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Abstrakt

Tato práce pojednává o vztahu (fotografického) obrazu a textu ve dvou románech
doprovozených fotografiemi: Mrtvých Bruggách George Rodenbacha a Saturnových
prstencích W. G. Sebalda. Jelikoţ uţ ze samotné podstaty fotografického obrazu vyvstává
otázka jeho vztahování se ke skutečnosti, zvolili jsme si za ústřední téma naší práce vztah
skutečnosti a fikce, který se mění v závislosti na druhu reprezentace. V práci se zabýváme
také tématy pomíjení, truchlení a řádu, jeţ podle nás romány spojují. Při naší interpretaci
vycházíme hlavně z teoretického textu Rolanda Barthese Le message photographique, ve
kterém autor definuje různé druhy fotografické konotace, jeţ v průběhu analýzy nalézáme
ve fototextech. V souvislosti s dílčím tématem vztahu fotografie a smrti čerpáme také
z Barthesovy Světlé komory, dále pak hlavně z esejů ze sborníku Co je to fotografie, které se
dotýkají témat fotografické pózy (Thierry de Duve), fotografie a vzpomínání (André Bazin),
fotografie a zrcadla (Craig Owens).

Abstract:

The thesis examines the relationship between (photographic) image and text in two
novels accompanied by photographs: Georges Rodenbach’s Bruges-la-Morte and The Rings
of Saturn by W. G. Sebald. As in the essence of photographic image lies the question of its
relation to reality, we decided to make from the theme of relation between reality and fiction,
which differs according the type of representation, our central theme. The thesis is also
concerned with the themes of passing, mourning and order, which connect examined novels.
Our interpretation is based mainly on Roland Barthes’ theoretical text Le message
photographique in which he defines various types of photographic connotation that we search
in analyzed phototexts. Concerning the partial theme of connection between photograph and
death we base our analysis on Barthes’ Camera Lucida, than we proceed mainly from the
essays of the collection Co je to fotografie which concern with photographic pose (Thierry de
Duve), photograph and remembering (André Bazin), photograph and mirror (Craig Owens).
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Úvod
Tato práce pojednává o vztahu (fotografického) obrazu a textu ve dvou prózách
doprovozených fotografiemi: Mrtvých Bruggách1 George Rodenbacha a Saturnových
prstencích2 W. G. Sebalda. Pro naši analýzu jsme si zvolili právě tyto dva fototexty, protoţe
se domníváme, ţe vztah mezi textem a obrazem problematizují, obraz zde není tradičně
podřízen psanému slovu, neplní klasickou funkci ilustrace, která text ozřejmuje, osvětluje a
názorně zobrazuje. Fotografický obraz v textech funguje spíše jako „paralelní dispozitiv,“3
který je autonomní a promlouvá vlastními prostředky. Jeho prostřednictvím se moţné
významy textu spíše zmnoţují, nečiní text čitelnějším, triviálnějším, ale komplexnějším.
Tento druh textu sebou nese jiný způsob čtení, neţ na jaký jsme běţně zvyklí, akt čtení musí
přecházet v pozorování obrazu, který vyţaduje jinou dynamiku a jiný způsob kódování.
Fotografický obraz se navíc liší od výtvarné (resp. jazykové) reprezentace, protoţe ve
své podstatě nese specifický vztah ke skutečnosti, „má v sobě cosi tautologického, nikdy se
neliší od svého referentu.“4 Pro svou zdánlivě jasnou referenční funkci se běţně fotografie
povaţuje spíše za index (tj. znak závislý na tom, co označuje) neţ za ikon, který souvisí
s objektem jen na základě podobnosti.5 O této problematice pojednává Roland Barthes ve
Světlé komoře, kde označuje referenci za zakládající řád fotografie, za její noéma.
Fotografický snímek je podle něj stejné přirozenosti jako jeho referent, který představuje
„nutně reálná věc, jeţ stála před objektivem a bez níţ by nebylo snímku. Tím se liší od malby,
která můţe předstírat skutečnost, aniţ by ji viděla a od mluvy, která kombinuje znaky, jeţ
nepochybně mají nějaké referenty, avšak ty mohou být, a nejčastěji také jsou, „chimérami“.6
„Efekt reálného“ fotografii zdánlivě předurčuje k blízkému vztahu k pozitivismu,
jehoţ rozvoj se kryje s jejím vynálezem, potaţmo k faktuálním ţánrům a literárnímu realismu
a naturalismu, které se pokouší o co nejvěrnější nápodobu skutečnosti. Ve skutečnosti se ale
fotografie hodí také jako doprovod fikčních textů, můţe podněcovat imaginaci a básnickou
1

