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Anotace
Barokní obraz světa a jeho stopy dnes
Východiskem diplomové práce je tázání se a vyhmatávání barokního světa. Cílem
není dojít ke kompletnímu výčtu znaků, které bychom sečetli, a vyvstal by před
námi barokní obraz světa. Doba baroka nám zanechala různé stopy v podobě
hmatatelného nebo nehmotného dědictví; máme možnost vydat se po těchto stopách
a klást si otázky, jak to a to vnímal člověk žijící v době baroka, co pro něj určité
skutečnosti znamenaly, jaký měly význam, i přesto, že nemůžeme vrátit čas zpět a
vklouznout do kůže člověka žijícího v tehdejších dobách. Zároveň však doba baroka
není uzavřenou epochou v dějinách, o které bychom mohli prohlásit, že o ní máme
určité poznatky a že se už není třeba se jí více zabývat. Jistě něco přetrvává i do
dnešních dnů, někdy nás to znepokojuje, jindy to s lhostejností přecházíme.
Pokusíme se na to soustředit, poodkrýt, číst mezi řádky, co vše doba barokní přináší
a jak promlouvá do dnešních dnů.
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Abstract
Baroque Image of the World and its Today’s Traces
A base of this thesis consists in asking about the baroque world and finding out its
traces. The aim is not to make a complete list of characteristics of the baroque world
which would imply the baroque image of the world after summing them up. The
baroque period left different traces: either material heritage or spiritual one. One
could follow these traces and ask how they were perceived by the baroque human
being, what they meant for him/her. One is able to ask such questions despite the
fact that one cannot turn the time back and perceive the reality in the same way as
people in the baroque time. However, the baroque period is not a sealed period in
the history which one could say about that there is certain knowledge and for that
reasons it is not necessary to study that period any more. Of course, some aspects
persist even nowadays: one comes sometimes across them; they disturb one or let
him/her indifferent. The thesis aims to concentrate on this fact and to discover what
the baroque period brings, how and what it addresses to the today’s human being.
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baroque human being, baroque space, baroque sensuality, baroque movement,
baroque time
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Úvod
Pokladnice barokní doby v sobě uchovává množství pokladů. Některé z pokladů se i
v dnešní době blyští v plné kráse, jiné jsou zaneseny pod nánosy nejrůznějšího
druhu, některé se jakoby zcela ztrácí, neboť nemají jasně ohraničené kontury, u nich
je třeba se obzvláště soustředit a číst poselství mezi řádky.
„Co vlastně tvoří charakter baroka?“1 Tuto otázku klade Zdeněk Kalista a uvádí:
„Jsou to metafyzické hodnoty, k nimž chce barokní člověk proniknout „skrze tento
svět“. Zcela mimoděk vynořuje se tu před námi otázka, zda vskutku je možno vidět
v tomto tíhnutí, v této vnitřní gravitaci něco, co opravdu specifikuje barok a jeho
vnitřní život od jiných slohových fenoménů? […] Je třeba položit důraz na
neoddělitelný doplněk, jímž doplňujeme charakteristikon tíhnutí k metafyzickým
hodnotám v baroku: skrze tento svět.“2
Doba baroka nám zanechala různé stopy v podobě hmatatelného nebo nehmotného
dědictví; máme možnost vydat se po těchto stopách a klást si otázky, jak to a to
vnímal člověk žijící v době baroka, co pro něj určité skutečnosti znamenaly, jaký
měly význam, i přesto, že nemůžeme vrátit čas zpět a vklouznout do kůže člověka
žijícího v tehdejších dobách. Zároveň však doba baroka není uzavřenou epochou
v dějinách, o které bychom mohli prohlásit, že o ní máme určité poznatky a že se už
není třeba se jí více zabývat. Jistě něco přetrvává i do dnešních dnů, někdy nás to
znepokojuje, jindy to s lhostejností přecházíme. Pokusíme se na to soustředit,
poodkrýt, číst mezi řádky, co doba barokní přináší a jak promlouvá do dnešních
dnů.

1
2
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1 Barokní člověk
Kdy nastává přechod od renesance k baroku? Odpověď není jednoduchá. Přerod má
hluboké kořeny a široký záběr.
Renesance vychází z antiky a staví na ní, vládnou v ní zákony viditelného světa,
důtklivě připomíná sílu hmotného fenoménu. Soustřeďuje se na člověka, jeho
vlastní, konkrétní vlastnosti. To vše rozvíjí. Uzavření renesance lze pak spatřovat ve
vyústění v renesanční skepsi a druhým proudem je renesanční mystika.
Zdeněk Kalista uvádí, že nejzazší kořeny baroka vedou až ke Kostnickému koncilu.
K Janu Husovi a také k Husově hlavnímu odpůrci, francouzskému kardinálovi
Pierre d´Ailly. K oběma se váží značně rozporuplné přístupy. „Ve skutečnosti
přinesli oba tito krajní odpůrci, střetnuvší se v intelektuálně velmi bohatém koncilu
kostnickém, jeden i druhý velmi pozitivní přínos pro kulturní historii evropského
lidstva. […] Husovo vystoupení, a ještě více pak ovšem to, co vyrostlo v jeho
stopách, obrátilo pozornost evropské inteligence opět výrazněji k hodnotám
metafyzickým, jež poživačný hédonismus renesančních papežů ve svém myšlení
zatlačil hluboko do pozadí.“3 Pierre d´Ailly sepsal traktát Imago mundi, který se stal
„podnětem Kryštofu Kolumbovi k jeho objevitelské cestě z iberského poloostrova
na západ a k objevení Ameriky. Dopad tohoto objevu Kolumbova a jeho
následovníků do dějin Španělska, a vůbec (přes ně) evropského Západu, byl
nesmírný - daleko větší než sám hrdinný Janovan tušil. […] Odraz velkého
pronikání do zámoří se neprojevil jen ve vnější historii současné, ale i v dějinách
duchových této doby. Byl to jakýsi průlom do nekonečna, který otevřel dosavadní
obzor evropského člověka daleko a daleko za jeho, převážně na Středomoří se
omezující, hranice.“4
Baroko vzniká v Itálii, „barokních tvarů nabývá architektura především jako
pokračování italské architektury renesanční.“5 Avšak „ve Španělsku dozrála
tendence duchová, směřující přes tento svět nebo skrze tento svět do Nekonečna, ze
světa fyzického do světa metafyzického a k metafyzickým hodnotám.“6 Tím je
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prodchnut i Michelangelo, zračí se to v jeho vrcholných dílech, kdy skrze hodnoty
fyzické dospívá k hodnotám metafyzickým.
V tomto proudu můžeme sledovat sv. Terezii z Avily a sv. Ignáce z Loyoly.
V Terezii se atmosféra Španělska zahušťuje „v touhu poznat Boha skrze tento svět
ne pouze pozorováním vnějšího světa, ne pouze prostřednictvím smyslů svět
vnímajících, ale splynout s ním přímo, podrobit mu beze zbytku svou tělesnost a
skrze ni dojít jeho poznání, plného a podstatného. To jsou známé extáze Tereziiny,
při kterých vzdává úplně vládu nad sebou, ztrácí vědomí a vůli a splývá duchovně
s rozumem a rozhodováním Božím.“7 U Ignáce z Loyoly „se setkáváme
s charakteristickým přiznáním, že Boha přímo viděl, postihl svými smysly jako
veliké světlo, tedy hodnotu tohoto světa, že se dovedl svými smysly vzepnouti až
k nadsmyslnému.“8

1.1 Mravnost
Mravnost úzce souvisí se zbožností, které se budeme věnovat dále. Pro mravnost i
zbožnost je určující vztah k Bohu. Od toho se odvíjí utváření vztahů k lidem. Život
člověka doby baroka byl ohrožován nejrůznějšími událostmi, epidemiemi jako byly
morové rány, válkami - kdy např. Třicetiletá válka zcela zdecimovala lid,
chudobou. V době pro níž je příznačný takový „chaos“, nestálost se nějak zevnitř
vytváří určitý řád pro jednání. Před očima máme jako zářné příklady statečného a
odhodlaného jednání např. Friedricha Bridela, který neváhá, a vydává se ošetřovat
nemocné morem; nechce si tím získat ani slávu ani uznání, je to služba. Skrze tuto
službu se zcela vydává - lidem i Bohu, dokládá vlastní vůli a splývá duchovně
s rozumem a rozhodováním Božím, tak, jak to naznačily extáze Terezie z Avily.

Pro baroko jsou hodnoty absolutna nezbytným základem. „Nejsilnější nebo alespoň
z nejsilnějších tendencí, jež ovládají barokní psychiku, je touha po řádu, který by
mu pomohl zvládnout chaos „živého prostoru“, před ním se rozevírající.“9 Je zde
snaha vnést do světa určité zákony, které by pomohly regulovat zmatek, „probuzený
7
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úžasem velkých objevitelů. Ale tyto zákony postihují v podstatě jen úsek
nekonečna. […] Nesahají dále, než kam sahá lidská smyslová zkušenost.
Nepřestupují práh absolutních hodnot.“10

1.2 Zbožnost
Zbožnost vychází z výše uvedeného. Základem je vztah k Bohu, který je určující
pro celé žití a pobývání na tomto světě. Je to to nejdůležitější, nejpodstatnější. Bez
tohoto vztahu je život člověka nemyslitelný. Intence tohoto vztahu je v první řadě
z Boha vyvěrající. Ta přitahuje člověka. Člověk na to odpovídá celým svým bytím,
„popřením sebe sama, zaniknutím - a to i tělesným (aspoň pro tu chvíli) v něm,
naprostým odevzdáním se v jeho bytí a duchový život. Bůh zůstává Tajemstvím, ale
Tajemstvím, které prožíváme sami v sobě a které on sám nám otevírá v nás
samých.“11
„Člověk tu stoupá k Bohu, ne však silou své vůle, svého rozumu, své osobní
dokonalosti, své „virtus“, jak tomu bylo u mystiků renesančního novoplatonismu,
kteří dostupovali Boha vystupňováním svého já, přiblížením se k němu jako
ideji.“12

„Bůh se v barokní religiozitě nemění ve věci stvořené.“13 Ale prostřednictvím věcí
stvořených může člověk k Bohu vystupovat. „Vtělil se, aby člověk v jeho lidském
utrpení poznal jeho lásku, vtělil se, ne aby poznal lidské bolesti a strasti i radosti,
případně vůbec pronikl tělesnost, nýbrž aby prostřednictvím této tělesnosti vykonal
svoje vykupitelské dílo. Jen potud reálnou skutečnost posvětil, ale nespočinul v ní.
Z tohoto stanoviska pak je třeba i chápat zvýšenou účast smyslových prvků a vůbec
reality vezdejšího života b barokní religiozitě.“14

10
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1.3 Dějinnost
Dějinnost barokního člověka je nasměrována k absolutnu.
Pozemský život člověka byl neustále ohrožován nejrůznějšími nebezpečími.
Myšlenka „memento mori“ byla neustále přítomná. Smrt však nepředstavovala
konec. „Smrt je baroknímu člověku otevřenou branou do onoho neměřitelného
nekonečna, na jehož práh dospěl a do něhož by chtěl proniknout. Je pohledem do
„jiného“, druhého světa, (…), místem, kde se reálné zřetelně stýká s ireálným,
skutečné ve smyslu hmotném se skutečnem ve smyslu duchovém.“15 Smrt „nemá
míry, nemá barvy, nemá zvuku, nemá ani prázdna. Nemá nic, co by bylo možno
postihnout smysly, a tedy rozumově pochopit. Je to hodnota absolutní, neměřitelná,
nepoznatelná.“16
„Zadíváme-li se do barokních zobrazení smrti, je nápadné, že ve velké své většině aspoň v starším období této epochy - při vší své naturalistické drastičnosti nechávají
tváře mučedníků či umírajících nedotčeny křečí či konvulzí utrpení.“17 Mučení a
umírání jsou záležitostí vnějšího světa. Tvář a především pohled trýzněného a
umírajícího nesměřuje k tomuto světu, nýbrž se obrací k nebi, k životu, který se
před ním otevírá. Není ponořen do hrůzy, z toho, co jej čeká, co zažívá, vidí
„nebesa

otevřená“,

podle

slov

mučedníka

svatého

Štěpána

v Skutcích

apoštolských.“18 Divák však spatřuje bolesti a utrpení, umírání. Přesto je obrazem
veden, inspirován. „Dvojlom smrti - typický pro baroko - je tu znázorněn
s opravdovou naléhavostí.“19
V umění spatřujeme jakoby dva obrazy v jednom - je vidět smrt a zároveň i nebeské
oslavení; avšak nejsou to dvě záležitosti, „je to celek naprosto v sobě uzavřený,
jednotný.“20
V římském kostele Sant´ Andrea al Quirinale, který byl kostelem jezuitského
noviciátu, se vlastně realizuje propojení života pozemského s životem věčným na
světci, sv. Ondřejovi. Na oltářním obraze s výjevem umučení sv. Ondřeje

15

Kalista, 2005, s. 58.
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spatřujeme trýznění, které světec musel podstoupit. Obraz je zasazen ve zlaceném
rámu, skrytým oknem na něj dopadá světlo, které nabývá sakrálního významu, dále
jsou zde zlacené paprsky, obraz nesou andělé vzhůru k nebi. Na triumfálním
oblouku již spatřujeme sochu sv. Ondřeje na oblaku, kterak je nesen do nebe.
Sestavení všech těchto částí nám dává tušit, že ten, komu se dostane daru
mučednictví, tomu se dostává daru přímého vstupu do nebes, věčnosti, absolutna.

Absolutní hodnotou je nekonečno. „Nekonečno je právě tak hodnota absolutní,
smysly nepochopitelná, jako Nic. A jen smrt může být cestou k jeho poznání a
pochopení.“21
Přiblížit se nekonečnu je možné, když se člověk uzavře životu vezdejšímu, vzdá se
veškerého kontaktu s živým světem a soustředí se na to, aby žil pohledem do
Nekonečna; hovoří se o zdánlivé či částečné smrti, která mu této pohled otevírá. To
zakouší i Terezie z Avily. „Její výstavba životní není než jakousi výstavbou smrti
v tomto životě. […] Vzdává se sebe samé, […]abdikuje na vlastní vůli, která
znamená život, aby odtělesněna, „mrtva“ pro svoje okolí, mohla nahlédnout do
Nekonečna.“22

Z pozice absolutna baroko nahlíží rovněž na dějiny a dějinnost, která je vnímána
z perspektivy věčnosti. V poznávání minulosti chce barokní člověk vystopovat co
nejpodrobněji zásahy Boží.

