a ohromení diváka. Birnbaum tedy 

z Wölfflinových poznatků vycházel, ale pravděpodobně z přesvědčení jejich možné zaměni-

telnosti v rukou různých vykladačů hledal ještě obecnější a výstižnější aparát, kterým by se 

dějiny umění mohly charakterizovat. A ten našel ve svém barokním principu a jeho umělec-

kosti.   

Je zde i několik dalších podobností v závěrech Wölfflinovy a Birnbaumovy práce. Jednak 

je to několikrát zmíněná formální analýza. Oba dva své závěry vynášejí na základě podrobné-

ho poznání materiálu. Dále je to orientace na veliké dějinné úseky, kdy jim samotní umělci 

spíše slouží jako ilustrace jejich dějinných závěrů, než aby byli jejich stěžejním zájmem. Pro 

Wölfflina je typickým představitelem klasického projevu Raffael, pro baroko zase Rembrandt. 

Birnbaum ilustruje svá jednotlivá baroka Michelangelem, Borrominim a Palladiem. Na nich 

ukazují, proč jsou či nejsou barokní. Nejde jim tedy o dějiny umělců, ale vytvářejí celé cykly 

dějin uměleckých předmětů, dějiny forem a jejich proměn.  
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Další společnou věcí je vynechání dějinné etapy 16. století do roku 1590, později nazývané 

jako manýrismus.166 Wölfflin toto období vůbec necharakterizuje, Birnbaum o něm má jen 

nepatrnou poznámku jako o baroku renesančním. U obou je také patrná neudržitelnost teorie 

o celých epochách. Postupem 20. století se ukázalo, zejména v 80. letech 20. století, že je ne-

možné aplikovat soudy o tak velkých celcích. S rozšířením různých přístupů k dějinám umění 

a v úzké specializaci jednotlivých historiků umění byly obdobné snahy počátku 20. století 

zhodnoceny sice jako pionýrské, ale na konci 20. století již neaplikovatelné. Však na rozdíl od 

Birnbaumovy práce, která byla v českém prostředí přijata chladně téměř bez ohlasu, Wölffli-

nova teorie našla své kritiky hned po svém vydání.167

Riegl  

 

I přes Wölfflinovu zásadní práci o baroku a jeho vědecké rehabilitaci se o zařazení baroka 

do dějin umění jako řádného akademického tématu zasadil jiný historik umění, a to Alois 

Riegl (1858-1905).168 Významným krokem k vědeckému zhodnocení teorií o baroku byla 

jeho práce z roku 1901 o pozdním uměleckém průmyslu antického Říma (Spätrömische Kun-

stindustrie), a to zejména svým nezaujatým objektivním pohledem na dějiny umění, které 

později zformuloval do imanentnosti vývoje dějin umění bez úpadkových období.169

  Riegl studoval u tzv. první generace vídeňské školy dějin umění, a to u prvního profesora 

dějin umění na vídeňské univerzitě Moritze Thausinga (od 1852) zaměřeného na středověké 

umění a zároveň se Riegl učil u prvního ředitele uměleckořemeslného muzea ve Vídni Rudol-

fa Eitelbergera von Edelberg (od 1864).

  

Vedle jiných pro dějiny umění významných prací se Riegl věnoval i otázce baroka. Tou se 

začal zabývat v posledním desetiletí 19. století, kdy danou látku přednášel na vídeňské uni-

verzitě. Společně se snahami Corneliuse Gurlitta se v této době (po 1895) studium baroka 

stalo součástí akademické výuky, to znamená, že se zařadilo vedle studia antiky, středověku 

a renesance. 

170

                                                 
166 Zkoumané např. Maxem Dvořákem, Johnem Shearmanem, Craigem Hughem Smythem či Arnoldem 
Hauserem.  
167 Jmenujme například Georga Dehia, Wernera Weisbacha, Benedetta Croce, Erwina Panofského, Augusta 
Schmarsowa, Edwarda Winda či Paula Frankla. Viz HASSOLD 1946 (pozn. 72), 12-13 / PODRO 1983 (pozn. 
162) 143-149.  
168 Margaret OLIN: Alois Riegl, in: Encyclopedia of Aestetics, in: Oxford Art Online, 
http://oxfordart.mlp.cz/subscriber/article/opr/t234/e0447?q=Riegl&search=quick&pos=3&_start=1#firsthit, 
vyhledáno 30. 3. 2012.   
169 PAYNE 2011 (pozn. 137) 52.  
170 PAYNE 2010 (pozn. 147) 1.  

 Vypěstoval si oblibu jednak pro středověké umění 

a jeho zájem rostl i v méně bádaných oblastech, kterým bylo umělecké řemeslo. To se mu 

poté stalo základním pro jeho teorii publikovanou v roce 1893 pod názvem Stilfragen, která 
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na ukázce vývoje ornamentu zhodnotila vývoj dějin umění na základě změny od haptického 

chápání uměleckého projevu k optickému,171

V druhé polovině 19. století se tedy vývoj stylu v dějinách umění začal sledovat 

v drobných uměleckořemeslných předmětech s jejich vlivem na umění „monumentální“ 

a jejich dekoračních projevech.

 tedy od názornosti k optičnosti. Tím reagoval 

mimo jiné i na teorii G. Sempera, který ve své knize Der Stil (1860-3) ustanovil možnost sle-

dování vývoje stylu různých epoch skrze ornament, který je patrný na všech projevech umění, 

včetně uměleckého řemesla (od 1891 pracoval jako hlavní kurátor sbírky historických textilií 

ve vídeňském uměleckoprůmyslovém muzeu) a jiných drobných pracích takzvaného „nízkého 

umění“ (výšivky, kalendáře, koberce a jiné projevy užitého umění).  

172 Riegl tento obdobný projev ve všech sférách uměleckého 

projevu v jedné době nazval známým pojmem Kunstwollen (umělecké chtění doby).173

V roce 1897 se Riegl stal profesorem na vídeňské univerzitě po boku Franze Wickhoffa,

   
174 

kdy byl zároveň i hlavním konzervátorem pro rakouské císařství (obdoba dnešního oboru pa-

mátkové péče).175

V roce 1902 je patrný obrat v jeho zájmu směrem k barokní éře, kdy publikuje studii 

o holandském skupinovém portrétu.

 

176 V této době již o baroku přednášel na univerzitě, větši-

na jeho prací však zůstala v rukopisné podobě a některá byla vydána až posmrtně.177

Stejně tak je to i s jeho poznámkami k baroknímu umění, které byly vydány v roce 1908, 

v anglickém překladu v roce 2010.