Primárně pracujeme s francouzským vydáním románu, které je doprovozeno fotografiemi: RODENBACH,
Georges. Bruges-la-Morte. Paříţ: Flammarion, 1998. a s nejnovějším českým překladem textu: RODENBACH,
Georges. Mrtvé Bruggy. Přel. Jana Dratvová. Ústí nad Labem: AOS Publishing, 2009. Tato dvě vydání občas
konfrontujeme s dalšími, například s francouzským vydáním z roku 1910, které je doprovázeno ilustracemi M.
Balda: RODENBACH, Georges. Bruges-la-Morte. Paříţ: Flammarion, 1910.
2
SEBALD, W.G. Saturnovy prstence: Anglická pouť. Přel. Radovan Charvát. Praha: Paseka, 2012., SEBALD,
W. G. Die Ringe des Saturn. Berlín: FISCHER Taschenbuch, 2009.
3
BERTRAND, Jean-Pierre; GROJNOWSKI, Daniel. Présentation. In RODENBACH, Georges. Bruges-laMorte. Paříţ: Flammarion, 1998. s. 29.
4
BARTHES, Roland. Světlá komora: Poznámka k fotografii. Praha: Fra, 2005. s. 14.
5
Pouţíváme zde termíny index a ikon, které definuje Ch. S. Peirce. In PEIRCE, Ch. S. Sémiotika. Praha:
Karolinum, 1997.
6
BARTHES, Roland. Světlá komora: Poznámka k fotografii. Praha: Fra, 2005. s. 75.
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obrazotvornost. Souvisí to s „fotografickým paradoxem“, tj. s tím, ţe fotografický obraz
v sobě kromě denotace nese také zprávu konotovanou, jak tvrdí R. Barthes ve své eseji Le
message photographique.7 Definuje zde různé konotační procesy fotografie, jejichţ
prostřednictvím můţe být fotografickému obrazu vnucen druhotný smysl. Tyto procesy lze
rozdělit na dvě skupiny, na ty, při kterých je konotace důsledkem změny reality samotné, tj.
denotované zprávy: fotomontáţ, póza, výběr objektů, a ostatní, při kterých denotace zůstává
nedotčena: fotogenie, estetismus a syntax.
„Fotomontáţ bez varování zasahuje do samotné roviny denotovaného, zneuţívá
obecně uznávanou výsadní věrohodnost fotografie, která spočívá v její výjimečné denotační
schopnosti a prohlašuje silně konotovanou zprávu jednoduše za něco denotované. Ve
fotografickém snímku zmanipulovaném fotomontáţí (případně retuší) na sebe konotace bere
objektivní masku denotace.“8 Fotografická ilustrace obou knih, které analyzujeme v naší
práci, byla upravována retušováním. Fotografický obraz se tímto způsobem přizpůsobuje
charakteru textu a tvoří s ním jednotný celek. Postupy retušování na snímcích Mrtvých Brugg
dokládá na základě výzkumu negativů Paul Edwards v Note sur les négatifs.9 Samotný autor
knihy se k upravování snímků nevyjadřuje, protoţe se od fotografické ilustrace v podstatě
distancuje, přiznává jí pouze funkci „dokumentu navíc“.10 V případě fotografických ilustrací
Sebaldových Saturnových prstenců jsou postupy retuše snímků doloţené samotným autorem,
potvrzuje to ve vícerých rozhovorech.11 Zásahy do snímků jsou navíc tak evidentní, ţe
nemůţeme tvrdit, ţe by do roviny denotace zasahovaly „bez varování“, spíše naopak některé
snímky jako by samy upozorňovaly na svou povahu ikonu.
Dalším