21
22
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2 Barokní krajina - barokní prostor
Podíváme-li se na díla barokního stavitelství, je zřejmé, že barokní architektura
dotvořila krajinu, neboť stavby zasazuje do krajiny, staví je v souladu s krajinou,
jejími specifiky, které respektuje a dále s nimi pracuje. Dokáže vyzdvihovat a
zdůrazňovat určité momenty, propůjčovat jim význam, navozovat souvislosti.
V prostoru zdůrazní nebo utvoří takové vztahy, že ty pak jako skrytá síla vlastně
člověka nesou, vedou. Pro baroko je charakteristický oživlý prostor, je v něm
zakotvena skrytá dynamika. Tato skrytá síla má svůj vlastní cíl, sleduje jej, aniž se
ohlíží na fyzikální pravidla. „Pro barok takovým základním činitelem, utvářejícím
jeho charakter, je jakási dvojlomnost: snaha postihnout za viditelným světem,
přístupným smyslům, druhý svět, jiný život, jinou prostorovost, jinou atmosféru.“23
Prostor není danost, je čímsi živým, co může sloužit. „Barok však ani dost málo
neváhá vstoupit se svými kaplemi a chrámy vzhůru na návrší a hory. Zde stává se
prostor živějším než dole v údolí či mezi rovinami polí, zde ochotněji přijímá úkoly,
jež mu barokní člověk chce svěřit: pozvedá pozemšťana k nebesům a nebesa sklání
k zemi. Kostelní koruny našich vrchů nestojí ve výši jen jako ozdoby: přitahují
k sobě proudy poutí, shlukují kolem sebe široké vlnění barev a zvuků, prostě žijí a
slouží.“24
Tyto souvislosti přesahují hranice hmatatelného světa, dávají mu transcendentní
rozměr a zároveň poukazují k transcendenci samotné, tedy k Bohu. Jak píše Zdeněk
Kalista - baroko odkazuje k hledání stop Božích v tomto světě. Takto lze nahlížet na
krajinu a prostor z hlediska jakéhosi celkového „makropohledu“.

Když půjdeme dále, lze říci, že každá stavba je utvářena s určitou intencí, která je
patrná jednak směrem ven, jak bylo popsáno výše, a zároveň tvoří samostatný
celek, svět, kde každá jednotlivost má svůj význam, hraje nezastupitelnou roli. Tak
můžeme pokračovat dále. Např. socha, se vztahuje k tomu, co ji obklopuje, a
zároveň má svůj vnitřní život. Když si představíme jednotlivé články, ukazuje se, že

23
24
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žádný z nich není nějakým izolovaným prvkem, naopak je vše propojeno, ne nějak
uměle, ale hlubokými vztahy.

2.1 Fenomén poutí
Putování je známé již od nejstarších dob.
Proč se člověk na pouť vydává? Co jej k tomu vede? Latinský výraz peregrinus
označuje cizince, který žije mimo oblast, kde má občanská práva. Ten, kdo podniká
pouť, poutník, se na určitou dobu podrobuje jakémusi výjimečnému stavu, opouští
domov a vydává se do ciziny, do neznáma. Avšak jeho pohyb v neznámých
oblastech není blouděním bez cíle. Poutník se vydává k určitému cíli a směřuje
k němu. Pouť se přirovnává putování životem, které rovněž není blouděním, ale
směřuje k cíli.

Kam se člověk vydává? Lze říci, že na místa, kde se mu dostane nějaké zvláštní
milosti. Od středověku se putovalo na místa spojená s Kristovým životem.
V důsledku křižáckých válek, kdy tyto poutě byly z valné části znemožněny, se
centry poutí stávají další místa. Jaká jsou to místa? Ta, která přesvědčují duchovní
silou, místa, kde se poutníkovi dostává zvláštních milostí. Putuje se do Říma, do
Compostely k hrobu apoštola Jakuba, atd. Postupně přibývají další místa lokálního
významu. Putuje se tedy k hrobům světců, dále na místa zvláštních milostí, spojená
se zázraky, na místa, která v sobě nesou starobylost, a dokládají tak původnost úcty.

Poutě, jejich správnost a užitečnost poutí podpořili otcové koncilu na XXV.
zasedání Tridentského koncilu, které se zabývalo otázkou uctívání svatých a přitom
rovněž úctou k milostným obrazům a sochám. Zde byl rovněž přesněji vymezen
smysl a cíl poutí.25
Základním pilířem barokní poutní tradice byla mariánská úcta, mariánský kult.
Vedle něj se rozvíjela rovněž úcta k Nejsvětější Trojici a k světcům, nejčastěji ke
svaté Anně, k její cti vznikala i nová poutní místa.
25
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Některé charakteristiky lze o barokních poutích vyslovit všeobecně. „Barokní pouť
měla svůj řád, řídící se ročním obdobím. […] Poutní procesí vedl duchovní a
některý z poutníků nesl prapor s vyobrazením Panny Marie či patrona kostela odkud
procesí

přicházelo.“26

architektonicky

„Poutníci

ztvárněných

se

pravidelně

zastavení

zastavovali

s vyobrazeními

k modlitbě

Kristových

u

pašijí,

mariánských obrazů či legend světců.[…] K odpočinutí poutníků vznikaly při
cestách zájezdní hostince či hospice a při nich kaple k zbožnému rozjímání.“27
Barokní architektura výrazným způsobem promluvila do podoby české krajiny,
krajinu dotvořila, vyzdvihla, zdůraznila a podtrhla tak určitá místa. To je nápadné i
v souvislosti s putováním. Lze hovořit takřka o sakralizaci krajiny.28 Již cestou se
objevila místa, odkud bylo možné spatřit cíl cesty - poklona.
„Při příchodu procesí do poutního místa jeho duchovní správce poutníky přivítal, a
ti se odebrali do kostela k bohoslužbě. […] Mnozí z poutníků darovali milostné soše
ošacení, šperky, svíčky a na oltáře zavěšovali jako výraz poděkování stříbrné,
cínové nebo voskové napodobeniny částí těla, které byly na přímluvu Panny Marie
či příslušného světce uzdraveny. Obvyklým zvykem bylo též zavěšování votivních
tabulek s vyobrazením zázraku na stěny kostela či ambitu. […] Na závěr pouti pak
bylo požehnání poutníkům. Z poutě si do svých domovů poutníci odnášeli četné
devocionálie, k nimž patřily kopie milostných soch a obrazů, medailky, podmalby
na skle a zejména pak tzv. svaté obrázky.“29
Zdeněk Kalista píše, že každé poutní místo a poutě na něj má jedinečný charakter.
„Barokní pouť není především zjev jednotný. Barokních poutí bylo na tisíce a každá
z nich měla aspoň do jisté míry svůj vlastní charakter. Shrnout toto nekonečné
vlnění barev, tvarů, myšlenek a dalších složek v jediný obraz, je pochopitelně dost
těžké. […] Každé z těchto poutních míst mělo svou svéráznou historii, poutající se
k jistým

osobám,

jistým

věcem,

jistému

krajovému

prostředí,

a

jimi

individualizovanou. […] Každé z nich si uchovávalo své zvyklosti, své písně, svoje
legendy, svoje kultovní záležitosti atd.“30 Bohatství barokních poutí dnes můžeme
zachytit pouze na dochovaných památkách, tedy na poutních místech samotných,
26

Royt, 2000, s. 36.
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28
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která k sobě, jako místům milosti a požehnání, přitahovala poutníky a ti se vydávali
anebo i dodnes vydávají na cestu. Na poutních místech se poutě „rozeznívaly svými
slovy, svou hudbou i svým bohatstvím tvarů a barev.“31
V případě mariánských poutních míst nově vzniklá poutní místa představují pouhý
zlomek.32 „Sochy a obrazy, jež byly v 17. století předmětem úcty, převážně jsou
dílem gotiky.“33 Došlo k navázání na kdysi živou mariánskou úctu, vzkvétal
prastarý kult, byly uctívány Madony i Bolestná Matka Boží.34 Avšak „vedle
středověkých soch a obrazů domácího původu se v Čechách vyskytovala a dodnes
vyskytuje celá řada milostných vyobrazení importovaných. Přiváželi je duchovní či
šlechtici ze zemí celé Evropy.“35 Cizinci, kteří přicházeli z katolických zemí,
především z habsburských zemí jižní a západní Evropy, přinášeli zprávy o
svatyních své vlasti, některé typy, mariánské obrazy či sochy se rozšířily a jejich
kult se rozvíjel, to např. platí o Panně Marii Pomocné či o Loretě - domku Panny
Marie, Santa casa.36 K rozšíření milostných obrazů a soch původem z ciziny
přispěly jednak kavalírské cesty a dále pak poutě šlechticů, stávaly se totiž inspirací
pro pořízení kopie mariánského obrazu či sochy. Kolem těchto obrazů a soch, které
mají svůj původ ve středověku nebo byly přineseny z ciziny, se rozvíjela barokní
poutní tradice. Obnovila se nebo vznikla řada větších či menších poutních míst,
takže se v 18. století mohlo o Čechách hovořit jako o mariánské zemi.37 V 1.
polovině 18. století dosahují barokní slavnosti, ke kterým patří také poutě, svého
vrcholu. Mnohá významná poutní místa oslavují výročí svého založení - počítáno
od počátku podle středověké legendy o založení.38
Zlatá éra poutí, „spojená s bohatou a barvitou kulturou,“39 končí s nástupem
josefínského absolutismu. „Z oltářů jsou odstraňovány votivní dary a tabulky.
Bohaté dary z chrámových pokladnic pak za napoleonských válek končí
v mincovně.“40 Na některých poutních místech dřívější sláva zcela zaniká, jinde po
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určité době dochází k obnově poutí a počty poutníků na tato místa přicházející
rostou. Přesto již poutě nedosáhnou velkoleposti barokních poutí a procesí, totéž
platí i pro počty poutníků.41

41
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3 Barokní umění - barokní senzualita
strhnout diváka - expresivita
Barokní umění chce strhnout diváka, uchvátit ho, plně ho vtáhnout do dění; zajisté
jej nenechává lhostejným. Ba naopak, baroko s člověkem počítá; člověk je jeho
integrální součástí, bez něj by bylo dílo neúplné, vlastně by ani nebylo.
maximalizace fenoménů
„Mezi nejnápadnější společné znaky celého evropského baroka XVI.-XVIII. století
patří nepochybně hlavně jistá snaha po maximalizacích fenoménů na jeho obzoru
duchovém i materiálním. […] Vystupňovaná vezdejší realita má se stát odrazem
skutečnosti nezemské, hodnot absolutních, spirituálních.“42 Zaměříme-li se v malbě
na práci malíře se světlem, především na problematiku šerosvitu, je patrná síla
prostoru, který „ohromností skrytou v neviditelné tmě soustřeďuje.“43
moment úžasu
Úžas zažívají jednak Kolumbus a jednak ti, kteří jej následují tváří v tvář novému
světu. Z úžasu roste nové prostorové cítění. „Moment úžasu, kterému daly se
rozvinout veliké zámořské cesty XV. a XVI. století, se stane jedním
z nejdůležitějších a nejpříznačnějších momentů nového životního slohu, baroka,
neboť z něho roste prostorové cítění nové doby, […] celý život tohoto duchového
údobí či stylu.“44
Uchvácení diváka i maximalizace fenoménů vycházejí právě z úžasu; z úžasu
kolumbovských

a

pokolumbovských

mořeplavců,

z úžasu

z nedohledných

oceánských vodních plch, z prostoru prolamujícího se stále do nových a nových
perspektiv, z úžasu z bezbřehé mnohotvarosti života v tropických pralesích a
dalších neuvěřitelností.45
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hrdinství
Hrdina se bije za určitou životní formu, za určitý řád. Barokní hrdina nebojuje ve
zdejším světě, „nýbrž se světem, jehož životní prostor není daný a nehybný, nýbrž
je síla, a s tou silou je hrdinovi třeba se vyrovnávat.“46 Chce postihnout „jiný svět“ a
světu jej obklopujícímu chce vtisknout, vnutit jistý řád. Máme před sebou hrdinu,
„který se bije za určitou životní formu, za určitý řád obecně.“47
„Tváří v tvář obrovskému chaosu, který vyvstával před člověkem z konce XV. a
počátku XVI. století v „živém prostoru“, rozvíjejícím se do nekonečna a do
naprosté nepřehlednosti, přeplněném všemi možným tvary skutečnými i
neskutečnými, pod tlakem úžasu, který se ho při tomto pohledu zmocňoval, pocítil
tento člověk intenzivněji, daleko intenzivněji než lidé předchozích staletí, potřebu
zvládnout tuto nesmírnost ne-li celou, tedy aspoň z části, aspoň v určitém úseku,
jistými zákony umožňujícími organizovat nějak život v tomto náhle procitnuvším a
oživeném světě.“48 Ve Španělsku, které bylo proniknuto úžasem a kde se
nejintenzivněji uplatnil „živý prostor“, vznikají dva veliké církevní řády a velmi
tuhou disciplínou - řád Bosých karmelitánů a řád Tovaryšstva Ježíšova. Vychází to
z úsilí dobrat se „co možná nejpevnějšího řádu, co možno nejpevněji zregulovat
chaos, doléhající nepostižitelnými průchody, a aniž by to snad kdo zřetelně
postihoval, v duše současníků.“49
Hrdinství se odráží v nejrůznějších martyriích, které zachycují i umělecká díla
v podobě soch a obrazů. Takového hrdinu spatřujeme, kterak svádí boj se zdejším
světem, jeho pohled však směřuje k věčnosti, vidí už skutečnost přesahující,
transcendentní. Hrdinství misionářů se ukazuje v tom, že boj chtěli podstoupit, sami
se pro něj nabízeli. V době moru nacházíme hrdiny, kteří pomáhají nakaženým
morem, ačkoli si uvědomují nebezpečí; představují sebeobětování „až do
sebezničení, kde ctností se stává především posloužit jisté ideji - v daném případě
především příkazu lásky, hlásanému evangeliem.“50 Hrdina podstupuje boj; doufá,
že bude růst tím více, s čím více protivenstvími bude zápasit.
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bel composto - theatrum sacrum
Bel composto, něco co je krásně sestaveno. Rozmanité prvky sestavené dohromady
tvoří vyšší jednotu, vyšší celek. Jednotlivé prvky „nemají účel v nich samých, jsou
prostředkem k cíli vyššímu, k přiblížení se neviditelnému.“51 Tím, že se svět
ukazuje ve své rozmanitosti, je tím uctíván Bůh. V nejrůznějších fenoménech
přírody, v umění a i v lidských vynálezech je vyjádřena Boží nádhera. Tyto prvky
ve své rozmanitosti rozehrávají theatrum sacrum. Každý z prvků představuje a
předvádí „bohatou roli“, plnou života. Vedle sebe najdeme prvky z různých oblastí,
které se navzájem doplňují, a nejen to, dohromady spolu utvářejí vyšší harmonii.
Specifickou oblast představují úmyslně zkreslená zobrazení, anamorphose. Není to
nějaká vada, něco, co by vybočovalo; naopak, za věcmi a souvislostmi, které člověk
na první pohled vnímá jako beze smyslu, jako nevysvětlitelné, vždy stojí Božská
vůle, která je uvádí do pořádku.

3.1 Barokní pohyb
Barokní pohyb je nesen napětím, které utváří úsilí sloučit různé paradoxní
momenty. Ponořuje se do hloubky hmoty a zároveň se skrze tuto hmotu snaží
proniknout do jiného světa.
Tuto intenci pohybu řeší například sakrální architektura. Sakrální architektury doby
baroka se snaží najít řešení pro sjednocení dvou rozdílných prostorových prvků longitudinálního a centrálního prostoru. Usiluje o to, aby prostor longitudinální,
utvářený podle podélné osy, směřující od západu na východ, jak tomu bývá např. u
románských a gotických kostelů, byl propojen a sjednocen s centrálou a utvářel tak
interiér jako kompaktní celek. To, jak se s tím baroko vypořádává, o tom svědčí
nejrůznější variace půdorysů a prostorových uspořádání. Utvářejí se v základní
typologii čtyři skupiny podoby svatyní: templa, ke konání obětí Bohu; oratoria,
určená k modlitbě; basilicae, k důstojnému uchovávání relikvií; ecclesiae, k hlásání
Božího slova a k vysluhování svátostí. Avšak tato záležitost je více než jen
architektonickým problémem.