 

178

                                                 
171 Otto PÄCHT: Art Historians and Art Critics, vi: Alois Riegl, in: The Burlington Magazine n. 722, 1963, 188.  
172 PAYNE 2010 (pozn. 147) 3.  
173 Poprvé užito roku 1893 ve Stilfragen a rozvinuto v roce 1901 v Spätromische Kunstindustrie.  
174 LACHNIT 2012 (pozn. 2).  
175 PÄCHT 1963 (pozn. 171) 188.  
176 Alois RIEGL: Das holländische Gruppenporträit, Vienna 1902.  
177 OLIN 2012 (pozn. 168).   
178 Alois RIEGL: Die Entstehung der Barockkunst in Rom, Vienna 1908 / Idem: The Origins of Baroque Art in 
Rome, Los Angeles 2010.  

 Některé z prací jsou nedokončené, ale i přesto je patrný 

veliký zájem zejména o barokní architekturu a sochařství. Baroko rozděluje na jeho ranou 

a vrcholnou fázi, kdy raná trvá od roku 1550 do roku 1630, vrcholná fáze se poté kryje 

s působením Gianlorenza Berniniho. Za samotného zakladatele barokního umění, jako tehdy 

mnoho badatelů na poli baroka (Gurlitt, Wölfflin, Schmarsow), považoval Michelangela Bu-

onarrotiho, kterému věnoval nejvíce prostoru. Je patrné, že v mnohém vycházel zejména 

z práce H. Wölfflina o baroku z roku 1888. Dále zdůrazňuje Řím jako centrum barokního 

umění, které spojuje s působením papežské moci a mecenátu. Důležité říct, že již mluví 

o manýrismu, kterým popisuje umění druhé poloviny 16. století ve Florencii, pro Benátky pro 
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stejnou dobu nalézá pojem „pozdní renesance“. Z toho plyne jeho přijetí tehdy poměrně rozší-

řené teze, že baroko se vyskytovalo pouze v Římě jako centru papeže a církve.  

Barokní architekturu charakterizuje jako „Jezuitský styl“, který, jak jsme viděli, byl 

i později poměrně rozšířený (Croce). Architekturu zároveň chápe jako umělecký druh, ve kte-

rém se barokní projev ukázal jako první, a to zejména mezi lety 1590-1630. Zabývá se zejmé-

na tímto raným obdobím, kdy pátrá po důvodech proměny z renesance do baroka. 

A vysvětluje ji svou teorií uměleckého chtění (Kunstwollen).179

Zaobírá se však především jednotlivými vybranými uměleckými projevy, než aby se snažil 

charakterizovat barokní styl. Ten naznačuje obdobnými pojmy, které užil Wölfflin, kdy Riegl 

baroko charakterizuje na základě tandemu protikladných pojmů pro renesanci (taktické, objek-

tivní, plastické) a pro baroko (optické, subjektivní, koloristické).

  

180 Zároveň vykládá několik 

základních pouček charakterizující jednotlivá barokní díla (organické formování neorganické 

hmoty, vědomí růst stínu, vržení stínu, vystupňování citovosti, orientace na diváka, upřed-

nostňování hloubky před plochou, důraz na dojem celku, pohyb jednotlivých částí), obecnější 

charakteristiky stylu však nedochází. Podrobně se věnuje formální analýze a jmenuje na jejím 

základě nejvýznamnější umělce doby. Tedy míří jiným směrem než Wölfflin, pro kterého 

umělci byli ilustrací jeho teorie. Riegl je spíše zaměřen na podrobné představení nejvýznam-

nějších tvůrců baroka, opět na základě pečlivé formální analýzy.  Zároveň se snaží vnést do 

epochy baroka řád, chce ji charakterizovat a obecněji datovat, ale nedobírá se žádného koneč-

ného výroku. Pravděpodobně by tak učinil nebýt jeho předčasné smrti.181

 Důvodem věnování většího prostoru A. Rieglovi je nasnadě. Vojtěch Birnbaum po svém 

odchodu z Prahy na vídeňskou univerzitu v roce 1897, tedy ve stejném roce, kdy ve Vídni 

Riegl začal přednášet, se Birnbaum stal jeho žákem. Na dvacetiletého Vojtěcha beze sporu 

měla velký vliv zejména Rieglova hluboká znalost studovaného materiálu (kterou Riegl získal 

svým působením ve vídeňském Institutu pro historická bádání) a především svou snahou vy-

ložit celá období jednou ucelenou teorií vysvětlující změny v dějinách umění (Kunstwollen). 

Jeho koncept vyložený ve Stilfragen a v Spätromische Kunstindustrie může být základem pro 

Birnbaumův barokní princip. Riegl svou teorii ve zjednodušeném výkladu chápe jako změnu 

od názorného k optickému, tedy iluzivnímu. A stejně tak činí i Birnbaum při výkladu barok-

ního principu, kdy od tektonického (realistického) se umění v možnostech svého plného roz-

voje mění v umělecký (tzn. netektonický, nerealistický – vyvolávající iluzi, která se v přírodě 

       

                                                 
179 PAYNE 2010 (pozn. 147) 18.  
180 Ibidem 21.  
181 První ucelenější periodizace barokního umění byla vydána v roce 1958 Rudolfem Wittkowerem, který 
v mnohém vycházel z práce Corneliuse Gurlitta. Viz Rudolf WITTKOWER: Art and Architecture in Italy 1600 - 
1750, Yale University Press 1999.  
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nevyskytuje). Obzvláště je to patrné v jeho výkladu perspektivního baroku v baroku časovém, 

kdy explicitně tvrdí, že tato barokní fáze baroka směrového v baroku časovém záměrně vyu-

žívá iluze zkreslení divákova pohledu. Můžeme tedy říci, že jedním ze základů Birnbaumovy 

teorie barokního principu byl Rieglův koncept vývoje ornamentu od haptického projevu 

k optickému.   

Nemalý vliv na Birnbauma musely mít i Rieglovy přednášky o barokním umění, pravdě-

podobně hojně zaměřené na architekturu. I přes své hlavní zaměření na antickou římskou ar-

chitekturu díky vlivu jeho druhého profesora F. Wickhoffa Birnbaum musel při svých dlouho-

letých pobytech v Římě vnímat i architekturu 17. století, a to nikoli již jako odpuzující, ale 

naopak na základě již rehabilitovaného názoru na toto období. Stavby musel chápat na zákla-

dě důvěrného poznání materiálu, ke kterému přicházel bez subjektivních předsudků, naopak 

spíše s vědeckou objektivitou.  