konotačním

procesem,

jeţ

zmiňuje Barthes

ve

své

Le

message

photographique, je póza. Postavení, které zobrazený subjekt zaujímá, „předpřipravuje četbu
konotace označovaného. Fotografie je naplněna smyslem jen díky tomu, ţe existuje zásoba
stereotypních postojů, které tvoří významotvorné prvky (například pohled do nebe, nebo
naopak sklopený pohled). Historická pravidla obrazové konotace čerpají materiál v malbě,
divadle, v asociaci představ, nebo v obvyklých metaforách, to znamená v kultuře.“12 Za formu
pózy lze povaţovat také uspořádání předmětů na fotografických snímcích. Ty mohou být před
7

BARTHES, Roland. Le message photographique. In Communications, 1, 1961.
ibid. s. 131.
9
EDWARDS, Paul. Note sur les négatifs. In RODENBACH, Georges. Bruges-la-Morte. Paříţ: Flammarion,
1998.
10
Enquête du Mercure de France (janvier 1898). In RODENBACH, Georges. Bruges-la-Morte. Paříţ:
Flammarion, 1998. s. 319–334.
11
Viz například rozhovor s Ch. Bigsbym In WOLFF, Lynn, L. Sebald’s Hybrid Poetics: Literature as
Historiography. Berlín: De Gruyter, 2014. s. 123.
12
BARTHES, Roland. Le message photographique. In Communications, 1, 1961. s. 131–132.
8
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objektivem záměrně inscenovány, nebo pořizovatel snímku můţe rámováním některý objekt
do obrazu zahrnout, jiný z něj vyloučit. Objekty mohou navíc „vyvolávat myšlenkové
asociace (například obraz knihy asociuje intelektuála), nebo dokonce symboly (brána můţe
působit jako vstup do podsvětí). Představují proto ideální významotvorné prvky, na jedné
straně jsou nesouvislé a úplné samy o sobě, na druhé straně odkazují na jasné a známé
označované, představují tedy stabilní lexikální prvky a můţeme jednoduše vytvořit jejich
syntax.“13 V průběhu naší analýzy se setkáme s obojí podobou pózy, v Saturnových
prstencích nalezneme jednak pózu subjektu na fotografickém portrétu, jeţ se díky tomu mění
ze skutečné známé osobnosti zachycené na snímku na typ charakteru, který hraje v textu
důleţitou roli, jednak autor mění kontext momentek tím, ţe je zasazuje do symbolického textu
a spouští tak asociační proces, v němý se nám snímky začnou spájet s ikonickými malbami.
V Mrtvých Bruggách má póza podobu inscenace města Bruggy do určité symbolické podoby
města přítomné v textu. Problematice inscenovanosti fotografického obrazu u Sebalda se
věnuje například Lynn L. Wolff v kapitole z knihy Sebald’s Hybrid Poetics: Literature as
Historiography,14 inscenaci fotografické ilustrace Brugg zase J.-P. Bertrand a D. Grojnowski
v Présentation francouzského vydání Mrtvých Brugg z roku 1998,15 ze které v naši práci často
čerpáme.
Problematice fotografické pózy se věnuje také T. De Duve v stati Póza momentka
neboli fotografický paradox.16 Zde podobně jako Barthes upozorňuje na fakt, ţe póza má
schopnost odstranit ze snímku nahodilost, čímţ je rozostřena jeho referenční funkce. Díky
tomu se potenciálně traumatizující obraz mění v objekt, nad kterým lze truchlit, který vyzývá
k vyprávění a vzpomínání. S podobou snímku jako upomínkového předmětu se setkáme
v Mrtvých Bruggách i u Sebalda, který vyuţívá fotografii jako výsostné médium vzpomínání
a paměti. Důvodům, proč je v některých snímcích „otupena“ jejich původní schopnost
šokovat, se věnuje také S. Sontag v knize S bolestí druhých před očima,17 z níţ vycházíme
hlavně při analýze snímků ze Saturnových prstenců.
Posledním konotačním procesem, jeţ hraje v naší práci důleţitou roli, je estetizace.
Fotografie se snaţí „připodobnit se výtvarnému umění, buď proto, ţe chce získat status umění
(v případě piktorialismu), nebo také proto, ţe chce obyčejné označované proměnit v něco
13