51
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To, že baroko skrze hmotu usiluje o proniknutí to jiného světa, je zřejmé i
z utváření chrámového prostoru a zasazení jednotlivých akcentů v něm. Zamysleme
se nad tím, jak prostor chrámu měl působit, co k tomu napomáhalo, atd. Zásadní
jsou dvě skutečnosti, které se uplatňují v době baroka. První je ta, že svátost oltářní,
uchovávaná nyní ve svatostánku, se stává středobodem chrámu. Na svatostánek
mělo být odevšad vidět. Má se tak ukazovat reálná přítomnost Krista v eucharistii.
Chrám je pak místem Boží přítomnosti. Svatostánek je tedy viditelně umístěn na
hlavním oltáři, jehož význam rovněž roste. Hlavní oltář je v souvislosti s tím
vnímán jako centrum a zároveň je to místo oddělené, posvátné, které je smyslům
dostupné jen částečně. Od toho se odvíjí formování podoby oltářů - získává podobu
brány, portálu, což v sobě nese to, co odděluje a i to, co propojuje; toto rozlišení
zároveň provazuje. Oltář nás někam orientuje, vtahuje nás dovnitř, my odpovídáme
na prostorovou strukturaci časovou intencí svého těla. Druhá skutečnost je ta, že má
dojít k propojení společenství shromážděného v chrámě a spojeného v modlitbě se
společenstvím v nebi.
Při procházení prostorem kostela jsou po obou stranách boční oltáře, které jsou
zasvěcené různým světcům - ti mají člověka doprovázet, být mu průvodci na cestě
k Bohu.
Kostel je cestou, kterou kráčí církev za vedení kněží - pastýřů; věřící tak kráčejí
dějinami k Bohu.

Z těchto předpokladů pak vychází podoba staveb, jejich členění a uspořádání.
Jako prvek sjednocující uvedené předpoklady se uplatňuje ovál, respektive stavby
na půdoryse oválu. Zvláštním příkladem je pak nakoso postavený ovál. Zde dochází
k velmi úzkému propojení obou výše uvedených prostorových prvků. Přesvědčit se
o tom můžeme na příkladu římského kostela S. Andrea al Quirinale, kde Gian
Lorenzo Bernini vystupuje v roli architekta. Umění v Římě tím dospěje ke
komplexním řešením - vznik celého kostela. Interiér je koncipován jako vyšší celek.
Uplatňuje se zde sjednocující prvek. Navíc přistupuje prvek všeobjímající. Osa
longitudinály promlouvá tak, že vlastně oltář přibližuje tomu, kdo vstupuje do
chrámu.
20

To, jak baroko usiluje o sváření protikladů, jejich sjednocení, je v architektuře
patrné s příchodem radikálního baroku, kdy dochází k prolínání tvarů, dokonce
dokáže rozpohybovat masy stěny, takže jsou zprohýbány, prosazuje se konvexněkonkávní utváření, dynamika, modelace.

Figury jsou veskrze tělesné, zároveň však se odvracejí od pozemského světa,
obracejí se vzhůru, propadají zbožnému zaujetí a tak vidí to, co my nevidíme.

Např. Gian Lorenzo Bernini dokáže zachytit okamžik. Při tvorbě portrétu tak
dokáže portrétovaného zachytit v plném životě. V bustě se odráží celý jeho život,
nejde však o ustrnutí, sumu toho co bylo; Bernini zachytí portrétovaného třeba tak,
že se zrovna ohlédl. Tím otevírá intenci směrem k budoucímu.
Uplatňuje se prolínání vjemů. Sochařský výjev je podán malířsky. Zrakem vnímáme
oděv postavy, zároveň však tak umělec dovádí člověka k tomu, že viděním získává
hmatový vjem.

Prolínání pozemského a nadpozemského
Zde si můžeme připomenout zážitek světla sv. Ignáce z Loyoly, kdy vlastně zažívá
blízkost Bohu. Baroko stupňuje vezdejší realitu, maximalizuje fenomény.
Můžeme to vnímat ve dvou hlavních římských jezuitských kostelech.
Il Gesù
Zpřítomnění a jakési sestupování „nebeské skutečnosti“ do tohoto světa.
Od roku 1672 pracuje Giovanni Battista de Gaulli, nazývaný Baciccio, na freskové
výmalbě kostela Il Gesù, „která mu přinesla světovou proslulost“52. Program
výzdoby byl formulován objednavateli, interiér kostela se měl stát oslavou Kristova
vykupitelského díla.
52
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Valenou klenbu lodi vymaloval Baciccio freskou Triumf jména Ježíš.
„Před jeho slávou poklekají všichni na nebi i na zemi - jak píše sv. Pavel - a
zachráněn je každý, kdo se k němu přizná. Ti, kdo jsou opanováni hříchem, naopak
Boží světlo nesnesou. Zakrývají si oči, zacpávají uši a řítí se dolů do věčné
propasti.“53
Kristus je znázorněn pomocí symbolu IHS. Krista uctívají putti, ženské postavy
ctností, papež, nejrůznější knížata, kardinálové, svatí Tři králové, zakladatelé
duchovních řádů, kteří se v půlkruhu nacházejí na oblacích.
Ctnosti se nacházejí uvnitř prostoru vymezeného rámem, ostatní figury se nacházejí
na oblacích, které přesahují rám a malba je rozvinuta v půlkruhu dále mimo rám.
Z rámu se řítí, směrem ke křížení, do prostoru kostela zavržení se čtyřmi neřestmi
pýcha (Superbia), hereze (Herezia), lakomství (Avaritia) a svatokupectví (Simonia).

Monogram IHS je zdrojem světla na tomto obraze. Postavy, které uctívají Krista,
jsou ozářeny tímto světlem. Přičemž ctnosti, na straně přivrácené Kristu, jsou světle
osvětleny. Díky dopadajícímu světlu se nacházejí řítící se zatracení a neřesti ve
vrženém stínu, za postavami ctností. Pro zobrazení je charakteristické teplé, zlaté
světlo, které obklopuje všechny figury zobrazené v rámu.54
Zobrazení má ještě charakter obrazu, neboť zobrazení figur je zasazeno do rámu,
který drží andělé, a chybí zde působení prostoru směrem nahoru, do výšky. Avšak
díky figurám nacházejícím se mimo rám, působí nebeská scéna směrem do prostoru
chrámu.
V ose kostela je téma oslavy Kristova vykupitelského díla rozvíjeno. V kupoli je
vyobrazen Kristus oslavovaný rájem. V konše apsidy je ztvárněn jako Mystický
beránek uctívaný apokalyptickými starci a anděly.
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S. Ignazio
Cupola finta a fikcionalistická architektura
Fiktivní nadvýšení skutečných rozměrů prostorů a jejich dramatickém propojení
s nebeskými sférami. To přispívá i ke zrušení hranice mezi trojrozměrnou
skutečností a obrazem.55
Roku 1685 vytvořil Andrea Pozzo cupola finta - dojem kupole. Namaloval
vykonstruovanou architekturu, která má vzbudit iluzi, že skutečná architektura
křížení pokračuje dále směrem nahoru. Pro diváka byl zvolen ideální úhel pohledu,
který je vyznačen v ose lodi deskou ze žlutého mramoru zasazenou v podlaze.56
Iluzivní kupole je vybudovaná na základě pravidel perspektivy. Pohled do kupole je
konstruován ze šikmého úhlu pohledu. Na domnělém vrcholu kupole pohlížíme do
namalované lucerny.
Fikcionalistická architektura je malovaná horizontálně-perspektivně. Pilíře a dvojice
sloupů se tyčí nad pilíři a pilastry stěn lodi, arkády fikcionalistické architektury se
otevírají nad arkádami lodi.
Freska představuje darování věčného Božského světla Kristem. Toto světlo je skrze
Ignáce, jako prostředníka předáváno dál, na všechny čtyři (tehdy známé) kontinenty
a přemáhá pohanství. Sv. Ignác je pojat jako prostředník věčného Božího světla a
jako vyslanec Kristův, který pokračuje ve vykupitelském díle Kristově misijní
činností. Silou Božího světla vítězí víra nad pohanstvím a herezí. Ignác je zobrazen
jako prostředník mezi Kristem a člověkem.57
Pozzovo perspektivní umění dosahuje dokonalosti v tom, že spojuje skutečnost
(skutečné stěny, pilastry a další prvky architektury kostela) a fikci; dokonalé iluze je
dosaženo tehdy, když je hranice mezi skutečností a fikcí smazána, uplatňuje se
moment nejasné hranice a je docíleno dokonalého očního klamu.

Právě jsme naznačili pohyb barokním prostorem. Na příkladu Il Gesù jsme
pozorovali setup nebeských výšin, které se prolamují do prostoru chrámu, v S.
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Ignazio je možné vysledovat stoupání prostorem výš a výš, fikcionalistická
architektura Pozzova přivádí až do nebeských sfér. „Paradoxně všechna ona touha
po maximálním prostoru, maximalizaci jeho rozměrů a zaplnění jich co nejvíce
tvary a barvami, vyrůstá v podstatě z onoho vzepětí do Nekonečna, jež probudila u
barokního člověka smrt nebo jež jí bylo aspoň značně podněcováno. Byla jen rubem
tíhnutí do Nekonečna, jaké jsme objevili v kultu smrti, charakteristickém pro tuto
dobu.58

Sakralizace přirozeného světla
Dopadající světlo, jehož zdroj se nachází mimo prostor obrazu, akcentuje
nadpřirozenou povahu dějů a charakterizuje zúčastněné postavy, jak to můžeme
pozorovat na Caravaggiových obrazech. „Svými optickými kvalitami „přirozené“
světlo se tak svým efektem stává světlem „sakrálním“ a nabývá tím silné
ontologické kvality.“59
Princip sakralizace přirozeného světla se uplatňuje i v římské barokní architektuře.
Světlo pocházející zvenčí z neviditelného zdroje a dopadající do architektonického
interiéru shledáváme u Giana Lorenza Berniniho v římských kostelech, např. Vidění
sv. Terezie v kostele Sta Maria Vittoria. „Bernini navíc výtvarně kodifikoval i
možnost sakralizace přirozeného světla, kdy je jeho zdroj patrný - okno, kterým do
interiéru proniká denní světlo.“60 To je pak obklopeno sochařskými prvky a
zlacenými paprsky. „Dynamika proudu pronikajícího světla a dynamika sochařské
kompozice jsou v Berniniho dílech interpretovány jako jediný a bytostně jednotný
děj ve smyslu prolomení nadpozemské skutečnosti do reálného prostoru chrámu.“61

To, co dává nejvíce světla, vizualizuje božskou přítomnost ve světě. Jsou to
z kamenů porfyr, z kovů zlato. Byl-li v těchto barvách vyzdoben interiér kostela
(červená s lehce nazlátlým ornamentem), mělo to navozovat představu, že celý
kostel je z porfyru, vykládaný zlatem; představa vzácnosti tak byla naplněna (pozn.
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byly nalezeny stopy tohoto barevného provedení např. v interiéru klášterního
kostela sv. Markéty v Praze na Břevnově).

V baroku byla nápodoba, imitace běžnou záležitostí. Napodobuje se např. domek
Panny Marie, přenesený z Nazareta do italského Loreta, křížová cesta, např.
v Římově v jižních Čechách byla vystavěna podle toho, kudy kráčel Kristus nesoucí
kříž na Golgotu, zdejší krajina měla tamní krajinu připomínat, rozmístění
jednotlivých zastavení podtrhlo a zdůraznilo vnitřní souvislosti se skutečnou
křížovou cestou Krista. Krajině byl, na základě jejího utváření, její podoby, vetknut
její přesahující ráz. Tato nápodoba vlastně zpřítomňuje to skutečné, přivádí nás
blíže, dovoluje nám i na místě, kde žijeme pronikat k transcendentnu.

3.2 Barokní čas
Člověk prochází tímto životem, který charakterizuje odvíjení se času. Neustále se
ubírá směrem k věčnosti. Různé, především církevní slavnosti, mu skýtají možnost,
vymanit se z časovosti tohoto světa a vstoupit do jakéhosi plného času, samočasu a
zde pociťovat, zažívat přiblížení se věčnosti. Pokud je slavnost, je chvíle plná
slavnosti. Nejde o vyplnění prázdného času, ale je tomu obráceně - čas se stal
slavnostním. Slavnost „udává čas svou vlastní slavnostností a tím čas zastavuje a
vede k prodlení - to je slavení.“62 Definitivním průlomem je pak smrt, kdy se před
člověkem otevírá věčnost.

Bernini zachycuje toho, koho ztvárňuje v sochařském díle, v určitém okamžiku a
zároveň v pohybu směřujícím dále, který má ve své intencionalitě přesah a směřuje
dále. Postavy, které zachycuje jsou individualizované, v jediném okamžiku, ve
kterém je Bernini zachytí, se odráží celý jejich život, a jak již bylo zmíněno, rovněž
jejich směřování dále. „Všimněme si třeba Braunova Davida v Kuksu: prak v ruce
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mladého muže jakoby se přímo už roztáčel k útoku na filipínského obra, je tu
zakleta snad necelá vteřina v mrtvém kameni!“63

„Všude se nám čas představuje v dramatické formě. […] Čím dramatičtěji je časový
prostor soustředěn v nějakém okamžiku, tím intenzivněji jej cítíme a prožíváme, a
tím prudčeji si uvědomujeme nekonečnost.“64