Je pravda, že o italské architektuře baroka Birnbaum žádnou odbornou studii nepublikoval, 

však právě „Barokní princip v dějinách architektury“ je důkazem dobré znalosti římské ar-

chitektury 17. století, tedy toho, že při svých pobytech v Římě k této architektuře nezůstal 

chladný a musel se jí tedy přímo na místě zabývat. Rieglem se také inspiruje při své časové 

chronologizaci baroka a stejně jako jeho učitel za zakladatele baroka představuje Michelange-

la. V neposlední řadě musím poukázat i na stejný důvod Birnbaumova obrácení zájmu 

k tématu české barokní architektury a o snahu její rehabilitace (jak jsem se pokusil Barokní 

princip interpretovat v kapitole 3. 2.) s Rieglovým. I Riegl se obrátil k barokní architektuře 

s vlasteneckým zájmem a šlo mu o povznesení německého umění zejména 18. století, které do 

té doby bylo upozaděno italským uměním preferované J. J. Winckelmannem. Důvody k tomu 

byly jednak vědecké, kdy jej vedla dobová touha po bádání na slepých místech historie umění 

dříve přehlížených etap, jednak s tím samozřejmě souvisela otázka vlastenecká, obdobně jako 

u Birnbauma.    

To tedy staví Aloise Riegla vedle Heinricha Wölfflina do role jednoho z výrazných vlivů 

při formování Birnbaumova barokního principu. 

Další teorie baroka ve 20. století 

Téměř současnou s Birnbaumovou je práce Dagoberta Freye (1883-1962). Byl Birnbau-

movým mladším současníkem a stejně jako on studoval u Aloise Riegla a nově i u Maxe Dvo-

řáka. Zabýval se moderností (zaměnitelné s barokem) v umění renesance a gotiky.182

                                                 
182 Dagobert FREY: Gotik und Renaissance als Grundlagen der modernen Weltanschauung. Augsberg 1929.  

 Pokusil 

se jako Wölfflin a Birnbaum najít základní interpretační koncept vztahu renesance a baroka, 
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ale jde dále než Wölfflin (stejně jako Birnbaum). Svou teorii se snaží formulovat tak, aby byla 

aplikovatelná jak na výtvarné umění, tak na vědu, literaturu a hudbu (tím se Wölfflin ani 

Birnbaum explicitně nezabývali).  

Teorii založil na chápání času a prostoru v jednotlivých dobách a použil pro jejich charak-

teristiku dva základní pojmy, a to následnost a současnost (simultánnost). Uvádí rozdíl „módu 

chápání“ renesance a gotiky, kdy tímto módem chápe vnímání okolního světa jedincem. 

O gotice říká, že své okolí bralo a zobrazovalo prostorově a časově následně, kdežto renesan-

ce již simultánně. Renesanční módus simultánnosti chápe jako moderní a pohyb od násled-

nosti k simultánnosti se mu stává zákonitým. Barokní dobu poté označuje za pokračování 

modernosti (simultánnosti), ale zároveň mu přisuzuje návrat ke gotickému „módu chápání“. 

Tím mu je barokní epocha nejpokrokovější dobou, modernou, která je schopna ve svém výra-

zu spojit následnost a simultánnost. Vytváří tím absolutnost času a prostoru, kdy se spojuje 

renesanční změřitelnost času a prostoru spolu s mystičností a nezměřitelností času a prostoru 

v umění gotickém. Z toho vychází baroko jako prostor a čas ztrácející své limitace, ale stále 

změřitelný, tedy je absolutní. Jako příklad můžeme brát třeba barokní iluzivní nástěnné mal-

by, které otevírají další dimenze jiných světů, jsou tedy nekonečné, ale zároveň limitované 

stěnou či stropem. 

Říká tedy, že: „zatímco je baroko v určitých aspektech návratem ke gotice, bez renesance 

je nemyslitelné. Může mu být porozuměno pouze jako splynutí obou elementů (gotiky 

a renesance) v jednolitou formu vidění a myšlení“.183

Dalším významným historikem umění, který se dotkl otázky baroka, byl Erwin Panofsky 

(1892-1968).

  

Pro literaturu určuje rozdílnost epiky (následnost) a dramatu (simultánnost) jako metodu 

organizování díla. Pro hudbu pak za základní pojmy určuje harmonii (simultánnost) 

a polyfonii (následnost). Frey tedy obdobně jako Birnbaum bere Wölfflinovu teorii, kterou 

však přetváří a dovádí ji dále přes nedostatky Wölfflinových principů. Birnbaum je více za-

měřen na výtvarné umění a charakteristiku baroka, Frey se rozkročuje mezi širší interdiscipli-

nární studie a snaží se najít metodu, podle které by bylo možné charakterizovat a rozlišovat 

všechny druhy umění, včetně literatury a hudby.  

184 Ten si v roce 1934 položil otázku „Co je baroko?“185

                                                 
183 HASSOLD 1946 (pozn. 72) 22.  
184 William HECKSCHER: Erwin Panofsky: A Curriculum Vitae, in: Erwin PANOFSKY: Three Essyas on 
Style, Massachussets 1997, 169-198.  
185 Erwin PANOFSKY: What is Baroque?, in: Idem: Three Essays on Style, Massachussets 1997, 17-90.   

 V této práci se oddálil 

od svého hlavního metodologického zaměření, kterým byla zejména ikonografie a ikonologie 
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dějin umění.186 Panofsky ve svém přemýšlení o stylu navazoval zejména na obdobné práce 

Heinricha Wölfflina a Aloise Riegla187 a otázka po výskytu stylu byla ve 30. letech 20. století 

stále velmi silná jako na počátku století, a to až do 50. let, kdy se korunní metodou dějin 

umění stal Panofského ikonologický způsob výkladu uměleckého díla, který přetrval až do let 

70. a 80.188

Na otázku baroka se dívá již z mírného odstupu s jistou dávkou sentimentality, povzneše-

nosti a i humoru, na rozdíl od „vážných“ děl historiků 19. a počátku 20. století. Samozřejmě 

to na jedné straně souvisí i s účelem práce, která byla zamýšlena pro širokou veřejnost, nikoli 

pouze pro zainteresované publikum.