ibid. s. 132.
WOLFF, Lynn, L. Sebald’s Hybrid Poetics: Literature as Historiography . Berlín: De Gruyter, 2014. s. 130.
15
BERTRAND, Jean-Pierre; GROJNOWSKI, Daniel. Présentation. In RODENBACH, Georges. Bruges-laMorte. Paříţ: Flammarion, 1998.
16
DE DUVE, Thierry. Póza, momentka neboli fotografický paradox. In CÍSAŘ, Karel (ed.) Co je to fotografie.
Praha: Herrmann & synové, 2004. s. 273–293.
17
SONTAG, Susan. S bolestí druhých před očima. Praha: Paseka, 2011.
14
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důvtipnějšího, sloţitějšího“.18 Barthes zde uvádí příklad fotografie aranţované do podoby
náboţenského obrazu, se kterou se setkáme také textech, jeţ jsou předmětem naší analýzy.
V práci se pokusíme popsat, jak se profánní obrazy v těchto textech „auratizují“,19 jak
dosahují ikoničnosti, například tím, ţe se připodobňují impresionistickým malbám.
Naše práce je členěná do dvou kapitol, z nichţ kaţdá se věnuje jednomu
z analyzovaných textů. Druhá kapitola, jeţ pojednává o Sebaldových Saturnových prstencích,
se pokouší přinést také komparativní hledisko, předloţit některá témata a přístupy k fotografii,
jeţ mají texty společné. Kaţdá kapitola je poté dále rozdělena do tří podkapitol, v první
podkapitole s názvem Subjektivní dokument se věnujeme obecnější otázce kontrastu mezi
faktuálním a fiktivním, jeţ se jeví jako ústřední téma analyzovaných textů, a proto se k ní v
průběhu práce neustále navracíme. Druhou podkapitolu jsme rozčlenili na základě
tematických okruhů do tří částí: pomíjení, truchlení a řád. Domníváme se, ţe tato témata hrají
důleţitou roli v obou textech, přičemţ tato role se v textech mírně liší, co nám poskytuje
ideální platformu pro jejich srovnání. V poslední podkapitole jsme se pokusili doloţit, ţe
v textech se dá vysledovat také metatextuální a metaobrazová rovina. Tím bychom chtěli
poukázat na to, ţe jde o velice komplexní texty, které zároveň reflektují obě média (obraz i
text), která v sobě zahrnují.