Konec baroka
Baroko charakterizuje velké vnitřní napětí. „Kdy a za jakých okolností toto
intenzivní napětí polevuje, případně vůbec mizí, jaké okolnosti k tomu vedly a
vedou a jaká situace obklopuje konečný zánik barokního duchového slohu.“65
„Polarizace, která vytváří napětí charakterizující barokní životní styl, má různá
napětí utvářená podle jednotlivých oblastí, ve kterých se život evropské společnosti
XVI.-XVIII. století rozvíjel.“66 Lze uvést dva životní typy. Na jedné straně jsou to
lidé, jejichž činnost se soustřeďovala na obchod a výrobu; pro ně bylo nutné
seznámit se důkladně se skutečností v zámoří, a nespoléhat se jen na nejisté zprávy.
Na druhé straně jsou ti, kteří byli vázáni na místo a věnovali se především
zemědělství; člověk se tak při zahledění do dálky oddával fantazii a
obrazotvornosti, které mu „pomáhají svou vnitřní barvitostí obohacovat, rozvíjet a
zaplňovat svým barvami a tvary jeho jinak příliš jednotvárný život, zabraný tuhou
prací a podrobený její neústupné pravidelnosti, hledá v nereálném jisté vyvážení,
které potřebuje pro svoje plnější vyžití. „Z tohoto rozdílu mezi oběma životními
typy vyrůstá i rozdílné utváření baroka v úkrajích, kde ten či onen typ převažuje a
udává základní směr života.“67 „Diferenciace baroka jako životního stylu se
neodehrála pouze na základě zeměpisném, ale i na základě sociálním.“68
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Zdeněk Kalista uvádí, „že ve svých hlavních principech se barok protestantský
ničím nevzdaluje od baroka katolického.“69 Přesto lze pozorovat rozdíly mezi
zeměmi, kde došlo k reformaci, a zeměmi, kterých se reformace nedotkla.
Napětí, tak charakteristické pro baroko, jakmile začne povolovat, vyprazdňovat se,
stávat se pouze vnějším, a přestává být tím, na čem vše stojí, vidíme, že baroko se
uzavírá. Je to patrné např. v následujících oblastech.
-proměny v koloniích
„Veliké zámořské državy, a to jak španělské, tak jiných západoevropských států,
přestaly být zrcadlem, ve kterém se odráželo Nekonečno, Věčnost, „to, co Nic se
nazývá“, a ostatní absolutní hodnoty, jež jsme […] označili jako charakterové znaky
baroka.“70 Mnohde a mnohdy působení misionářů se spojilo s politickými
záležitostmi, které byly vzdáleny skutečnému křesťanství; jsou tak spíše úředníky
koloniální vlády, než nositelé Božího slova. Baroko je v této podobě víceméně
zcivilněno, zbaveno jakékoli dramatické síly, není zde polarizace reálna a ireálna,
věcného a časového, dimenzionálního a nekonečného.71
-proměna umění
„Zápas s tíží hmoty byl pro barokního malíře jedním ze základních problémů jeho
umění.“72 „Přes všechnu svoji reálnost míří k hodnotám ireálným.“73 Tento přesah
s koncem baroka končí.
„Zřetel malířův je upoután především k tomu, aby vám podal prožitek svého oka,
aby zaznamenal a popsal […] a vůbec informoval o tom, co viděl. […] Ale vnitřní
prožitek času byste tu hledali marně. To je vnější popsání času, ryze rozumové,
pochopitelné na cestě smyslové.“74
Barokní obrazy se vyznačují expresivitou. S koncem baroka expresivita klesá. Např.
se ještě objeví expresivní výraz postavy, znázornění postav z „jiného světa“, ale
jsou to už jen pouhé odrazy minulosti.
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Baroko usiluje o maximalizaci, vystupňování, dosažení až k nadzemskému.
S koncem baroka se toto vystupňování ztrácí. Dochází k zaměření na detaily, které
jsou zmnožovány, „jdou přímo protichůdně proti duchu baroka, rozbíjejí jeho snahu
po maximalizaci, […] rozmělňují mohutnost jeho lineálních akcentů, ubíjejí ve
jménu drobného, změřitelného světa jeho rozlet do Nekonečna, do Věčnosti a vůbec
k hodnotám metafyzickým.“75
I barva ztrácí svou expresivitu. Barvy jsou změkčeny, prosazuje se pastelová malba.
Sílí realismus a racionalismus.
-proměna panovníka
Panovník „přestával být pouhou autoritou „z milosti Boží“ a začínal zosobňovat
reálnou moc, konkrétní sílu.“76 Panovník se může opírat i o své dobře vyzbrojené
pluky, soustřeďuje ve svých rukou i sílu hospodářskou. „Zreálnění moci
panovnické, podložení její autority reálnou silou fyzickou, znamenalo však i jistou
sekularizaci její. […] Podržuje si sice i nadále titul „z Boží milosti“, ale jen
formálně, jako jen dědictví starých časů. Nic není tak příznačného pro tuto skoro
nepozorovaně

probíhající

proměnu

jako

zřejmý

pokles

respektu

k aktu

korunovačnímu a ke královské koruně vůbec.77 Výstižně to shrnuje výrok Ludvíka
XIV.: L´état c´est Moi, který Zdeněk Kalista navrhuje překládat Já jsem stát, neboť
tento překlad vystihuje reálnou moc panovníka.
„Principy Věčnosti, Nekonečna, Smrti, absolutního Nic a další […] udržovaly se
v jakési rovnováze, tlumící jejich protichůdnost, pokud barokní společnost
zůstávala založena na Bohu, dokud ordinativní síly její bylo možno odvozovat ze
Stvořitele, pokud moc v ní byla propůjčována „z milosti Boží“. Jakmile titul „z
Boží milosti“ oslábl či zmizel - a to především tam, kde moc byla nejvýrazněji
soustředěna, tj. u představy panovníka - musela se tato rovnováha zhroutit.“78
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4 Co z baroka přetrvává v dnešním světě
Je patrné, že doba baroka není uzavřenou epochou v dějinách, o které bychom
mohli prohlásit, že o ní máme určité poznatky a že se už není třeba se jí více
zabývat. Lze zde vystopovat momenty, ke kterým se člověk jakoby neustále vrací,
stále se ptá, hledá… „Je třeba soustředit se plněji k oněm dominantám, […]
k základním rysům charakterizujícím jeho duchovou tvářnost, a ptát se, v jakém
vztahu jsou tyto dominanty k dominantám, které určují duchovou tvářnost naší
doby.“79
Baroko, „pro nějž představa Boha byla, jak jsme viděli, jednou ze základních
představ, svářející jeho myšlenkový svět.“80 Otázka osobního a nadosobního, co
člověka přesahuje, je v životě člověk stále přítomná.
Zabývali jsme se „otázkou prostorového cítění barokního lidského typu a ukázali
jsme, jakou roli hraje v utváření barokního stylového charakteru pojem a pocit
nekonečna ve smyslu statickém i ve smyslu dynamickém.“81 Baroko se ponořuje do
hloubky hmoty a zároveň se „snaží touto hmotou proniknout do jiného světa.“82
Problematika hmotného a duchovního, kterou baroko nahlíží pod právě uvedeným
úhlem pohledu, je rovněž tím, čím se člověk v dnešní době zabývá.
Baroko spojuje nově odkrývanou realitu s ireálným, dochází k prostupování
konečného a nekonečného. Čas vezdejší, na tomto světě, a věčnost jsou úzce
propojeny. Otázka času, otázka konečnosti, těmi se rovněž zabývá člověk dnes.
Nejužší paralelu mezi barokem a současností představuje napětí, o kterém Zdeněk
Kalista mluví následovně: Napětí „bude nejúnosnějším mostem mezi námi a našimi
současníky z téže kulturní oblasti a mezi barokem, kde jsme přece toto napětí zjistili
jako charakterotvorný znak jeho vnitřního života, kdy jsme mluvili o „poznání Boha
skrze tento svět“, kde jsme byli svědky neustálého stýkání, pronikání a zápolení
viditelného a neviditelného, smyslového a nadsmyslového a dalších paradoxů.“83
Toto napětí stále více vystupuje do popředí v životě současného člověka, kdy
překonává hranice, jeho poznání postupuje dál a dál, stále se mu jakoby otevírají
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nové světy s neskýtanými možnostmi, přesto přitom naráží na nepochopitelné.
V tomto prostoru reálného a ireálného, poznaného a nepochopitelného, které na
sebe navzájem narážejí, vzniká a je neustále přítomno zmíněné napětí. „V tom je
hlubší vztah naší současnosti k baroku, že jsme stanuli vnitřně před ne-li stejnými,
tedy aspoň velmi podobnými problémy vnitřního života jak lidé po velkých
objevech Kolumbových, že žijeme v podstatě stejnou polarizací hmotného a
duchového, časového a věčného, nekonečného a „toho, co Nic se nazývá“, a dalšími
vnitřními rozpory a krásnými zápasy jako lidé XVI. a XVII. století, že v nás je totéž
nebo aspoň velmi podobné vnitřní napětí jako v člověku barokním.“84
Právě jsme promítli duchový odkaz baroka do naší doby, v podobě „dominantních
rysů“, otázek.
V následujících odstavcích bych na konkrétním příkladě chtěla naznačit, jak to, co
se nám z doby baroka zachovalo ve „fyzické podobě“ a zároveň s sebou nese určitý
duchový odkaz, promlouvá k nám, lidem žijícím na začátku 21. století a poodhalit,
jaký duchový vklad sem baroko vložilo. Jsou to svým způsobem stopy baroka
přetrvávající do dnešních dnů.
Dnes však mnohdy neznáme jejich význam, který je nám jakoby skryt, anebo
musíme dlouho hledat, abychom jejich význam poodkryly. Jistě, lze si shromáždit
nejrůznější data, přesné letopočty, k nim historické údaje, i ty nejpodrobnější popisy
- ale, když bychom toto všechno měli, zdá se, že je to málo, že stále něco chybí a
především nám uniká to nejpodstatnější. To, co výše uvedená data nedokážou
postihnout a poskytnout.
Výtvarné umění, iniciátoři tvorby uměleckých děl i umělci samotní vycházeli
z toho, co jim bylo důvěrně známo. Neznamená to, že by vládla nějaká
jednoduchost, primitivnost. Do ideového návrhu i tvorby samotné to známé bylo
zapojeno, dále však promyšleno a zkomponováno tak, že třeba byl ze strany
objednavatelů do díla vložen nějaký záměr, o kterém dílo mělo vypovídat. V rukou
umělce tento záměr byl ještě dále proměněn a rozvinut, neboť tvorba a umělecké
dílo vytváří a rozvíjí další stránky, které pak člověk vnímá a na člověka působí;
právě proto je to tvorba a umění - které je na jedné straně pro život člověka jaksi
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zbytečné, není nutné pro jeho žití, ale na druhé straně „toto zbytečné“ člověk
potřebuje pro svůj život, jinak by člověkem nebyl.
V následujícím textu bych se chtěla pokusit zachytit to, co přetrvává z doby baroka
do dnešních dnů. Není mým cílem podat co nejúplnější přehled. Nekladu si nárok
na to, že tvrzení mají neomezenou, jednoznačnou platnost. Tyto výpovědi určitým
způsobem svědčí o tom, co člověka napadá, pozoruje-li své okolí, to co bylo
vytvořeno našimi předky. Každá z těchto výpovědí v sobě určitým způsobem
skrývá otázku, je impulsem pro další přemýšlení a uvažování.
To, co z baroka přetrvává do dnešních dnů, představím na dodnes živém poutním
místě Svatá Hora u Příbrami. Původní malá kaple byla v době baroka rozšířena a
vystavěna do podoby rozsáhlého poutního areálu, který obklopují ambity.
S ideovým návrhem výstavby přichází jeden z jezuitů, kteří tehdy byli správci Svaté
Hory, P. Benjamin Schleyer; architektonické plány jsou dílem Carla Luraga. Lurago
na plánech pracoval od roku 1659, stavba probíhala v letech 1660-1673. Lze říci, že
Svatá Hora bdí nad městem Příbramí jako ochranný hrad, protože celý poutní areál,
který je perlou raně barokní architektury, korunuje devět věží. V svých zdech střeží
milostnou sochu Panny Marie Svatohorské, ke které se už po generace obracejí oči
návštěvníků a poutníků. V rozhovoru pro časopis Svatá Hora 6/2004 zmínil
akademický sochař Otmar Oliva: „Svatá Hora - to je místo! Kamkoli se podívám,
vidím, jak duch oživuje hmotu. Ten celý kostel, to je Panna Maria, to je její šat, to
je její oko, to je její láska.“
V tom můžeme spatřovat jakýsi vnitřní odkaz na výpověď Zdeňka Kalisty, že
„skrze tento svět“ proniká barokní člověk k metafyzickým hodnotám. Podívejme se
nyní blíže, co všechno tento svatostánek skrývá a čím i dnešního návštěvníka může
oslovovat.
Cesty a vstup na Svatou Horu
Poutníci přicházeli a přicházejí na Svatou Horu z nejrůznějších míst. O poutích na
Svatou Horu byly vedeny podrobné záznamy, jak lze vyčíst z denních záznamů
jezuitů - Diariumresidentiae in Sacro Monte, na konci každého měsíce můžeme
nalézt shrnutí o poutním ruchu.85 František X. Holas uvádí několik údajů o počtech
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poutníků, které dokládají rostoucí zástupy poutníků na Svatou Horu. V roce 1651,
tedy jen několik málo let poté, co se Tovaryšstvo Ježíšovo ujalo správy Svaté Hory
(1647), 1.821 poutníků, v roce 1661 to bylo 51.468 poutníků, 1670 142.738, 1693
139.202. František X. Holas dále uvádí, že slavné vítání procesí na Svaté Hoře a
vyprovázení poutníků pochází z roku 1675.86 Markéta Holubová uvádí, že v 17.
století o poutníky pečovali 4 kněží a během celého 18. století vždy 7 kněží a dva
laičtí bratři.87 Poutní sezona začínala 25. března o svátku Zvěstování Panně Marii a
trvala do konce září. Svátek sv. Václava 29. září býval posledním dnem, kdy na
Svatou Horu přicházela organizovaná poutní procesí.88
O nedělích a církevních svátcích, o svátcích Matky Boží býval počet poutníků větší.
K oblíbeným termínům poutí patřily Velikonoce, Svatodušní svátky, slavnost
Božího těla, slavnost Nejsvětější trojice a prosebné dny, k tomu lze přičíst svátky
sv. Jana Křtitele, sv. Petra a Pavla, sv. Maří Magdalény, sv. Jakuba, sv. Anny a sv.
Bartoloměje.89
Podle údajů, které uvádí Markéta Holubová, se v průběhu 17. a 18. století objevují
proměny v poutním ruchu. Ve 2. polovině 17. století přicházel největší počet
poutníků v době Velikonoc, tedy v březnu a dubnu, na konci 70. let 17. století
dochází k posunu k slavnosti Božího těla, tedy na květen či červen. Po roce 1732,
kdy byla socha Panny Marie korunována, přichází nejvíce poutníků v době slavnosti
Korunovace,90 (datum slavnosti je pohyblivé, slaví se tři týdny po Svatodušních
svátcích), tedy povětšinou v červnu.
Co se týče počtu poutníků v procesí, na přelomu 17. a 18. století se počty
pohybovaly v rozmezí od sta až po několik set. Poutníci však také přicházeli jako
jednotlivci anebo v menších skupinách. Většina jich však přicházela v procesích
z farností nebo děkanátů, které byly vedeny farářem či kaplanem. Vedle toho
organizovaly poutě vesnice a města, náboženská bratrstva,91 mariánské kongregace
a řádová společenství, a další. Procesí se účastnili muži i ženy. Výjimku
představovala pouze některá bratrstva. Zvláštností poutního ruchu na Svaté Hoře
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bylo „andělské procesí,“ kdy o slavnosti Božího těla přicházely na Svatou Horu děti
z Příbrami.92
Protože je Svatá Hora vystavěna na vyvýšeném místě, je už z daleka k vidění.
Poutníci již během cesty spatřili cíl putování. Tato místa, odkud byl cíl pouti
k spatření, se označovala jako poklona. Zde se poutníci zastavovali a vykonali
jakési pozdravení Panny Marie Svatohorské. Na cestě z Prahy bylo takové místo asi
na polovině cesty mezi Prahou a Svatou Horou, tzv. Malá Svatá Hora. Odsud už
měly být v dřívějších dobách k spatření věže svatohorské svatyně. Pouť z Prahy na
Svatou Horu včetně zpáteční cesty vyšla na pět dnů. Doloženy jsou i poutě z oblasti
Bavorského lesa, jejichž tradice sahá až do 17. století.93 Odkud, z jakých míst
poutníci na Svatou Horu přicházeli je podrobně zaznamenáno v Diariích.94 Zmínit
lze rovněž procesí z nedaleké Březnice, kde se nacházela jezuitská kolej, z Březnice
pak přišli jezuité na Svatou Horu a ujali se její správy; a také přiváděli na Svatou
Horu procesí. Na cestě byly vybudovány kříže, které pravděpodobně v letech
1650/1651 byly přestavěny na kaple. Kaple jsou zděné a na jejich přední i zadní
stěně byly vyobrazeny tajemství růžence a čeští zemští patronové. Některé z kaplí
jsou zachované do dnešních dnů a označují cestu poutníků vedoucí z Březnice na
Svatou Horu, je to jedna z takových stop baroka v krajině.
Co se týče vstupu poutníků na Svatou Horu, lze zmínit tři možnosti pro vstup.
Přitom si můžeme všímat drobných detailů v architektuře a výzdobě, které nám
však mohou mnohé prozradit. Svatou Horu spojují s městem Příbramí Svatohorské
schody. Nejstarší ještě dřevěné schody jsou připomínány k roku 1658; stavba
prvních krytých schodů je datována k roku 1670, tyto schody se nazývaly
Vratislavské, protože velkou měrou na jejich vybudování přispěl jeden příslušníků
tohoto rodu; schody, které spojují Svatou Horu s Příbramí dodnes, byly vystavěny
podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera v letech 1727-1728, jsou zděné a kryté, i
přestože byla vystavěna jen skromnější varianta a Dientzenhoferův návrh nebyl
realizován kompletně. Schody umožňovaly přístup poutníků. Petr Piťha k nim
uvádí: „Poutník po nich stoupá ke svatyni, k cíli své cesty. Poté, co prošel různě
velkou vzdálenost po rozličně kamenitých a rozbředlých cestách, stojí teď na
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pevných kvádrech schodů. Zdají se mu oproti předchozí cestě pohodlné, zároveň
však pociťuje jejich strmé stoupání a vidí jejich délku. Spíše bychom měli říci
výšku.“95
Když se poutníci shromáždí přímo nahoře, mohou dovnitř vstupovat Březnickou
branou anebo Pražskou branou. Březnická brána se nachází na jižní straně areálu, je
orientována směrem na Březnici. Než člověk branou vstoupí, upoutá jej brána
samotná. Vstup lemují dvě dvojice bosovaných pilastrů, které završuje segmentový
fronton, v němž je v kartuši znázorněn monogram Panny Marie. Už tento
monogram nás upozorňuje, že se chytáme vstoupit do „domu Panny Marie“. Nad
frontonem se otevírá nika, v níž je umístěno ztvárnění milostné sochy Panny Marie
Svatohorské s Ježíškem, dílo Ondřeje Filipa Quittainera. Nad nikou ještě spatřujeme
korunu. Po stranách niky vidíme sochy rodičů Panny Marie, kteří podle tradice
nesou jména sv. Jáchym a sv. Anna. Bránu lemují dvě vížky s cibulovitým
barokním završením. Niku a vížky spojuje atika, která nese busty příbuzných Panny
Marie. Chystáme-li se branou vstoupit, vidíme, že vstupujeme do „domu Mariina“,
připomínáme si její rodinu a příbuzenstvo a jistě vzpomínáme i na vlastní rodinu,
příbuzné a přátele.
Pražská brána se otevírá na východní straně poutního areálu. Před Pražskou bránou
se ještě nachází mariánský sloup. U něj bývali poutníci přivítáni. Můžeme se ptát,
proč kamenná a pozlacená socha Panny Marie, která stojí na vrcholu sloupu, stojí
jakoby k příchozím zády a dívá se směrem k Svaté Hoře. To, že k nám socha stojí
zády, je zřejmě pouze první dojem. S větší pravděpodobností je tomu tak, že Panna
Maria jde s námi anebo před námi a my ji následujeme. Také si lze vzpomenout na
nejrůznější sochy ať už svatých nebo Panny Marie, které byly nošeny v procesích,
kdy tyto sochy nevnímáme tak, že se k nám obracejí zády, ale jsou neseny uprostřed
v procesí a lidé je následují.
Tváří v tvář Pražské bráně se perspektiva obrací. Poutníci spatřují bránu, jejíž vstup
je lemován dvěma dvojicemi sloupů s jónskými hlavicemi. Zde si můžeme
připomenout spojení s antikou, kde u chrámů bohyň bývaly jónské sloupy. Nad
sloupy je roztržený segmentový fronton. Portál je konvexně utvářený, jako celek se
tedy otevírá směrem k přicházejícímu poutníkovi, návštěvníkovi. Uprostřed
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spatřujeme kartuši srdcovitého tvaru obklopenou akantovými listy s mariánským
monogramem, v horní části zakončenou volutou, na níž spočívá koruna. Nad kartuší
se otevírá nika se sochou Panny Marie Svatohorské. Po obou stranách spatříme
sochy sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského, zakladatelů jezuitského řádu.
Kromě toho, že Ignác a František patří k nejvýznamnějším jezuitským svatým,
mohou jejich postavy odkazovat i na rozsah poutnictví. Ignác, jehož působení je
více vázáno na Evropu, může naznačovat poutní ruch domácí či evropský. František
může představovat dosah misionářský a poutníky přicházející z celého světa; což se
spíše naplnilo až s rozvojem infrastruktury než v době baroka, ale už tehdy to bylo
zachyceno a můžeme v tom spatřovat určitou předvídavost. Po stranách jsou dále
prolomeny dvě dvojice oken, funkci podpěrných prvků zde přebírají ženské
popolostavy - karyatidy. Nad okny jsou umístěny kartuše s písmeny A. M. D. G.,
tatáž písmena můžeme vidět i v otevřené knize sv. Ignáce z Loyoly. Můžeme v nich
rozpoznat devizu jezuitského řádu: Ad Maiorem Dei Gloriam - K větší slávě Boží;
s touto myšlenkou zcela nepochybně jezuité budovali tento poutní areál. Je to výzva
i pro přicházející poutníky, v tomto světě žít pro větší slávu Boží a směřovat
k věčnosti. Bránu ohraničují dvě hranolovité věže, zakončené zábradlím se sochami
starozákonních proroků. Obě věže spojuje balustráda s bustami panovníků a vládců,
kteří se vyznačili zvláštní úctou k Panně Marii. Na zábradlí u schodiště jsou
umístěny dvě velké figury andělů, kteří svým gestem zvou poutníka ke vstupu
dovnitř. Prochází-li člověk branou, portálem - vstupuje do posvátného okrsku,
odkládá to pozemské a přistupuje k nebeskému. Brána, portál je vnímán jako
přechod. Barokní umění v sobě nese intenci rušit hranice mezi tímto světem a
světem, který nás přesahuje. Tyto světy jsou kontinuální, ale nejsou homogenní,
svět, který nás přesahuje má v sobě vyšší řád. Tak i projití branou, portálem
znamená přiblížení se nebeské skutečnosti anebo dokonce její zakoušení.
Uvnitř
Uvnitř už může člověk zakoušet nebeskou skutečnost, a to v několika rovinách, tak
jak ji zachycuje uspořádání a výzdoba, které člověka provázejí a vedou.
Nejprve poutník vstupuje do ambit, které obklopují kostel. Ambity jsou klenuté,
mají obdélníkový půdorys, směrem dovnitř jsou otevřeny arkádami, takže poutník
z nich spatřuje před sebou svatyni vystavěnou na vyvýšené terase. Tím, že poutník
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vstoupil portálem dovnitř; vstoupil vlastně do „domu Panny Marie“, čemuž
napovídá veškeré vybavení a zasvěcení kaplí a oltářů uvnitř tohoto posvátného
okrsku.
V rozích ambitů jsou vestavěny kaple, které mají osmiboký půdorys a působí
dojmem jakýchsi obranných bastionů. Jak nás upozorňují kartuše opatřené nápisy a
umístěné nad vstupy do kaplí - nesou tyto kaple názvy měst, ze kterých pocházeli
donátoři, mecenáši, kteří přispívali na jejich stavbu a výzdobu. Kaple samotné jsou
orientovány směrem na tato města.
Jejich zasvěcení je věnováno stěžejním událostem Mariina života. Kaple Mníšecká
je zasvěcena Neposkvrněnému početí Panny Marie, kaple Pražská Zvěstování
Panně Marii, kaple Březnická Panně Marii Bolestné a kaple Plzeňská Nanebevzetí
Panny Marie. Každá z kaplí je završena kupolí. Stojíme-li v některé z kaplí pod
mohutnou kupolí, stojíme vlastně v předsíni nebes, jak píše Petr Piťha. Kupole se
nad námi klene jako ochranná Boží dlaň.96