  

189

                                                 
186 Erwin PANOFSKY: Význam ve výtvarném umění, Praha 1981 / 2. vydání 2013.   
187 Irving LAVIN: Introduction, in: Erwin PANOFSKY: Three Essyas on Style, Massachussets 1997, 3.  
188 Ibidem. 
189 Ibidem. 

 Předně zdůrazňuje problematiku Wölfflinova výkladu 

baroka v tom, že se Wölfflin ve své práci nezabývá obdobím mezi renesancí a barokem, tedy 

manýrismem. Panofsky tvrdí, že bez analýzy těchto raných děl (uvádí zejména Tintoreta a El 

Greca) je nemožné pochopit díla baroka, kterým je například Berniniho Cathedra Petri 

(1657-1661).  

Zajímavým bodem jeho studie je premisa baroka revoltujícího spíše proti „umělosti“, „arti-

ficiálnosti“ manýrismu druhé poloviny 16. století, nežli proti „klasičnosti“ renesance 

15. a počátku 16. století. To vykládá barokním vzkříšením klasických renesančních principů, 

které manýrismus záměrně porušoval, společně s návratem k přírodě. Za ukázkové příklady 

tohoto dvojkolejného renesančního návratu představuje tvorbu Anibale Carraciho (klasicis-

mus) a Caravaggia (naturalismus). Vedle malířství se zabývá i architekturou a sochařstvím 

všech tří období (renesance, manýrismus, baroko) a snaží se ukázat změny podporující jeho 

tvrzení baroka jako anti-manýristického, nežli anti-renesančního (v sochařství například pou-

kazuje na návrat barokního sochařství k renesanční jednopohledovosti sochy od manýristické 

mnohopohledovosti).  

Panofsky baroko chápe i jako umění, jež se vymanilo z okovů protireformace (která nejví-

ce zasáhla období manýrismu svými pravidly a restrikcemi) a naopak otevřelo svou volnost 

a emotivnost ve všech druzích umění. Zároveň baroku jako první epoše v dějinách přisuzuje 

opravdový smysl pro humor v moderním slova smyslu. Lidé v baroku si dle Panofského uvě-

domují, že svět není takový, jaký by měl být, ale nehněvají se na něj proto, uvědomují si hříš-

nost a hloupost sebe i lidí okolo. To logicky vedlo ke vzniku vtipné moderní společensky kri-

tické karikatury, kterou se výrazně zabývali například bratři Carraciové, či ke vzniku humo-

ristické malby Adriana Brouwera. 
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Však jako hlavní bod pro charakteristiku baroka Panofsky uvádí jeho dvojakost, kterou je 

dle něj na jedné straně drtivé cítění osobního citového vzrušení a na straně druhé vědomí da-

ného pocitu. Baroko tedy neoznačil za úpadek renesance, ale za jeho vyvrcholení, a to díky 

uvědomění si člověka osobního rozpoložení a jeho přeměny do tvořivé energie. Jedná se tedy 

zejména o psychologickou interpretaci barokního stylu.  

Baroko je pro něj vlajkovou lodí moderního evropského umění, kdy renesance vytěžila sílu 

individuality a baroko ji přetvořilo osobním vědomím emocionálního vkladu vytěženého ze 

subjektivního vnímání dobové situace do výrazu umění. Baroko by tedy podle Panofského 

mohlo být vyloženo jako emocionální sebeuvědomění jedince, jedincem vnímané a vyjádřené 

v rehabilitovaných renesančních principech.190

V průběhu 20. století začal pojem baroka generalizovat a začali se jej ujímat i badatelé, je-

jichž prvotní zájem nebylo barokní výtvarné umění. Tento trend pak pokračuje v podstatě 

dodnes, kdy se historici umění od tohoto označení snaží spíše odvrátit kvůli jeho bagatelizaci 

a vyprázdnění a je patrná snaha o jeho nahrazení pojmem „raný modernismus“.

 

Je zajímavé porovnat jeho teorií s tou Dagoberta Freye. Ten baroko tedy vidí jako spojení 

chápání času a prostoru gotiky a renesance, kdežto Panofsky baroko vykládá jako návrat 

k renesančním prvkům jako těm „klasickým“, ke kterým se však pojí jakási otevřenost, cito-

vost a vědomí citu. Je tedy možné, že tyto dvě na první pohled odlišné teorie se sobě 

v mnohém přibližují. Zejména v chápání baroka jako pokračování renesance s návratem 

k určitým praktikám středověku (jedna víra, přijímání světa i s jeho krutostí 

a nespravedlností).     

191 Naopak 

jiné disciplíny se pojem baroka snaží vyložit z různých vědeckých stanovisek. Mezi tyto své-

bytné vykladače baroka můžeme například zařadit historika umění Henriho Focillona (1881-

1943), uměleckého a literárního teoretika Waltera Benjamina (1892-1940), filosofa Gillese 

Deleuzeho (1925-1995) a z recentní doby například studie literárního vědce Timothyho Mur-

raye či kulturoložky Angely Ndalianis.192

H. Focillon publikoval práci zabývající se periodizací baroka v roce 1934 („Vie des For-

mes“). Zavrhuje klasické historické řazení dějin a tvrdí, že dějiny umění po sobě nenásledují, 

  

                                                 
190 „Cítění barokního člověka je (či minimálně může být v dílech velikých mistrů) dokonale opravdové, ale 
nezaplňuje celou jeho duši. Nejenom že barokní člověk cítí, ale je si také plně vědomi svého citu. Zatímco se jeho 
srdce chvěje emocí, jeho vědomí stojí opodál a „ví““, in: PANOFSKY 1997 (pozn. 185) 75.  
191 HILLS 2011 (pozn. 119) 1.  
192 Jak již bylo několikrát zmíněno, pojmem baroko se ve 20. století zabýval nespočet historiků umění a i jiných 
představitelů různých vědních disciplín. Zde tedy jen pro doplnění jmenovitě několik dalších: Jan Białostocki, 
Carl J. Friedrich, Alden Buker, Ernest Hassold, Bernard Heyl, John Mueler, René Wellek, Anthony Blunt, John 
Rupert Martin, John Beverley, Christine Buci-Glucksmann, Helen Hills,  Alina Payne, Howard Caygill, Thomas 
DaCosta Kaufmann, Claire Fagaro, Anthony Geraghty, Glenn Adamson, Mieke Bal, Tom Conley, Francesco 
Galluzi a další.  
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jak to bývá vykládáno (gotika-renesance-baroko), ale že se jednotlivé projevy vyvíjejí záro-

veň vedle sebe, a to v různých tempech, kdy jeden projev může chvíli převažovat nad jiným, 

než zase splyne s následujícím. Umělecké formy jsou pro něj proto v neustálém pohybu, kdy 

jsou na jedné straně charakteristické pro danou dobu, ale také zároveň překračují její hranice. 