18

BARTHES, Roland. Le message photographique. In Communications, 1, 1961. s. 133.
W. Benjamin definuje „auru“ jako „mimořádné předivo času a prostoru, jedinečný zjev dálky, ať je jakkoli
blízko. In BENJAMIN, Walter. Malé dějiny fotografie. In CÍSAŘ, Karel (ed.) Co je to fotografie. Praha:
Herrmann & synové, 2004. s. 15.
19
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1. Číst a vidět Mrtvé Bruggy
1.1 Subjektivní dokument
Román George Rodenbacha Mrtvé Bruggy není sice úplně prvním fototextem, jak se obecně
mylně tvrdí, ale přesto sehrál v historii tohoto ţánru důleţitou roli. Jeho velký úspěch vedl
totiţ k první oficiální veřejné debatě o fotografické ilustraci publikované v časopise Mercure
de France v lednu 1898.20 Z „Ankety o románu ilustrovaném fotografiemi“, ve které byli
tázáni známí soudobí spisovatelé a novináři, vzešlo několik otázek, jeţ jsou pro naše
uvaţování o fototextu a fotografické ilustraci zásadní. Fotografická ilustrace je zde
konfrontována s ilustrací výtvarnou, vůči které trpí podle většiny odpovědí dvěma hlavními
nedostatky: neuměleckostí a sepětím s realitou.
Na konci devatenáctého století, tedy více neţ půlstoletí po oficiálním uvedení objevu
daguerrotypie, kritika stále povaţovala fotografii spíše za pouhou mechanickou reprodukci,
produkt procesu nebo překvapení objektivu, neţ aby v ní viděla výsledek uměleckého
vyjádření či interpretace. Vyzdvihovaná mechaničnost vzniku fotografického obrazu budí
zdání jeho objektivnosti a pro vzkvétající „pozitivismus se stává vytouţenou zárukou věrného
a zcela neosobního podání skutečnosti.“21 Kvůli sepětí fotografie s realistickým zobrazením
světa (potaţmo s literárním realismem a naturalismem) se jejím odpůrcem stává Charles
Baudelaire, který ve svém příspěvku do Salonu v roce 1859 označuje fotografii za „úhlavního
nepřítele umění a imaginace.“22 Tento názor s ním sdílí i většina dotázaných z „Ankety“, kdyţ
tvrdí, ţe fotografie se hodí spíše jako doprovod k vědeckým textům nebo ţánrům, které se
snaţí o věrnou nápodobu skutečnosti.
Baudelairův populární názor byl mnohokrát vyvracen, a tak se postupem času
fotografie přestala povaţovat za pouhou neutrální „tuţku přírody“ a stala se v očích kritiků a
posléze v očích veřejnosti legitimním uměleckým artefaktem, vyjádřením jedince, který
vkládá do obrazu specifickou interpretaci a svůj vlastní úhel pohledu.23 Za jednoho z prvních
zastánců umělecké fotografie je povaţován W. F. Talbot, který v Tužce přírody naznačuje, ţe

20

Enquête du Mercure de France (janvier 1898). In RODENBACH, Georges. Bruges-la-Morte. Paříţ:
Flammarion, 1998. s. 319–334.
21
KRACAUER, Siegfried. Fotografie. In CÍSAŘ, Karel (ed.) Co je to fotografie. Praha: Herrmann & synové,
2004. s. 28, 29 (Dále citováno jako Co je to fotografie).
22
BAUDELAIRE, Charles. Salon 1859. In Úvahy o některých současnících. Praha: Odeon, 1968.
23
O vzniku umělecké fotografie a jejích rysech pojednává například BRUNET, François. Photography and
Literature. London: Reaktion Books, 2009.
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fotografie je „médium, ve kterém příroda slouţí jako projekční plátno pro Já“,24 a pojí ji tak
s romantickou estetikou a se sebevyjádřením. Fotografie se zde jeví nejen jako otisk reality
samotné (index), ale také jako znak, do kterého byl vloţen specifický význam prostřednictvím
subjektu jeho tvůrce (ikon).25 Výčet dalších moţných uměleckých aspektů, způsobů konotace
fotografického

obrazu
26

photographique.