Mníšecká kaple
Mníšeckou kapli nechal vystavět majitel mníšeckého panství Servác Engel
z Engelsflussu, již v průběhu stavby se jí začalo říkat podle jejího mecenáše
Engelská.97 Je to nomen omen, neboť uvnitř spatřujeme ve štukové výzdobě
nespočet andělských figur a okřídlených andílčích hlaviček. O další výzdobě více
prozradí alianční znak zakladatele kaple a jeho manželky rozené Rettling
z Rettinger, který doprovází latinsky psaný dedikační nápis: K větší slávě Boží, ke
cti Panny Marie bez poskvrny počaté a k okrase celé svaté rodiny Kristovy jsem
postavil tuto kapli a nechal ji vyzdobit.98 Jednak se dozvídáme o zasvěcení kaple
Neposkvrněnému početí Panny Marie, Bůh ji vyvolil za matku Vykupitele lidstva, a
proto ji uchránil od poskvrny prvotního hříchu. V liturgii se oslava Početí Panny
Marie objevuje nejprve na Východě, z Konstantinopole se pak v 9. století dostává
do jižní Itálie a na Sicílii, dále do Anglie, kde tento svátek v 11. století ve své
diecézi zavedl Anselm z Canterbury. A dále nám nápis prozrazuje další program
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výzdoby v obdélných štukových rámcích v kupoli, kde malby zachycují postavy a
události vztahující se ke Kristovu životu.

Pražská kaple
Pražská kaple je zasvěcena Zvěstování Panně Marii, jak prozrazuje oltářní obraz od
Petra Brandla, který patří k Brandlovým raným dílům, z roku 1697; vidíme, jak
dovedně pracuje se světlem, které má na různých místech své zdroje. Mecenáši,
donátory kaple byla tři pražská města, jejichž erby jsou v kapli rovněž zobrazeny,
jsou to: Nové Město, Staré Město a Malá Strana.
To, že pod mohutnou kupolí, stojíme v předsíni nebes, platí o Pražské kapli
dvojnásob. Při pohledu vzhůru spatřujeme výtvarně ztvárněné nebeské výšiny.
Otevírá se nám pohled do nebe, které je plné svatých - jak je ztvárňují fresky.
K představě nebe patří také andělé, kteří jsou zde bohatě zastoupeni ve štukové
výzdobě. Představu předsíně nebes navozuje i umělecké ztvárnění, které lze nahlížet
jako odlesk nebeské krásy.
Při pohledu vzhůru je nápadné uspořádání, symetrie. Všechny části a prvky
výzdoby zapadají do kompozice celku. Podíváme-li se však detailněji, můžeme
sledovat obrovskou rozmanitost v provedení jednotlivých figur a dalších prvků
výzdoby. Každý detail, každá figura má mimo svého zakomponování do celku
rovněž „svůj život“.
Na freskách zasazených do osmibokých štukových rámců zachytil malíř Jan Jakub
Stevens ze Steinfelsu (1651-1730) postavy světců. Jsou to čeští zemští patronové,
tedy české nebe. Většinou mívá každý národ pouze jednoho národního světce,
český národ jich má několik. Je tu svatá Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv.
Zikmund, sv. Ivan, sv. Norbert, sv. Prokop a sv. Vít. Tito svatí nejsou mrtvými
svědky minulých dob, ale stále mohou promlouvat a promlouvají do našeho
života.99
Fresky v Pražské kapli jsou propojeny se štukovou výzdobou, jejímž autorem je
Santino Cereghetti (kolem 1640-1790). U kartuší jsou na každé straně situovány
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sedící figury andělů. Tito andělé mají podobu dětských figur, jsou poměrně
mohutní, mají bohaté kratší vlasy načesané do různých účesů, jsou to figury
zachycené v pohybu. Štukatér dosáhl obrovských pohybových obměn, každá figura
je zachycena ve zcela odlišné póze, figury mají odlišně natočenou hlavu, jsou
různým způsobem usazeni na volutě kartuše.
Mezi figurami andělů spatřujeme polopostavy atlantů. Štukatér zde opět rozehrál
pestrou paletu v jejich ztvárnění, každá figura má odlišně tvarované a natočené tělo,
jinak skloněnou hlavu, odlišně pojednanou tvář, různé grimasy obličeje. Za krk
atlantů štukatér umístil motiv naplněných pytlů, o které se opírá jejich hlava, neboť
pomocí nich podpírají sokly, podstavce, na kterých stojí figury světic a nejen to,
atlanti na svých bedrech nesou vlastně tíži celé kupole. Vždyť bájný obr Atlas držel
na své šíji nebeskou klenbu. A první obratel páteře člověka, na kterém je usazena
hlava, se rovněž nazývá atlas - nosič.
Figury světic, které štukatér provedl ve vysokém reliéfu, výrazně vystupují, působí
jako volně stojící figury, jsou velice jemně utvářené, v jejich líbezně modelovaných
tvářích se odráží celý jejich život a nebeské oslavení. U světic nechybí jejich
atributy, poznávací znamení, která prozrazují, o jakou světici se jedná. Mezi osmicí
světic najdeme i skupinu svatých panen a mučednic, které jsou označovány jako
virgines capitales a patří k nim sv. Barbora, sv. Kateřina Alexandrijská, sv. Markéta
a sv. Dorota.
Nahoře jsou umístěni andělé, kteří stojí na drobné konzole a vynášejí završení
kupole, lucernu tak, že podpírají spodní část římsy, která je olemovaná věncem
z vavřínových listů. Andělé mají mezi sebou festony - závěsy z květů a listů, které
jsou doplněné stuhami. Přesně řečeno, nejsou to jednotlivé festony, ale jedná se o
jedinou obrovskou girlandu, kterou andělé nesou na svých ramenou.
Lucerna, kterou je završena kupole kaple, má rovněž osmiboký tvar. V každé stěně
jsou prolomena okna. Ve spodní části je naznačené zábradlí s kuželkovou výplní, i
když hořejškem kupolí není možné procházet. Zábradlí doplňují květinové festony.
V horní části lucerny spatřujeme andílčí hlavičky, které jsou navzájem spojeny
bohatými květinovými festony.
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Při pohledu do kupole je nápadná pravidelnost a symetrie. Tato symetrie není ale
tvořena stejnými prvky a figurami, v detailu můžeme pozorovat obrovskou
rozmanitost.