Baroko se mu proto stává jakýmsi spojením vrcholů jednotlivých stylů a vyznačuje se přede-

vším živou formou (pohybem) a touhou po malebnosti. Tím se dostává k tvrzení, že je tedy 

možné mluvit o barokní fázi například ve slohu románském či gotickém (Birnbaum se dobírá 

názoru baroka v gotice, nikoli však v románském slohu). 

W. Benjamin svou práci o baroku publikoval v roce 1928 („Ursprung des deutschen 

Trauerspiels“), kdy baroko vysvětluje jako odvrácenou tvář rané modernity.193 Baroko mu 

není historickou epochou, ale spíše způsobem myšlení, kdy jej přirovnává k myšlení moder-

nismu a kapitalismu jeho současnosti. Hlavními znaky jeho baroka je alegorie a kategorické 

ničení mýtu, kdy se mu myšlení baroka vyjevuje především v syntéze extrémů. Alegorie je 

pro něj nesvobodným projevem touhy doby, která je násilně přetvořena právě alegorií, která 

je dle Benjamina nekompletní ruina dobové touhy. Opravdovým vyjádřením epochy se mu 

pak zdá symbol, který je v opozici alegorie (ta tedy „vězní“ symbol nesvobodným a násilným 

výkladem, tím pádem se doba nemůže zcela projevit ve svém potenciálu). To znamená, že 

spíše než o projevy umění mu jde o jejich původ, který hledá ve vědomích myšlenkových 

procesech, kdy barokní myšlení spojující extrémy v alegorii jako nesvobodné pokřivení 

opravdového potenciálu doby vidí jednak v epoše 17. století, tak také u Baudelaira v 19. stole-

tí a v literární avantgardě 20. století.194

                                                 
193 HILLS 2011 (pozn. 119) 23.  
194 Ibidem 24.  

 

G. Deleuze se barokem zabýval v roce 1988 („Le pli: Leibniz et le baroque“). Chápal ba-

roko stejně jako Focillon v jeho širokém výskytu ve všech historických epochách v různých 

kulturách. Pro něj baroko neznamená vznik z iluze, ale spíše uvědomění si samotné iluze, ve 

které se vyznačuje duchovní přítomnost jednotlivostí v celku. Dále tvrdí, že je velmi těžké 

označit typický barokní projev, a proto je nasnadě výrok, že baroko neexistuje. S tím však 

zcela nesouhlasí, když říká, že i když je těžké najít typickou charakteristiku barokního umění, 

existuje zde myšlenková idea baroka (tedy stejný výklad, který podal Croce a Benjamin). Ptá 

se po baroku v dějinách umění, ve vědě, v módě, matematice, lyrice i filosofii, kdy za prvního 

barokního filosofa označuje Gottfrieda Wilhelma Leibnize (1646-1716). Baroko tedy chápe 

nikoli jako podstatu, ale jako operativní funkci doby, její určitý rys. Ten se mu nejvíce proje-

vuje v ploše ovládané pohybem, nejvíce patrné v architektuře a v sochařství. 
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V posledních deseti letech pojem baroko přejala americká teorie kultury, kdy se po dlouhé 

době opět aktivně s pojmem pracuje, aniž by se pouze historicky vykládala jeho proměna. Za 

ukázkové příklady mohou být brána díla Angely Ndalianis („Neo-baroque Aesthetics and 

Contemporary Entertainment“) z roku 2003 či Timothyo Murraye („Digital Baroque“) 

z roku 2008. Tyto úvahy se snaží pojem neo-baroka (Neo-Baroque) přisoudit jako označení 

etapy zhruba od roku 1970 do současnosti, zejména v americké populární kultuře, kdy ukazují 

na příkladu filmové produkce, vývoje počítačových her a fenoménu zábavních parků obdobné 

tendence, které se vyskytují v barokní epoše 17. a 18. století. Za základní kritéria si tyto vý-

klady současné populární kultury berou zejména barokní prostoupenost jednotlivých umělec-

kých oborů (je možné mluvit o moderním gesamtkunstwerku), zároveň chápou barokní iluzio-

nismus jako prostoupení jedince do jiného světa, v 17. a 18. století náboženského, na konci 

20. století světa fantazie, který je zprostředkován právě rychle se vyvíjejícími digitálními tri-

ky. Důležitou premisou pro toto srovnání je přijetí člověka dané iluze, vědomí její neoprav-

dovosti a přesto celkové oddání se jejím účinkům. Jinými slovy řečeno, člověk 

v 17. a 18. století nalézá potěchu v klamu, stejně jako návštěvník kinosálů, hráč počítačových 

her či host v zábavním parku v 20. a 21. století. Tento směr neo-baroka je poté podobný 

s barokem i v tom smyslu, že je všeobecně chápán jako typický výraz a jako široká umělecká 

produkce dané doby.  

Možný problém těchto i podobných úvah pro dějiny umění spočívá v tom, že jejich autory 

z většiny nejsou historici umění, kteří se již snaží pojmu baroko v jakékoli formě vyhnout. 

Však tyto texty o novém baroku nemohou nechat historiky umění chladnými a je tedy jen 

otázkou času, kdy se pojem baroko vrátí zpět do úvah historiků umění.195

                                                 
195 První vlaštovkou reakce historiků umění na nové pojímání baroka byla konference na University of York 
v roce 2006, jejíž rozšířením a dalším pokusem o revizi pojmu baroka z uměleckohistorického hlediska je 
sborník vydaný v roce 2011: Helen HILLS (ed.): Rethinking the Baroque, Burlington 2011.  

 

I z tak krátkého výčtu široké škály výkladů baroka je patrné, že se samotný pojem rozlil 

a rozředil mezi různé obory, výklady a odborné sféry výzkumu a může se zdát, že nemůže 

nikdy najít homogenitu. Co znamená baroko dnes je příliš těžká otázka, a tak se spíše poku-

sím zodpovědět, co bylo baroko pro Vojtěcha Birnbauma.  
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4. Baroko jako styl v pojetí Vojtěcha Birnbauma  
 
V této práci jsem se pokusil vytyčit nejdůležitější momenty pro „Barokní princip 

v dějinách architektury“. Nyní se pokusím formulovat baroko jako styl v pojetí Vojtěcha 

Birnbauma.  