uvádí

mezi

jinými

Roland

Barthes

v eseji

Le

message

Patří mezi ně kromě úhlu pohledu (perspektivy) fotografa a z něho

vyplývajícího rámovaní také retuš, póza, výběr objektů, estetismus, fotogenie a syntax.
Dlouhá cesta fotografie k vydobytí statusu umění kulminovala v druhé polovině
dvacátého století v momentu, kdy si teoretici poloţili otázku, zda je vůbec nutné oddělovat ve
fotografii póly dokumentu a umění, zda tyto póly, jeţ jsou oba fotografii vlastní, nemohou
v tomto médiu koexistovat. Upozorňuje na to například Rosalind Kraussová v stati Obraz, text
a index, ve které definuje fotografii jako „ikonu, jeţ má ke svému referentu indexický
vztah.“27 Odkazuje tak na fotografický paradox, spočívající v tom, ţe fotografický obraz
zahrnuje zároveň dvě zprávy: denotovanou (bez kódu) a konotovanou (kódovanou).28
Tento dvojí charakter fotografického obrazu lze sledovat i na fotografických
ilustracích Mrtvých Brugg. Nalezneme zde třicet pět similigravur,29 kopií fotografií od známé
francouzské fotografické firmy „Lévy et Neurdien“, které původně kolovaly mezi veřejností
jako turistické pohledy. Fotografické snímky byly vytrţeny ze svého původního kvazidokumentárního kontextu a vloţeny do romaneskního rámce Mrtvých Brugg. Jejich
dokumentární funkce byla sice potlačena, kdyţ z nich byly při začlenění do románu
odstraněny popisky s místními názvy, ale to nic nezměnilo na faktu, ţe stále zůstaly spjaty
s minulou realitou „toto bylo“ města Bruggy.30
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Citováno podle: BRUNET, François. Photography and Literature. London: Reaktion Books, 2009. s. 40.
O této podvojnosti fotografie se zmiňuje také Ch. S. Peirce ve svých úvahách o různých druzích znaku
(symbol, ikon, index). In PEIRCE, Charles S. Logic and Semiotic: The Theory of Signs. In Philosophic
Writings of Peirce. New York: Dover Publications, 1955. s. 106.
26
BARTHES, Roland. Le message photographique. In Communications, 1, 1961. Kromě R. Bartha upozorňují
na estetickou (formativní) tradici fotografie a její znaky také W. Benjamin, A. Bazin, S. Kracauer, A. Sekula, W.
Kemp. In Co je to fotografie, J. Szarkowski. In SZARKOWSKI, John. The Photographer‘s Eye. New York: The
Modern Museum of New York, 2008.
27
KRAUSSOVÁ, Rosalind. Obraz, text a index: poznámky k umění 70. let. In Co je to fotografie. s. 257.
28
ibid. s. 263, 264. R. Kraussová vychází z Barthova termínu „sdělení bez kódu“, který pouţil v eseji Rétorika
obrazu. BARTHES, Roland. Rétorika obrazu. In Co je to fotografie. s. 51-61. Na „fotografický paradox“,
podvojnost fotografické zprávy, která je zároveň denotací i konotací, upozorňuje Barthes v eseji Le message
photographique. In Communications, 1, 1961. s. 130.
29
Similigravura je technika tisku, která umoţnila reprodukovat monochromní ilustrace, jeţ jsou tvořeny
polotóny (dovolují gradaci odstínů na škále od bílé k černé), tedy například fotografie. Původní odstíny jsou
přepsané prostřednictvím odstínů teček rastru, který umoţňuje jeho vytištění díky dané technologii.
30
R. Barthes povaţuje minulou realitu, „toto bylo“, za esenci fotografického obrazu. In BARTHES, Roland.
Světlá komora. Poznámka k fotografii. Praha: Fra, 2005.
25
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Stará podoba města Bruggy je prostřednictvím fotografického obrazu zachována jako
relikvie, jako památka na to, co bylo zničeno, nebo se ztratilo pod vlivem modernizace.
Xavier Fontaine v studii La photographie non identifiée de Bruges-la-Morte31 tvrdí, ţe
vizuální materiál v podobě turistických pohledů mohl i přesto, ţe některé pohledy byly
pořízeny více neţ patnáct let před publikací románu, slouţit jako archiv kolektivní paměti.
Upozorňuje také na moţnost, ţe soudobý čtenář mohl k četbě románu přistupovat
předpřipraven, mohl vztahovat skutečnost města, jak ji sám zaţil a viděl na pohledech, k její
fikční podobě v románu.
To, jak byla kniha spjata s Bruggami, dokazuje i fakt, ţe po jejím obrovském úspěchu
se zvedla vlna turismu, která zaplavila do té doby ničím významné provinční město. Kniha do
města nalákala významné umělce i laiky, kteří zde mohli osobně konfrontovat fikci s realitou
města. Zjevná diskrepance mezi fikční pohřební náladou města a jeho skutečností často podle
dobových výpovědí „nezklamala jen umělce, jiţ město navštívili, ale také vyvolala velkou
vlnu odporu mezi místními obyvateli, kteří se snaţili oţivit město vystavěním nového
přístavu.“32
K realistickému čtení fotografických ilustrací navádí i dokumentární sloţka
francouzského vydání románu z roku 1998,33 se kterým primárně pracujeme, jeţ obsahuje
seznam míst zmíněných v románu, mapu Brugg s vyznačenými místy, a dokonce seznam
fotografií se znovu přiřazenými místními názvy. Ještě dnes je tedy moţné částečně navrátit
fotografiím jejich původní funkci, vzít knihu a pouţít ji jako turistického průvodce po městě.
Mezi konkrétními místy, která bychom byli schopni identifikovat i na procházce dnešními
Bruggami, převládají místa kultu (kaple Jeruzalémská, kaple Svaté krve, kostel Matky Boţí,
kostel svatého Salvátora, Špitál svatého Jana), ale v textu je vzpomenuto také centrum: Velké
náměstí s věţí trţnice, Vlámská ulička, divadlo, bekyňství s blízkým Minnerwater („jezerem
lásky“) a také Růţencové nábřeţí, kde se nachází Huguův dům. Původní dokumentární
funkce fotografií je zde ale jiţ překryta fikční mříţkou našeho čtení Mrtvých Brugg, a to
například v momentu, kdyţ se snaţíme lokalizovat Huguesův dům, nebo procházet stejnými
místy jako on, tj. přebrat jeho perspektivu.