Březnická kaple
Březnická kaple nese jméno nedaleko od Příbrami vzdálené Březnice. Z Březnice
pocházela Kateřina Ludmila Jeníšková z Újezda, která poskytla prostředky na
stavbu a výzdobu Březnické kaple na Svaté Hoře. Byla velkou podporovatelkou
jezuitů.
Výzdoba kupole odkazuje k zasvěcení Březnické kaple Panně Marii Bolestné.
Panna Maria Bolestná, latinsky Mater Dolorosa, ta, která má účast na Kristově
utrpení. Na Mariinu bolest odkazuje i jeden z výkladů Mariina jména. Anselm
Grün100 k tomu uvádí, že hebrejské slovo „mar“ znamená hořký, „jam“ znamená
moře; v tomto kontextu lze pak Mariino jméno číst jako moře hořkosti. V den
památky Panny Marie Bolestné (15. září) si církev připomíná bolesti Panny Marie,
které jsou zachyceny na freskách v kupoli Březnické kaple. Bolestí Panny Marie
bývá uváděno sedm a úcta k nim se začíná šířit v 15. století. V kupoli kaple je
můžeme postupně číst na freskách v lichoběžníkových štukových rámcích.
První je Simeonovo proroctví, když Simeon Panně Marii prorokuje: i Tvou vlastní
duší pronikne meč bolesti (Lk 2,34-35). Druhá bolest Mariina souvisí s Herodovým
pronásledováním, je to útěk Svaté rodiny do Egypta (Mt 2,13-15). Třetí bolest
Panna Maria pociťuje, když se dvanáctiletý Kristus ztratil v Jeruzalémě a ona jej
s bolestí hledala, zatímco On už učil v chrámě (Lk 2,41-52). Na čtvrté fresce vidíme
bolest Mariinu, když potkává Krista na křížové cestě. Pátá freska zachycuje
Kristovu smrt na kříži, stojíme spolu s Pannou Marií na Kalvárii. Na šesté fresce
spatřujeme bolest Panny Marie, když jí bylo mrtvé Kristovo tělo vloženo do klína;
tento výjev, ať už je provedený malířsky anebo jako socha, se označuje jako pieta.
K nejznámějším pietám patří Michelangelova Pieta ve Svatopetrské bazilice
v Římě. Ale např. už ve středověku se s tímto ztvárněním setkáváme v českých
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zemích. Před pietou, tváří v tvář tak měl věřící možnost v nitru rozjímat nad
utrpením Krista a jeho Matky. Na sedmé fresce vidíme ukládání Krista do hrobu.
Vzhledem k osmiboké dispozici kaple a zasazení freskových výjevů do její
architektury, je těchto sedm zmíněných bolestí doplněno „navíc“ o osmou bolest.
Vidíme zde Petra u ohně. Opět je tu odkaz na události související s Kristovým
utrpením, jak dokládají evangelisté. Tato osmá freska zachycuje bolest Panny
Marie, když Petr zapřel Krista.
Každý ze štukových rámců podepírají dvě postavy andělů. Zdá se, že tíže, kterou
nesou, naznačuje, jak velkou bolest prožívala Panna Maria. Figury andělů s bohatě
rozevlátými vlasy, s rozvinutými křídly, jsou oděni do pruhů látky, draperie, kterou
štukatér nařasil různými způsoby. Můžeme pozorovat rozmanitost v provedení
jednotlivých figur. Mezi figurami andělů je umístěna okřídlená andílčí hlavička, od
níž pak na každou stranu vycházejí ozdoby, festony seskládané z květů a ovoce.
Nad andílčí hlavičkou si můžeme všimnout drobného detailu - maskaronu dekorativního motivu sestaveného z různých ornamentálních prvků, který
připomíná lidskou tvář.
Mezi jednotlivými freskami jsou na dlouhých stuhách zavěšeny vždy čtyři kytice
z květů a ovoce. Štukatér je vymodeloval rozmanitě, s řadou obměn. V horní části
se jich dotýkají vzpřímeně stojící figury andělů, kteří zároveň podepírají lucernu,
která se nad nimi otevírá a završuje kupoli. Lucerna je prolomena osmi okny a ve
vrcholu malba zachycuje oslavu kříže v nebi, vidíme anděly nesoucí kříž. Tato
malba naznačuje, že kříž a Kristova smrt na kříži není koncem; naopak, otevírá
nebeské brány, neboť Kristus vstal z mrtvých.
Autoři štukové a malířské výzdoby nejsou v písemných pramenech doloženi. Podle
Josefa Kopečka101 však lze spatřovat paralely s výzdobou Plzeňské kaple.
Plzeňskou kapli vyzdobil štukovou výzdobou Giovanni Bartolomeo Cometa a
malby jsou dílem Giovanniho Battista Colomby; výzdoba byla provedena v době od
května do srpna 1665. Josef Kopeček dále uvádí, „že oba umělci vytvořili svá díla i
v kapli Březnické pravděpodobně ještě téhož roku.“
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Plzeňská kaple
Výzdoba kupole odkazuje na zasvěcení kaple Nanebevzetí Panny Marie. V kupoli
však samotnou scénu Nanebevzetí, jak ji zachycují mnohé slavné obrazy - počínaje
v Benátkách Tizianem (v kostele Chiesa Sta Maria Gloriosa dei Frari) nebo dále
v českých zemích Karel Škréta a jeho obraz Nanebevzetí Panny Marie na hlavím
oltáři Týnského chrámu v Praze, nenajdeme. Samotné Nanebevzetí zde tedy přímo
ztvárněno není. Platí tady to, že to důležité nelze pozemskýma očima zahlédnout. Je
třeba dívat se očima víry. Křesťané už odedávna věří, že Panna Maria byla s duší i s
tělem vzata do nebe. Svědčí o tom nespočet kostelů a kaplí tohoto zasvěcení.
Oficiální potvrzení této skutečnosti přichází v roce 1950, kdy papež Pius XII.
prohlásil za článek víry, že po skončení života „byla neposkvrněná Matka Boží
vzata s tělem i duší do slávy nebeské“.
Na fresce přímo nad oltářem spatřujeme apoštoly, kteří zůstali u prázdného hrobu
Panny Marie. Na dalších freskách je už zachyceno to, co se zpívá o slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie: „Vzata je Maria do nebe, radují se zástupy andělů.
Aleluja.“ V sedmi lichoběžníkových štukových rámcích na freskách vidíme anděly,
kteří hrají na hudební nástroje a zpívají. Andělské zástupy oslavující Mariino
Nanebevzetí doplňují i další figury andělů vymodelované ze štuku. Plzeňskou kapli
vyzdobil štukovou výzdobou Giovanni Bartolomeo Cometa a malby jsou dílem
Giovanniho Battista Colomby; výzdobu vytvořili v době od května do srpna
1665.102
Na jednotlivých freskách se nad skupinou hrajících a zpívajících andělů umístěnou
v dolní části fresky vznáší letící postava anděla. Tento anděl se dotýká přímo oblak
a drží v ruce nápisovou pásku. Na oblacích na jednotlivých freskách jsou
vyobrazeny biblické hory, navíc je tu jedna zajímavost - mezi biblickými horami
najdeme i Svatou Horu. Latinský text na nápisové pásce se vždy vtahuje k dané
hoře.
Fresky ve štukových rámcích zespoda podpírají figury andělů, u každé fresky dva,
mezi nimi je umístěna okřídlená andílčí hlavička, která je s oběma anděly spojena
květinovými girlandami. Mezi freskami jsou zavěšeny květinové a ovocné festony;
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tyto festony nahoře přidržují opět figury andělů, kteří navíc nadnášejí lucernu, která
celou kupoli završuje.

Zasvěcení kaplí, které je věnováno nejdůležitějším událostem Mariina života
představuje jakési „nárožní kameny“ na kterých je celé poutní místo vystavěno.
Jsou to zároveň základní stavební kameny pro život člověka, neboť tím, že vstoupil
do posvátného okrsku je pozván k následování příkladu Panny Marie, svatých ve
svém životě a svůj život stavět na duchovních základech, které jej směrují k Bohu a
koneckonců k životu „na věčnosti“.

zázraky
V polovině 18. století byly v klenbách ambitů vymalovány zázraky, představující
různá neštěstí, nehody a nebezpečí, při kterých Panna Maria pomohla svým
ctitelům, a tyto události jsou zapsány ve svatohorských letopisech.103 Mezi
Mníšeckou a Pražskou kaplí jsou ztvárněna převážně nebezpečí zaviněná
nešťastným pádem z koně, vozu, vysoké budovy apod. Mezi kaplí Pražskou a
Březnickou najdeme vyobrazení o neštěstích způsobených zlými lidmi, válkou,
divokými zvířaty nebo morem. Mezi Březnickou a Plzeňskou kaplí líčí malby
neštěstí zaviněná ohněm, střelbou, mečem, bleskem. Mezi kaplí Plzeňskou a
Mníšeckou jsou zachyceny nehody, které způsobil vodní živel. Obrazů je celkem
sto, každý je označen číslem a rovněž je zde uveden letopočet, který poukazuje na
rok, ve kterém se zázrak stal. Na každém obraze je také k vidění Panna Maria
Svatohorská. Díky její přímluvě byli ti, kdo se k ní v nouzi s důvěrou obraceli,
zachráněni. „Kompozice malby příběhů zcela odpovídala dobovému pojetí
votivních obrazů, rozvěšovaných v interiérech poutních chrámů nebo na stěnách
ambitů jako výrazů poděkování za přímluvu Panny Marie či jiného světce, zejména
za zázračná uzdravení nebo zachránění.“104
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život Panny Marie
V ambitech je rovněž podrobně ztvárněn Mariin život. Když poutník prochází
ambity, prochází krok za krokem Mariiným životem. Události z Mariina života jsou
ztvárněny na obrazech u osmi otevřených oltářů nacházejících se na ambitech. Toto
ztvárnění Mariina života bylo už součástí ideového plánu jezuity P. Benjamina
Schleyera, který zde chtěl ztvárnit celý Mariin život, který vrcholí jejím
Nanebevzetím. Samotný kostel je zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté, je vystavěn
na vyvýšené terase; v symbolické rovině můžeme říci, že se nachází jakoby blíže
k nebi.

Dušičková kaple
Procházíme-li ambity - vstoupíme rovněž do otevřené kaple, která nese název
Dušičková, jak na to poukazuje její výzdoba. Prostor kaple je jednoduše členěný.
Baldachýnová klenba vychází ze čtyř pilastrů. Štuková výzdoba je provedena
v nízkém reliéfu, štukatéři používají výrazného členění lineárními, do úhlů
zalamovanými konzolami jemného oblého profilu.
Nad pilastry se nachází figura anděla; tito andělé jsou pojati jako doprovod
křesťanského pohřbu, nesou korouhev, svíci, pohřební umbelu a aspergil se
svěcenou vodou a kropenkou. Prostor okolo andělů je vymezen lineárně
zalamovanými konzolami, uvnitř těchto polí je štuková ornamentika, které dominují
motivy připomínající smrt, kosti a lebky, sestavené do různých kompozic, kosti jsou
rouškou svázány, na některých místech je na místě uzlu roušky zasazena lebka.
Ve středu klenby se nachází obdélná freska Posledního soudu (Christián Dittmann)
s pravoúhle dovnitř vylomenými rohy. Orámování je tvořeno perlovcem a dále pak
listovým ornamentem. Na rozích obrazu jsou umístěni andělé, kteří mezi sebou a
kolem obrazu přidržují roušku, která je stáčená do dlouhého provazu, na ní jsou
rozmístěny kosti a lebky - memento mori.
Nad oltářem a naproti němu se nacházejí další fresky, které jsou obklopeny
rozvinutou rouškou. Kolem fresek jsou umístěni andělé, kteří sedí na okraji roušky
a přidržují se jeden oběma rukama okraje roušky při obraze, druhý se jednou rukou
přidržuje okraje roušky při obraze a druhou vnějšího okraje. Na dolních okrajích je
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rouška nařasena tak, že nařasení ztvárňuje maskaron, stylizovanou lidskou tvář,
vytvořenou právě zmíněnými ornamentálními prvky. Nad tím je umístěna okřídlená
lebka s věncem z květů.
Napravo a nalevo od oltáře se nacházejí opět obrazy obdélného formátu obklopené
kartušemi, které jsou opět tvořeny rozvinutou rouškou nebo zvířecí kůží, neboť
v dolní části jsou ztvárněny zvířecí tlapy s drápy. Na takto utvářené kartuši i kolem
ní je ve štuku ztvárněný růženec. Pod kartušemi nad pravoúhlými průchody do
dalších částí ambitu se nacházejí spící andílci s lebkou, jsou umístěni pod
baldachýn, který je tvořen rouškou, která je na třech místech svázána stuhou a
získává tak podobu baldachýnu.
Výzdoba poukazuje na „memento mori“ - pamatuj na smrt. I tato kaple měla toto
člověku připomenout. Život člověka byl ohrožován mnoha nebezpečími, člověk si
neustále „memento mori“ připomínal a měl na paměti pomíjivost života na zemi a
směřoval k životu „na věčnosti“. Tomuto životu na věčnosti se právě mohl
přibližovat a zažívat ho při návštěvě chrámů a poutních míst, která mu za pomoci
umělecké výzdoby, modliteb, kázání, liturgie život „na věčnosti“ přibližovala a
umožňovala jej zakoušet. Z této kaple pak vede schodiště přímo ke vstupu do
chrámu, které napovídá, že „že z pekla svého hříchu“ se člověk může vydat směrem
k nebi, k věčnosti.

Horní ambit - sochy světců a andělů s kartušemi s vyobrazeními mariánských
soch a obrazů, tzv. mariánský atlas
„Již Johanna von Herzogenberg upozornila na to, že mariánské atlasy jsou
specifické právě pro Čechy.“105 Jedná se o výtvarné zobrazení mariánských soch a
obrazů, které jsou umístěny na určitém poutním místě vedle zde uctívané sochy či
obrazu. Vyskytují se pouze v Čechách. Díky nim docházelo k vzývání Matky Boží
z jiných značně vzdálených míst na místě s vlastním milostným obrazem či sochou
a zvláštní, vlastní podobou úcty, kultu.106
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Svým způsobem vycházejí z knižních atlasů, kompendií, které zachycovaly
mariánská vyobrazení a poskytovaly jejich přehled. Klíčovým dílem byl Atlas
Marianus vydaný Wilhelmem Gumppenbergem, který navazuje na kapitolu Mundus
Marianus v knize Jodoka a Dudnika