Styl je pro dějiny umění signifikantním výkladem chování jednotlivých uměleckých forem 

v epochách, na jehož základě je možné je vyložit a datovat. Stává se tedy pomůckou pro po-

chopení uměleckých projevů doby, jelikož ty jsou v jednotlivých dobách stylové a v mnohých 

případech zákonité (tzn. vyložitelné z empirického exaktního vědeckého hlediska). Styl je 

tedy určitá zákonitost, na jehož základech stojí umělecký projev doby a chování uměleckých 

forem se všemi svými proměnami. Ve většině případů bývá styl zkoumán a vykládán pomocí 

formální analýzy uměleckohistorického materiálu. Styl je tedy výkladem dějin forem (nikoli 

dějin struktur či umělců). Stylová formální analýza byla v dějinách umění určujícím metodic-

kým postupem zejména v 19. a na počátku 20. století. Však v součinnosti s jinými metodami 

může být základem poznání uměleckohistorického materiálu i dnes.196

V Birnbaumově pojetí baroka jako stylu každé epochy může nastat několik různých situa-

cí, které ve své práci uvádí. Je možné je rozdělit na dvě základní: 

   

Birnbaum styl v „Barokním principu v dějinách architektury“ staví na základě barokní fá-

ze v každé epoše. To znamená, že každý styl uměleckého projevu doby dochází do svého ba-

roka, tedy do své fáze uměleckosti. Tím se styl epochy vyčerpává a je nutné přijetí nových 

podnětů, kdy opět nastává proces vývoje směrem k baroku. Je tedy možné říci, že Birn-

baumův barokní styl je cyklický, stále se v dějinách umění opakující. Již to bylo několikrát 

uvedeno, ale pro celistvost uvedu rysy uměleckosti, která je hlavním poznávacím znakem ba-

rokní fáze stylové epochy.  

Uměleckost v Birnbaumově pojetí baroka je záměrné porušování pravidel a zákonitostí lo-

giky a přírody, které vychází z umělcovy invence, který tak koná s úmyslem po určité větší 

efektivnosti. Uměleckost, tedy barokní fáze, se dostavuje v závěru epochy, kdy styl již stano-

vil všechna svá pravidla na základě logiky, reality či tektoniky. Barokní princip stylu epochy 

poté tyto vytvořené zákonitosti podrobuje zkoušce a začíná porušovat pravidla za účelem 

uměleckého výrazu. Hlavním pro baroko je tedy umělcova invence, která se bouří proti pra-

vidlům tektoniky (architektura) či přírody (malba, socha), tedy proti pravidlům vytvořených 

daným vyvíjejícím se stylem.  

                                                 
196 Viz např.: Ernst Hans GOMBRICH: Style, in: International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 15, 

edited by David L. Sills, New York 1968, 353–361 / Jiří KROUPA: Metody dějin umění. Metodologie dějin 
umění II, Brno 2010.   
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1. Styl doby má možnost se plně rozvinout do svého konce, tedy do své barokní fáze. To 

je možné graficky znázornit jako uzavřenou kružnici:  

 

197 
 

V této ideální situaci se styl doby plně rozvíjí a dochází svého konce, svého barokního 

principu. Když tato situace nastane, nastává proces přesunu uměleckých myšlenek. To zname-

ná, že rozvinutý styl je ve své barokní fázi přenesen či převzat jiným uměleckým centrem, kde 

se baroko stylu předcházejícího stává počátkem nového stylu. Ten se v ideální situaci opět 

rozvíjí a dochází do své vlastní barokní fáze. A opět nastává přenos uměleckých myšlenek, 

kdy opět jedna barokní fáze přechází do začátku stylu nového v jiné umělecké oblasti. Tento 

proces lze graficky znázornit takto:  

198

                                                 
197 Červený bod označuje počátek stylu, šipka naznačuje trvání vývoje. Nalevo od červeného bodu máme tedy 
počátek stylu doby, napravo od červeného bodu jeho barokní fázi. Ta není zvláště vyznačena, jelikož v každé 
epoše se mohla vyvinout v různé době s ohledem na trvání rozvoje stylu. Barokní fáze tedy může zaobírat i 
polovinu kružnice, však i například její osminu. To je možné rozeznat na jednotlivých uměleckých projevech, 
zda li vykazují znaky baroka (uměleckosti) jak je uvedl Birnbaum a já několikrát v této práci zopakoval.  

 

198 Červený bod označuje počátek stylu. Tmavě modrá kružnice se rozvíjí jako svébytný styl epochy až do své 
barokní fáze. Poté nastává přenos uměleckých myšlenek, graficky znázorněný světle modrou linkou. Ta iniciuje 
počátek nového stylu, zde znázorněný kružnicí fialové barvy. Nový styl s barokní fází předcházejícího stylu 
rozvíjí svůj vlastní umělecký projev a dochází své vlastní barokní fáze. Ta se poté opět může stát počátkem stylu 
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Je však nutné si uvědomit, že nenastávala výměna uměleckých názorů pouze mezi dvěma 

uměleckými centry (modrá a fialová kružnice). Ve stejnou dobu se vytvářely různé styly 

a mohly docházet svých barokních fází ve stejných dobách a jejich myšlenky migrovaly mezi 

různými místy. Měli bychom si proto na základě Birnbaumova stylu představit fungování 

dějin umění jako plochu překrývajících se kružnic, kdy jedna barokní fáze může iniciovat 

počátek dalšího stylu, který poté dochází své vlastní baroknosti.  

Na základě takovéto formulace se může ale vyskytnout bezpočet situací určujících počátek 

stylu, který se začne rozvíjet a snaží se dosáhnout své barokní fáze. Tak například v barokní 

fázi jednoho stylu může již započít styl nový, který se po vyčerpání stylu staršího ujímá roz-

voje a dochází nové barokní fáze. Barokní princip proto funguje jako dešifrace na síť prolína-

jících se jednotlivých stylů a ukazuje nám, kde kdy jaký styl došel své konečné fáze a kde 

můžeme hledat jeho vlivy na nové umělecké směřování.  

Nutno si uvědomit, že každá barokní fáze staví právě a jen na svém vývoji stylu, proto ba-

rokní projevy v jednotlivých stylech mohou být odlišné. V čem se však shodují je definice 

uměleckosti v porušování pravidel daných vývojem stylu.  