z roku 1643, kterou lze považovat za

východisko mariánských atlasů. Gumppenbergův Atlas Marianus vyšel poprvé
v roce 1655, poté vycházel v mnoha dalších vydáních, a to jak latinsky, tak i
německy. Počet mariánských obrazů a soch v jednotlivých vydáních postupně rostl.
Na Gumppenberga pak navazují další pokračovatelé. „Specifikem umělecké tvorby
raného novověku bylo časté propojování literatury s výtvarným uměním.“107 Tak se
tomu stalo i v případě knižně vydávaných mariánských atlasů, kdy v českých
zemích došlo k tomu, že knižní atlas získal výtvarnou podobu. Našli bychom jich
deset - svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi, sochy andělů s kartušemi na Svaté
Hoře, závěsné obrazy v ambitech Lorety v Hájku u Prahy, obrazy na stěnách
v ambitech Lorety v Římově, závěsné obrazy v ambitech hradčanské Lorety,
nástěnné malby v ambitu na Bílé Hoře, kovové dveře z Hodkovic na d Mohelkou,
nástěnné malby v zámecké kapli v Rychnově nad Kněžnou, nástěnné malby
v Morzinské kapli v poutním mariánském kostele ve Staré Boleslavi a v Hořicích.
Mariánský atlas na Svaté Hoře, má oproti jiným místům (Pražská Loreta, Římov,
Bílá hora v Praze, Loreta v Hájku u Prahy), kde je ztvárněn na nástěnných malbách
či závěsných obrazech, plastickou podobu. Sochy andělů stojící na balustrádě
vyvýšené terasy drží v rukou „kartuše s reliéfními vyobrazeními mariánských soch
a obrazů uctívaných v Království českém.“108
Terasa byla původně obezděná, omítnutá a ozdobená barevnými obdélnými
výplněmi. Schodiště vedoucí k chrámu byla široká, pyramidovitě se zužující. Na
začátku 90. let 17. století se jezuité rozhodli ke změnám. Terasu nechali obložit
kamenným obložením, vydláždit, z jižní, západní a severní strany postavit nová
jednoduchá schodiště a tato schodiště i terasu opatřit kamennou balustrádou.109
Mathias Hueber pracoval na sochařské výzdobě vyvýšené terasy. Josef Kopeček
uvádí, že „na terasu dodal asi všechny sochy a vázy (koše).“110
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Balustrády jednoduchých schodišť vedoucích z jižní, západní a severní strany
z ambitu ke chrámu jsou zdobené calathi, vázami, košemi a dále na nich stojí sochy
andělů a archandělů. „ „Nebeskou sféru“ terasy mariánské kaple akcentují postavy
archandělů“111 a andělů.
Na balustrádě jižního schodiště anděl s kadidelnicí a anděl s pochodní. Vonný dým
kadidla k uctění Boha, anděl s plamenným mečem střežil vstup do ráje, pochodeň,
světlo, ukazuje cestu k Bohu, který sám je světlem.
Na balustrádě západního schodiště anděl s loutnou a anděl s knihou a troubou.
Anděl s loutnou pěje Bohu chvály, hraje k Boží oslavě. Hudba a zpěv rovněž
oslavují Pannu Marii (v nedaleko vzdálené nárožní Plzeňské kapli jsou na sedmi
obrazech v klenbě zachyceni andělé hrající na hudební nástroje a zpívající, kteří pějí
chvály za doprovodu hudebních nástrojů k oslavě Nanebevzetí Panny Marie, když
byla vzata do nebe, osmý obraz v klenbě představuje apoštoly, kteří zůstali u
prázdného Mariina hrobu). Anděl s knihou a troubou ohlašuje den soudu, vybízí k
bdělosti
Na balustrádě severního schodiště jsou to archandělé Raffael a Michael. Archanděl
Raffael, je průvodcem poutníků, zde je ztvárněn s rybou, „v knize Tobiášově
ukazuje Raffael malému Tobiášovi, jak naložit s vnitřnostmi ryby, aby uzdravily
zrak jeho otce.“112 Raffael „zvaný „Medicina Dei“ či „medicus“, připisovány mu
byly léčivé schopnosti (hebrejské slovo rafa znamená léčitel, chirurg či lékař),“113
léčí a uzdravuje zrak poutníka, aby šel po správné cestě, nejen na poutní místo, ale
správně nahlížel a hodnotil věci pozemské, aby spatřil a viděl to, co vede ke spáse a
nakonec aby došel k cíli, dosáhl života věčného. Archanděl Michael s přilbicí a
štítem odráží zlo, ďábla, ochraňuje poutníka na cestě před nástrahy zla a úklady
ďáblovými.

Balustrády schodiště vedoucího k chrámu zdobí calathi, vázy, což může evokovat
to, že vstupujeme do zahrady, do zahrady mariánské, a skutečně, jak se píše
111
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v předmluvě knížky Mariä Lustgarten z roku 1704, poutník zde může procházet
jako v Lustgarten - v zahradě radosti se sladkou pobožností a uctít Matku Boží,
nejen před oltářem Svatohorské Panny Marie, ale své prosby a potřeby může
přednášet před Pannou Marií Budějovickou, Kájovskou, Litomyšlskou atd. a získat
milosti, které jsou jinak rozdávány na těchto místech.
Schody ke svatyni odkazují na žebřík, žebřík Jakoba z kázání Jana Josefa Hubatia
z Kottnova,114 který říká: „Co viděl Jakob ve snách, to já taky vidím, ne spící na
kameně, ale bdící na této kazatedlnici: Vidím žebřík an ze země se vztahuje až do
nebe. Vidím kterak po tom žebříku andělé nahoru a dolu vstupují; vidím také an na
svrchu spoléhá sám Bůh Nejvyšší […] na tomto a o tomto místě […] s Jakobem
zvolati přinucen jsem: O jak hrozné jest místo toto, neníť tuto jiného jedině Dům
Boží a Brána nebeská.“115 Tím žebříkem je Panna Maria, po něm Bůh sestoupil a
stal se člověkem, po tomto žebříku se na zem dostávají hojné milosti, Panna Maria
je žebříkem a bránou vedoucí do nebe. Skupina Zvěstování, Panna Maria a
archanděl Gabriel stojí na okraji balustrády ochozu, nahoře nad trojramenným
schodištěm vedoucím k svatyni. Slova Jana Josefa Hubatia z Kottnova jsou zde
hmatatelně vyjádřena díky architektuře a umístění soch. „Anjelé jenž nahoru
vstupují, jsou prosby, jsou žádosti, jsou modlitby a pobožné vzdychání naše; neboť
když modlitbu pobožnou konáme, tolik jest jakobychme posla s počtou k Bohu
vyslali. Anjelé ale jenž dolu zstupují jsou milosti, jsou dobrodiní, a časem i zázraky,
které dobrý a milostivý Bůh po žebříku mariánským nám sesílá.“116 Když někdo
někam nemůže dosáhnout, používá žebřík. „Jak vysoko jest nebe a jak malá postava
naše k dosáhnutí jeho […] nebudemeli s dobrým žebříkem zaopatřeni, kterak
s těžkem se tam dostaneme.“117

Mojmír Horyna hovoří o posvátném okrsku118, který je vymezen ambity. Do ambitů
se vstupuje portálem, který je předělem a zároveň branou. Nachází-li se poutník
uvnitř poutního místa, již vstoupil do tohoto posvátného okrsku. Výše naznačená
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symbolika schodů, role soch andělů a svatých, květinové vázy, chrám situovaný na
vyvýšené terase jej přivádí blíže k Bohu.
Panna Maria, Matka Boží, je jedna. Její oslovení a atributy, které jí dává Loretánská
litanie, nebo to, že ji můžeme uctívat na nejrůznějších místech a vyprošovat si
milosti, prosit o ochranu, může naznačovat, že má Panna Maria mnoho tváří. Avšak
rozhodující je to, že se stala Matkou Boží a tak se stala bránou do nebe. Skrze její
uctívání na různých místech se máme blížit nebi, a po tomto životě pozemském
vstoupit nebes branou do věčnosti.
Na balustrádě terasy jsou pak umístěny sochy světců a andělů s kartušemi
znázorňujícími mariánská poutní místa v Čechách a sochy světců. Mezi sochami
světců najdeme figury z příbuzenstva Kristova, dále jezuitské světce a české zemské
patrony.

Samotný chrám Nanebevzetí Panny Marie, stánek Boží a Matky Boží Nanebevzaté,
tvoří jakési centrum nebe, které obklopují a jehož součástí jsou světci a andělé.
„Vzata je Maria do nebe, radují se zástupy andělů“, jak se zpívá o svátku
Nanebevzetí Panny Marie.
Zároveň, chrám Nanebevzetí Panny Marie, vystavěný na této vyvýšené terase,
evokuje tu skutečnost, že vystoupí-li poutník po schodišti do chrámu, dostává se
blíže k nebi. Chrám se takto ve výšce nachází blíže k nebi. Je místem, kde se nebe a
země dotýkají. „Tím, že Panna Maria byla vzata na nebesa i s tělem (Assumptio),
byl vytvořen předpoklad k jejímu prostřednictví mezi člověkem a Bohem.“119

Většina z mariánských obrazů a soch, které zobrazuje svatohorský mariánský atlas,
představuje spojení mezi středověkou a barokní poutní tradicí na daných místech a
těší se právem i dnes obdivu a úctě dnešních poutníků. Některé z mariánských
obrazů a soch, které zachycuje mariánský atlas na Svaté Hoře, představují importy.
„Nejvíce importovaných obrazů pocházelo z Itálie,“120 jedná se o sochu Panny
Marie Loretánské, na svatohorském atlase je to tedy Panna Maria Jeníkovská, dále
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obraz Panny Marie Klasové - Panna Maria Budějovická, obraz Matky Boží z Valle
di Vegezzo - Panna Maria Klatovská. Východního původu je Panna Maria Jičínská
- Vladimirská. Z Belgie z Panna Maria Foyenská - Panna Maria v kostele sv.
Mikuláše na Malé Straně. Z německých zemí Panna Maria Pomocná - Panna Maria
z Chlumku u Luže.
Andělů s kartušemi a s poutními místy na nich znázorněných, je zde takřka
nespočet, jsou řazeni vedle sebe, jako perly na šňůře. Když se podíváme blíže, je
každé z poutních míst zde zachycených takovou perlou, zvláštní svým charakterem,
zasazením do prostředí, historií, architekturou, bohatstvím uměleckých děl, lidmi,
kteří na toto poutní místo přicházejí. Přesto na nich vidíme, že je spojuje úcta
vzdávaná na tom kterém místě Bohu a Panně Marii. Na každém místě může poutník
získat zvláštní milost, vyslyšení proseb.
Můžeme se ptát, z jakého důvodu jsou zde připomínána další poutní místa a s nimi
spojované mariánské obrazy a sochy. Nejedná se o pouhý výčet jiných mariánských
poutních míst s jejich obrazy a sochami. Jde o to, představit současnost,
všudypřítomnost zázračné pomoci. Poutníkovi se tak může na poutním místě
zároveň dostat i milostí, které jsou dávány na jiném místě.121 Předstupuje-li poutník
před tato jednotlivá mariánská vyobrazení, je tomu tak, jako by doputoval i na tato
další poutní místa. Tato nadzemská adice, součet, toto být v duchu ještě jinde, tato
možnost na jednom místě být ještě na tolika dalších místech, je něčím
obšťastňujícím, ohromujícím. Přičemž se také poutníkovi v kázání dostalo
ponaučení, co zde vyobrazená místa mají za význam, které zvláštní potřeby mohou
být tam nebo jinde předneseny.122 I přestože se text takového kázání zatím
nepodařilo nalézt. Poutník po dlouhé cestě a po velké námaze nedosáhl jen jeden
cíl, jednoho místa zázraků a milostí, nýbrž mnohá jiná, o kterých slyšel od přátel a
příbuzných. Hojnost dobroty, pomoci, porozumění a útěchy Matky Boží vnímali
věřící jako ohromující, velmi intenzivní.123 To vše se mu skýtá díky mariánskému
atlasu na Svaté Hoře, ale to vše mu má vposledku posloužit k dosažení jediného cíle
- věčnosti.
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Samotná svatyně a cíl pouti
Vstupuje-li člověk dovnitř, do samotné svatyně, musí sklonit hlavu a vejít poměrně
malým portálem; přitom se zklidnit, ztišit a předstoupit pak před oltář, kde pak
pozdvihne své oči k té, ke které tak toužil přijít. S díkem i s prosbami stojí před
milostnou sochou Panny Marie Svatohorské. Pouť a modlení nebylo ponecháno jen
vůli, úmyslům, pohnutkám a citům poutníka. Lze sledovat ideu „pevného řádu.
Pouť za milostnou sošku není ponechána jen jednotlivci, jeho myšlenkám a jeho
modlitbám, nýbrž mění se přímo v jakousi liturgii, vázanou přesnými předpisy,“124
a to od počátku pouti až do konce.

Vznik sochy Panny Marie Svatohorské je spojován s Arnoštem z Pardubic, který za
svých pobytů v Příbrami uctíval sochu v tvrzi, kterou zde zbudoval. Jak se píše
v knize Svatohorská Panna Maria - on nechal sochu její udělat, byl jejím ctitelem a
především Panny Marie, kterou socha představovala „ctitel horlivý byl a ona jeho
velká milovnice; on její slávu rozmnožovati se snažil […] a ona naproti tomu těchto
let nejvíc jeho a svůj obraz divy zvelebuje a jeho příbramské sídlo oslavuje.“125 O
vzniku sochy Panny Marie Svatohorské nejsou prameny. Určit její dataci je obtížné.
Datováním sochy se zabývali Jan Royt126 a Aleš Mudra.127 Avšak Arnošt z Pardubic
jako ctitel Panny Marie Svatohorské a Příbram jako arcibiskupské město poukazují
na starobylost úcty. To vše se promítá a určuje charakter poutního místa v době
baroka a poutě na něj.
Socha Panny Marie je oblékaná do šatů, vystavena na stříbrný oltář jako na trůn a
korunovaná v roce 1732 zlatými korunami s drahokamy jako královna nebe. 22.
června roku 1732 byly na hlavu Panny Marie a Ježíška vloženy zlaté koruny, které
nesou datum korunovace a i papežské znaky, které korunovaci potvrzují. Zvyk
korunovat mariánské sochy a obrazy se rozšířil v době baroka z Itálie. Hlavní podíl
na tom měl italský šlechtic Alessandro Sforza Pallavicini z Piacenzy, který si
vyžádal schválení církevních autorit pro možnost korunování mariánských soch a
obrazů; chtěl tím zdůraznit úctu k Matce Boží. Založil nadaci, z jejíhož odkazu byly
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hrazeny zlaté korunky pro mariánské sochy a obrazy. Prvním korunovaným
obrazem byla Madona della Febre z chrámu sv. Petra v Římě.128 V době baroka se
v Českých zemích uskutečnily tři korunovace - Panna Maria Svatohorská129,
Svatokopecká (na Svatém Kopečku u Olomouce)130, Svatotomášská (v Brně)131.
Sochu Panny Marie Svatohorské korunoval pražský světící biskup Johann Rudolf
Sporck (1693-1759). Pražským arcibiskupem byl v této době jmenován Daniel
Mayern z Mayernu, ale ještě nebyl vysvěcen a intronizován. Proto bylo korunování
Svatohorské Madony svěřeno Johannu Rudolfu Sporckovi. Danielu Mayernovi
z Mayernu však bylo ponecháno právo určit datum korunovace, určil tedy, aby se
korunovace konala o třetí neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého. Korunovační
slavnost na Svaté Hoře trvala osm dní. Jezuité v návaznosti na to založili
každoroční konání slavnosti korunovace, jejíž datum je pohyblivé a koná se vždy tři
týdny po svatodušních svátcích. Lze říci, že je to jakási červená nit, která se odvíjí
od roku 1732 až do dnešních dnů. I přestože kolem se mnohé proměnilo, je tato
slavnost něčím, co koření v době baroka a přesahuje až k dnešnímu člověku. Tato
slavnost představuje vnitřní pouto, které udržuje napětí mezi barokem a současností.