 

2. Styl nemá možnost se rozvinout do své konečné fáze. Jak je patrné, ne vždy má styl 

možnost se rozvinout ve své celistvosti. V tu chvíli je přerušen „na půli cesty“ a je nahrazen 

novým stylovým projevem, který se též snaží dojít své barokní fáze. To lze znázornit takto:  

 

 199

Z těchto dvou premis je patrné fungování Birnbaumova baroka jako stylu. Ten tedy pro 

dosažení svého vrcholu, své uměleckosti, to znamená baroka, musí projít celým vývojem až 

 
 

                                                                                                                                                         
nového, i na místě, které předtím iniciovalo tento styl. Z této premisy je tedy možné tento styl označit jako 
cyklický.  
199 Červený bod s označením „1“ je počátek staršího stylu, který se rozvíjí do své baroknosti. Té však nedochází, 
jelikož je přerušen novým stylovým projevem, v grafu označeném jako „2“. Ten se taktéž snaží dojít své barokní 
fáze.  
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do svého konce. Jak sám Birnbaum říká, „styl, který nedošel své barokní fáze, neřekl své po-

slední slovo“.200 Proto je nutné barokní fázi cenit nejvíce, jelikož je samotným vrcholem umě-

leckého snažení stylu.  

Poté, co jej dosáhne, styl se vyčerpává a hledá nové podněty. Ty může nalézt buď 

v rozvinutém jiném stylovém projevu a jeho barokní fázi převzít jako počátek stylu nového, 

který se snaží dovést nového barokního projevu. Iniciačním krokem však může být i styl ne-

rozvinutý. Podnětem pro rozvoj tedy může být i počátek stylu jiného projevu. Může však také 

nastat situace, kdy styl své barokní fáze nedosáhne. A to většinou z důvodu větší potenciality 

jiného simultánního stylu, který se stane vůdčím a také se snaží dojít své baroknosti. Je tedy 

možné říci, že barokní princip je samotnou podstatou umění, kdy k němu směřují veškeré 

umělecké projevy.  

Dějiny umění je tedy možné si dle Birnbaumova baroka jako stylu představit ilustračně na-

příklad tímto způsobem (na paměti také musíme mít Birnbaumův zákon konvergence popsaný 

výše):  

 

 
  

 
Co se týká původu Birnbaumových myšlenek, byly vyloženy v předchozích kapitolách. Za 

hlavní čtyři vlivy je možné označit teorii Heinricha Wölfflina, pedagogické působení Aloise 

Riegla, zapojení se do dobového českého nacionalismu se snahou o rehabilitaci českého baro-

ka skrze český středověk a dlouholetý pobyt v Římě. Jelikož vše toto je rozebráno výše, není 

to nutné opakovat a je na místě se pokusit o názorné shrnutí: 

                                                 
200 BIRNBAUM 1987 (pozn. 50) 32.  
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5. Závěr 
 
Cílem této práce byl podrobnější vhled do jedné z výjimečných teoretických prací českého 

dějepisu umění „Barokní princip v dějinách architektury“ od českého historika umění počát-

ku 20. století Vojtěcha Birnbauma.  

Hlavním cílem práce bylo podrobné rozebrání formulace samotného Birnbaumova barok-

ního principu. Ten byl vyjádřen ve dvou základních bodech. Nejdříve Birnbaum přehodnotil 

formulaci samotného baroka, kdy za jeho hlavní projev vytyčil uměleckost, charakterizovanou 

porušováním tektonických pravidel architektury. Pro jasnost své formulace použil příklad 

drobného architektonického prvku, a to edikuly, na jejímž příkladě ukázal změnu 

z renesančního tvarosloví do podoby barokní (tím se zabývali i Wölfflin a Riegl).  

Aby mohl najít vlastní podstatu baroka, musel samotné baroko časové (17. a 18. století) 

rozdělit na několik navzájem odlišných směrů, přesto stále patřících do stejné doby. Charakte-

rizoval tedy baroko monumentální, perspektivní a klasické. Skrze jednotlivé typické příklady 

hledal samotnou podstatu baroka, kterou nalezl v invenčním zásahu uměleckého přetvoření 

pravidel daných tektonickými (přírodními) zákony. Když byl schopen charakterizovat podsta-

tu baroka, přešel do druhé části své práce. V té rozšířil pojem baroka mimo baroko časové 

i do dalších dějinných epoch, vytvořil takzvané baroko směrové. O tom mluvil jako o zákon-

ném, tedy vždy se objevujícím v každém stylu. Podmínkou pro výskyt baroka směrového ve 

stylu je však plná rozvinutost daného stylu.  

Baroko směrové je tedy vrcholem jednotlivých stylů, fází uměleckou, tedy tou nejhodnot-

nější. Uvědomuje si samozřejmě i výskyt baroka směrového v baroku časovém, a za to ozna-

čil baroko perspektivní. Svou teorii ale promýšlel dál a byl schopen charakterizovat například 

baroko antické, baroko starokřesťanské či baroko renesanční. Na co se zaměřil nejvíce, bylo 

baroko gotické. Tím mu byla pozdní gotika rozvinutá zejména v Čechách, převážně za doby 

působení Petra Parléře. Spojil baroko 18. století v Čechách s barokem gotickým konce 14. a 

počátku 15. století a mluvil o něm jako o babím létu pozdě gotického baroka a prohlásil jej 

druhým barokem severu. 

Jak se snažím v práci naznačit, toto spojení není pouze vedlejším objevem při zkoumání 

barokního principu v dějinách umění, leč může být impulzem pro samotnou jeho formulaci. 

Samozřejmě že Birnbaumův „Barokní princip v dějinách architektury“ byl postaven na 

podrobném sledování a zkoumání proměny uměleckých forem na základě formální analýzy 

a Birnbaumovi pomohl i v jeho obhajobě výskytu klenebního umění v pozdní římské antické 

architektuře. Byl položen i na základě osobního kontaktu s barokním Římem při dlouholetých 
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pobytech ve věčném městě a tak pozornému pozorovateli jako Birnbaumovi nemohla ujít 

i jeho formální podobnost s českou gotikou po jeho nástupu jako profesora na Filozofickou 

fakultu Univerzity Karlovy. Je nepochybné, že práce byla výsledkem dlouholeté práce 

s uměleckým materiálem, zejména na poli architektury, a že jeho závěry vycházely z hluboké 

znalosti jejích dějin. 

Ale i přes Birnbaumovu určitou izolovanost od tehdejšího dobového mumraje, kdy byl fi-

nančně nezávislý a jeho bádání bylo jeho ženou nazváno jako „splendid isolation“,201

Vedle kontextu českého dějepisu umění Birnbaumova práce o baroku také zasahuje do širší 

oblasti přemýšlení o baroku jako teoretickém fenoménu, který se rozrostl zejména ve 

20. století. Samotný pojem se v dějinách umění začal objevovat sice již v 18. století, však až 

do druhé poloviny 19. století se označení baroko ve většině použití chápalo jako negativní 

označení pro pokřivené nehodnotné umělecké projevy. Vše se změnilo v roce 1888, kdy He-

inrich Wölfflin vydal svou knihu Renesance a baroko, kde se poprvé v historiografii dějin 

 nebyla 

jeho práce zcela mimo čas a místo. Zejména po roce 1919, kdy nastoupil na pražskou univer-

zitu jeho „izolace“ skončila a stal se velmi aktivním účastníkem tehdejšího veřejného kultur-

ního života. Aktivně se účastnil památkových kauz tehdejší doby, byl aktivním členem Klubu 

za Starou Prahu a zejména bylo významné jeho působení jako pedagoga na Karlově univerzi-

tě. Zároveň to byla doba, kdy se probírala hodnota baroka jako umělecké epochy.  

V Praze se svým ohromným počtem barokních památek s vysokou uměleckou kvalitou by-

lo toto období shledáno jako hodné ochrany a později i studia. Nejdříve však muselo být sa-

motné baroko rehabilitováno v širším rozsahu, musela být ukázána jeho hodnota. A to se prá-

vě Birnbaum snaží ve svém „Barokním principu v dějinách architektury“ udělat.  

Již od 19. století bylo v českém prostředí vysoce ceněno období českého středověku. Ve 

20. století se jeho obliba udržovala a stala se jakousi „klasikou“ českých dějin umění. Birn-

baum si byl tohoto fenoménu vědom, přece jenom jeho vzorem a uměleckohistorickým ido-

lem byl samotný zakladatel bádání o středověku Jan Erazim Vocel a vedle antické architektu-

ry se Birnbaumovým zájmem zejména ve 20. letech stalo právě období středověku a sám byl 

v první třetině 20. století největším odborníkem na českou středověkou architekturu u nás. Ve 

svém Barokním principu tedy nemohl užít pádnější zbraně než zrovna toto vzývání českého 

středověku. Tím, že baroko 17. a 18. století prohlásil druhou etapou období středověku, spojil 

tato dvě na první pohled jiná období a vynesl tím dobu barokního umění na stejnou úroveň, 

kterému se těšil český středověk. Tím bylo baroko v Čechách ratifikováno a otevřeno pozděj-

šímu širokému bádání.  

                                                 
201 Alžběta BIRNBAUMOVÁ: Doslov, in: Vojtěch BIRNBAUM: Listy z dějin umění, Praha 1947, 340.   
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umění věnuje hlavní část baroknímu umění jako hodnotné umělecké formě. Ta je zkoumána 

formální analýzou a místo jejího odsouzení se hledají příčiny proměny z renesančního módu 

do barokního. Baroko se poprvé stává hodnotnou uměleckou epochou. Na tuto práci pak 

Wölfflin navazuje Principy v dějinách umění z roku 1915. V těch rozvádí teze naznačené 

v knize z roku 1888 a označuje prvky typické pro baroko za obecně platné pro celé dějiny 

umění. Díky tomu dochází k závěru, že v dějinách umění se střídají dva hlavní formální pro-

jevy, a to klasický a barokní.  

Na Wölfflina navázala celá řada autorů, která si vykládala baroko vždy odlišným způso-

bem. Pro Birnbaumovu formulaci je asi nejdůležitější Alois Riegl, který se barokem začal 

zabývat na počátku 20. století a vedle Franze Wickhoffa byl Birnbaumovým profesorem na 

vídeňské akademii. Skrze něj Birnbaum pravděpodobně získal průpravu v barokní architektu-

ře, které se poté na místě věnoval i v Římě, i přesto, že to nikde explicitně neuvádí. Nemůže 

být brán za přehnaný předpoklad, že Heinrich Wölfflin a Alois Riegl byli dvěma hlavními 

myšlenkovými stimuly pro Birnbaumovu formulaci baroka.  

Vedle nich se samozřejmě barokem zabývali i další historikové umění a i přes jisté utišení 

otázky od 70. let se tento pojem začíná dnes znovu hodnotit a je na něj nahlíženo z různých 

metodologických hledisek. Tedy i přesto, že někteří prohlašují baroko za mrtvé, jiní říkají „ať 

žije baroko!“ 

Práce, jak je patrné, se snaží charakterizovat především baroko jako styl v pojetí Vojtěcha 

Birnbauma. Tedy na základě informací shrnutých v předešlých kapitolách je možné obecněji 

charakterizovat chápání Birnbaumova stylu na základě jeho pojímání baroka. Ten se dá vyjád-

řit v podobě kruhu zastupujícího zcela vyvinutý styl, který tedy měl možnost dojít svého ba-

rokního principu, který je charakterizován uměleckostí, jak ji chápe Birnbaum. Však tak se 

dle Birnbauma nestává vždy a může tedy nastat několik různých situací. Nejběžnější je přeru-

šení vývoje jednoho stylu jiným, silnějším, který se pak na svém vlastním základě vyvíjí do 

své barokní fáze. Když styl do své baroknosti dojde, může ovlivnit počátky jiného stylu. To se 

pak barokní princip jednoho stylu stává počátkem stylu jiného, který se vyvíjí do svého vlast-

ního nového baroka. Stane li se tak, může tato další barokní fáze fungovat jako počátek stylu 

nového.  

Dějiny umění tedy dle Birnbaumova „Barokního principu v dějinách architektury“ vypa-

dají jako soubor paralelně a po sobě se vyvíjejících stylů, jejichž zákonným cílem je dojít své 

barokní, tudíž vrcholné a konečné, fáze. Na „cestě“ k tomuto baroku každého stylu však může 

přijít styl jiný a narušit vývoj stylu předcházejícího. Styly se také mohou vzájemně ovlivňovat 



62 
 

v různých fázích svého vývoje, však vždy hlavním cílem každého stylu je dojít své umělec-

kosti, tedy barokního principu.   

Domnívám se, že všechny tyto aspekty byly v práci náležitě objasněny a mohou být podně-

tem pro další bádání týkající se teoretických prací tohoto výjimečného českého historika 

umění Vojtěcha Birnbauma.  
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