Už na portálech bylo možno spatřit kamennou sochu Panny Marie s korunami.
Zde můžeme vidět rozehrátou určitou rozmanitost - na Březnické bráně - kamenná
socha Panny Marie Svatohorské má liliovité, gotické korunky (ohledně datování
této sochy lze říci, že byla vytesána před rokem 1732), avšak nad nikou už
spatřujeme kulatou barokní korunu. Socha Panny Marie na mariánském sloupu má
liliovité, gotické korunky. Na Pražské bráně je kamenná socha Panny Marie
Svatohorské už s kulatými barokními korunami, avšak kartuše v podnoží sochy
s Mariiným monogramem je zakončena liliovitou gotickou korunkou. Už od
středověku byla Panna Maria zobrazována s korunou, mnohdy s dvojí korunu korunou panenskou a korunou královskou. Co se týče korun, které můžeme
spatřovat na portálech, lze vyslovit domněnku, že na hlavu Panny Marie patří
koruna, neboť je královnou nebe i země. A protože kulatá barokní koruna je na
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obou portálech oproti liliovité, gotické koruně umístěna výše - lze to spojit
s ustanovením, které bylo zachyceno v korunovačním dekretu, a sice, že na hlavu
Panny Marie nemá být vkládána jiná koruna, než ta, kterou byla v roce 1732
korunována. Rovněž nápis na Pražské bráně se na korunovaci v roce 1732
odkazuje: SOLEMNI RITU CORONATA ANNO MDCCXXXII DIE XXII IUNII
(slavnostně korunována v roce 1732, dne 22. června).
K příležitosti korunovace sochy Panny Marie bylo průčelí pokryto iluzivní malbou,
která je v současné době zabílena; zčásti je však podle restaurátorských průzkumů
pod zabílením dochována. Jak průčelí vypadalo, dokumentuje i „velký závěsný
barokní obraz malovaného východního průčelí s Pražskou bránou. Je to nepochybně
návrh pro iluzivní malbu provedenou na omítce Pražské brány u příležitosti slavné
korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské v roce 1732 malíři
Antonínem Müllerem a Karlem Langrem.“132 Tato malba vlastně otevírala prostor,
a i když reálně poutník stál ještě venku, mohl se již těšit z přítomnosti pobývání
v posvátném prostoru.

Okolí
Kalvárie
V bezprostřední blízkosti bylo v době baroka využito členění terénu a vložen do něj,
prostoupen duchovním odkazem - na nejvyšší bod Svaté Hory bylo umístěno
sousoší Kalvárie. Kalvárie je situovaná na nejvyšším místě Svaté Hory. Výstup
nahoru umožňuje poutníkovi vystupovat spolu s Kristem nesoucím kříž na Kalvárii.
Je to opět barokní zpřítomnění. Člověku se tak dostává příležitosti jít bok po oku
Krista při jeho cestě na Kalvárii. Jedná se o sousoší vytvořené z pískovce
Mathiasem Hueberem, přičemž kříž s korpusem Krista a klečící Máří Magdalenou
pod křížem jsou vytvořeny z jednoho kusu kamene. Smlouva na zhotovení kříže
byla podepsána dne 16. září 1692.133 K sousoší kalvárie patří socha Panny Marie
stojící pod křížem a socha sv. Jana Evangelisty, které zhotovil Mathias Hueber
později. Sousoší bylo zaplaceno z kostelního jmění, ale hledal se donátor, který by
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zaplatil celý obnos.134 Donátorem se nakonec stal Ferdinand Maxmilián Hrzán
z Harasova, jehož erb je znázorněn v kartuši v podnoží Krista, který obklopuje
nápis s jeho jménem a letopočtem - FERDIN: MAXIM: S: K: L: C: HERSAN AB
HARRAS 1692.135

Kaple svaté Máří Magdalény v podobě grotty
V nejníže položené části svatohorského poutního areálu byl využit suterénní prostor
k tomu, aby zde byla zřízena uměle vytvořená jeskyně - grotta. Jeskyně pak
navozuje představu poustevnictví, pobývání v samotě a v svobodném vydání se,
podřízení celého lidského života službě Bohu. Vnitřní ztvárnění s krápníky utváří
vztahy, které pak skrytou silou vedou člověka k následování poustevnice sv. Máří
Magdalény, která v závěru svého života měla žít v Efezu anebo v jeskyni nedaleko
Marseille, „kde podle Zlaté legendy Jakuba de Voragine strávila Máří Magdaléna
33 let kajícího života, v místě zv. Sainte-Baume (Svatá jeskyně), které leží ve
skalnatém masívu (618 m n. m.). Nejstarší zmínky o Sainte-Baume pocházejí ze 12.
století a již do středověku bylo hojně navštěvováno poutníky. […] Vlastní prostor
kaple v Sainte-Baume je však tvořen skutečnou jeskyní.“136 V ní pak spatřujeme
v oltářní nice sochu Máří Magdalény jako kající poustevnice, s lebkou vyjadřující
pomíjivost všeho pozemského, s knihou a křížem. V klenbě se pak na freskách
malovaných v okrových barvách sépií jako v zrcadle odráží události z jejího života,
včetně výjevu „Noli me tangere“ přímo nad oltářní nikou. „Úcta k Máří Magdaléně
v našem prostředí měla již od středověku velkou tradici.“137 Poutní kaple a kostely
zasvěcené Máří Magdaléně najdeme v celé západní Evropě; například Vézelay,
kudy vedly cesty poutníků a kde se zastavovali při putování do Compostely.

Studna
Nehlubokou studu se podařilo vykopat svatohorskému poustevníkovi Janu
Procházkovi v roce 1633. Poté byla prohlubována a nad ní vystavěna osmiboká
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kaple s cibulovitou střechou. Voda ze studny poskytovala osvěžení poutníkům.
Poskytovala nejen občerstvení těla, smytí námahy a prachu z cest. Připomínala mu
také křest, který člověka disponoval k tomu, aby se ubíral k věčnosti a i smytí „ran
na duši“, ke kterému došlo právě vykonanou poutí.

Devocionálie
K poutím také patřily devocionálie - votivní dary a dárky z pouti, v okolí se tedy
rozvíjí i „poutní průmysl,“ v podbrdských vesničkách v okolí Příbrami se vyrábějí
devocionálie. Votivní dary darují poutníci jako výraz díků Panně Marii za vyslyšení
proseb. Dárky z pouti si pak odnášejí domů, ať už je berou s sebou pro své blízké a i
sami si je odnášejí jako vzpomínku a doklad vykonané pouti. Tyto dárky z pouti jim
pak i doma připomínají stálou pomoc a sílu, kterou jim Matka Boží prokazuje a
dává. Dárky z pouti věnované blízkým zprostředkují i jim dotek s poutním místem,
Matkou Boží a Bohem.
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Závěr
Baroko charakterizuje velké vnitřní napětí. Můžeme jej sledovat v mnoha rovinách.
„Skrze tento svět“, jak uvádí Zdeněk Kalista, proniká člověk k tomu, co už není
fyzické, ale metafyzické, k věčnosti. Když toto napětí povoluje a není již síla, která
by protiklady přiváděla k sobě a vše udržovala v jednotě, nastává zánik baroka. Do
popředí vystupují jiné principy. Přesto není doba baroka uzavřenou epochou, stejně
jako ostatní epochy dějin lidstva. Určitý odkaz z každé z nich přetrvává, ve větší či
menší míře je znatelný jeho vliv. Někdy nás znepokojuje, jindy nás nechává
lhostejnými, někdy se jej snažíme překrýt, jindy usilujeme o to, aspoň trochu
poodkrýt jeho kořeny, atd. Nejužší paralelu mezi barokem a současností představuje
zmíněné napětí. Toto napětí stále více vystupuje do popředí v životě současného
člověka, kdy překonává hranice, jeho poznání postupuje dál a dál, stále se mu
jakoby otevírají nové světy s neskýtanými možnostmi, přesto přitom naráží na
nepochopitelné.

V tomto

prostoru

reálného

a

ireálného,

poznaného

a

nepochopitelného, které na sebe navzájem narážejí, vzniká a je neustále přítomno
zmíněné napětí.
Snažíme-li se odkrývat stopy barokní doby v dnešním světě, jsou to vedle dalšího
především zachovalá umělecká díla, která nám umožní tyto stopy odkrývat a
objevovat mnohdy pozapomenuté souvislosti. Když se po těchto stopách vydáme,
cítíme, že pronikáme do nejrůznějších vztahů, které spolu vnitřně souvisí. Vzniká
jakési napětí. Podobně jako pavučina natažená mezi stébly trávy. Je utkána
z jednotlivých vláken - ale jednotlivé vlákno samo o sobě by neznamenalo nic a
zajisté bychom před sebou neměli pavučinu. Teprve napjatá a propojená vlákna
dávají vzniknout pavučině, celku, který je určitým způsobem uspořádaný a zároveň
není možné, aby vznikl beztoho, že je utkán z jednotlivých vláken. V tomto napětí
jednotlivostí a celku však nesmí chybět člověk. Baroko s ním počítá, jinak by
nebylo dílo dokonáno, nevznikl by „bel composto“ - dobře uspořádaný celek, což
v pozdější době zachycuje termín „Gesamtkunstwerk“ vytvořený Richardem
Wagnerem. Na příkladu Svaté Hory lze ukázat, že theatrum sacrum je ve své
rozmanitosti dokonale rozehráno. Každá z figur disponuje „bohatou rolí“. Avšak
žádná z figur nikterak nevypadá z rámce, ba naopak, obrovská rozmanitost a
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pestrost podporují celek, který je dobře uspořádaný - bel composto. Veškerá
rozmanitost směřuje k jednotě a vyúsťuje v celistvosti celku.
Vše je vystavěno tak, že počítá s člověkem a vede ho k transcendenci.
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Resumé (česky)
Diplomová práce zabývá barokním světem a člověkem. Klade otázky, co bylo pro
člověka a vnímání a prožívání jeho světa určující. Pro baroko byla představa Boha
základní představou, která určovala jeho myšlenkový svět. Hmotný svět není ale
něčím okrajovým, skrze hmotný svět usiluje o proniknutí do jiného světa,
k transcendenci. Baroko usiluje o maximalizaci, vystupňování, dosažení až
k nadzemskému. Kořeny lze podle Zdeňka Kalisty hledat až na Kostnickém koncilu
ve vystoupení Husově, které následně podněcuje evropskou inteligenci k zabývání
se metafyzickými hodnotami; dále pak kniha francouzského kardinála Pierre
d´Ailly s titulem Imago mundi, která byla podněcujícím momentem pro Kolumbovu
objevitelskou cestu. Pronikání do zámoří se odrazilo v duchovních dějinách doby byl to jakýsi průlom do nekonečna.
Baroko proniká skrze tento svět do jiného světa, světa metafyzického, přičemž je
určující právě ona touha po nekonečnosti, věčnosti. Protiklady hmotného a
duchovního, zemského a nadzemského, času a věčnosti, konečného a nekonečného
vyvolávají napětí, které zároveň tyto paradoxy udržuje dohromady. „Barok je
charakterizován především velkým vnitřním napětím, jež tyto paradoxy probouzejí
v jeho člověku.“138 Můžeme to sledovat v barokním prostoru, senzualitě, pohybu,
čase.
Ptáme-li se po stopách baroka v dnešním světě, „je třeba soustředit se plněji k oněm
dominantám, […] k základním rysům charakterizujícím jeho duchovou tvářnost, a
ptát se, v jakém vztahu jsou tyto dominanty k dominantám, které určují duchovou
tvářnost naší doby.“139 Nejužší paralelu mezi barokem a současností představuje
zmíněné napětí. Toto napětí stále více vystupuje do popředí v životě současného
člověka, kdy překonává hranice, jeho poznání postupuje dál a dál, stále se mu
jakoby otevírají nové světy s neskýtanými možnostmi, přesto přitom naráží na
nepochopitelné.

V tomto

prostoru

reálného

a

ireálného,

poznaného

a

nepochopitelného, které na sebe navzájem narážejí, vzniká a je neustále přítomno
zmíněné napětí.

138
139

Kalista 2005, s. 159.
Kalista, 2005, s. 180.
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Resumé (deutsch)
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der barocken Welt und dem barocken
Menschen. Es werden Fragen gestellt, was für den Menschen, für die
Wahrnehmung und das Erleben seiner Welt entscheidend war. Für Barock war die
Vorstellung von Gott grundlegend, diese bestimmte seine Gedankenwelt. Die
physische Welt stellt aber nichts Marginales dar, Barock ist bemüht durch die
physische Welt in eine andere Welt, zur Transzendenz zu gelangen. Barock führt
die Maximalisierung, Steigerung, Streben bis zu dem Überirdischen durch. Die
Barockwurzeln sind laut Zdeněk Kalista bis zu der Kirchenversammlung in
Konstanz zu führen, denn der Auftritt von Jan Hus bringt nachhinein die
europäische Intelligenz dazu, sich mit den metaphysischen Werten zu beschäftigen;
des weiteren ist es das Buch des französischen Kardinals Pierre d´Ailly mit dem
Titel Imago mundi, das den inspirierenden Moment für die Erkundungsreise
Kolumbus´ darstellt. Die Erschließung der Übersee spiegelte sich dann in der
Zeitgeschichte - es war ein Durchbruch ins Unendliche.
Barock gelangt durch diese Welt in eine andere Welt, in die metaphysische Welt,
wobei gerade die Sehnsucht nach dem Unendlichen, nach der Ewigkeit
entscheidende Rolle spielt. Die Gegensätze des Physischen und des Geistigen, des
Irdischen und des Überirdischen, der Zeit und der Ewigkeit, des Endlichen und des
Unendlichen rufen eine Spannung hervor, die diese Gegensätze miteinander hält.
„Für Barock ist vor allem große innere Spannung entscheidend, die diese
Gegensätze in seinem Menschen hervorrufen.“140 Wir können dies in den Bereichen
der Barockraumvorstellung, -sensualität, -bewegung und -zeit verfolgen.
Wenn wir auf der Suche nach den Spuren des Barock in der heutigen Welt sind, „ist
es entscheidend sich auf diejenigen Dominanten, […] auf die Grundzüge, die die
Geistesbeschaffenheit des Barock bilden, zu konzentrieren und zu fragen, was für
ein Bezug zwischen den Barockdominanten und den Dominanten, die die
Geistesbeschaffenheit der heutigen Zeit bestimmen, besteht.“141 So erkennen wir,
dass die engste Parallele zwischen Barock und der heutigen Zeit gerade die
erwähnte Spannung darstellt. Diese Spannung zeigt sich immer mehr in dem Leben
140
141

Kalista, 2005, s. 159.
Kalista, 2005, s. 180.
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des heutigen Menschen, wenn er die Grenzen überwindet, wenn seine Erkenntnisse
immer weiter fortschreiten, wenn sich ihm immer „neue Welten“ mit ihren
Möglichkeiten öffnen; trotzdem stößt er immer wieder auf das Unbegreifliche. In
diesem Raum des Realen und des Irrealen, des Erkannten und des Unbegreiflichen,
die aufeinanderstoßen, entsteht und ist ständig die erwähnte Spannung präsent.
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Obrazová příloha

1. Cesta - ubírání se pozemským životem, touha po nekonečnu, věčnosti (foto autor)

2. Svatá Hora - Pražská brána - portál; vstup do posvátného okrsku; přechod
z tohoto světa; přiblížení se transcendentnu (foto autor)
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3. Svatá Hora - Pražská kaple - pohled do nebe; skrze tento svět proniká barokní
člověk k transcendentnu (foto Miroslav Zelenka)

4. Svatá Hora - schody - nekonečná cesta vzhůru; vyjití z každodennosti, otevření
horizontu (foto Miroslav Zelenka)
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5. Svatá Hora - chrám na tzv. horním ambitu - „blíže k nebi“; zhuštení, zkvalitnění
prožitku času, možnost pronikat k věčnosti (foto autor)
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