31

FONTAINE, Xavier. La photographie non identifiée de Bruges-la-Morte. In Photolittérature, littérature
visuelle et nouvelles textualités. New York, Paříţ 26. 10. 2012. Photlit [online]. Dostupné z:
http://phlit.org/press/?p=1721.
32
O recepci románu v době jeho vzniku píše MAES, Pierre. Georges Rodenbach (1855–1898). Gembloux: J.
Duculot, 1952. s. 209–214.
33
Le lieux mentionnés dans le roman, Table de photographies. In RODENBACH, Georges. Bruges-la-Morte.
Paříţ: Flammarion, 1998. s. 313–315.
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U turistických fotografií, které jsou součástí tohoto románu, není na první pohled
jasné, ţe nám předkládají pouze zdánlivě objektivní obraz. Věrné zobrazení se v nich mísí
s reklamním záměrem, který chce propagovat určitý obraz města, a proto vkládá do
původního denotovaného obrazu vlastní významy.34 I tyto fotografie jsou tedy formovány
subjektivním úhlem pohledu fotografa, který některé prvky potlačuje, jiné umocňuje.
Například „mrtvost“ města je na snímcích Mrtvých Brugg zvýrazněna prostřednictvím
opakujících se prázdných prostor bez lidí a efekt monochromatického šedého nebe zase
docílen odstraněním mraků. Potlačeny jsou zde naopak „pitoreskní prvky kaţdodenního
ţivota: folklorní čepice, řemeslníci při práci, skupiny krajkářů, které obdivují cizinci, ţivé
ulice, drůbeţí trhy a nenajdeme zde ani hlavní stanici nebo koňské povozy, které zobrazovala
jiná dobová díla věnovaná městu (například Promenades dans Bruges od Charlese de
Flou).“35 Kromě reklamního záměru lze na fotografiích sledovat i rukopis uměleckých
fotografů bratrů Neurdienů, pro které je typický určitý styl. 36 Fikční tendenci jejich fotografií
vybraných pro román Mrtvé Bruggy dokládá i Paul Edwards v Note sur les négatifs, ve které
na základě průzkumu negativů konstatuje, ţe fotografická ilustrace tohoto textu tvoří
„harmonický celek záměrně upravovaný prostřednictvím rámování a retušování“.37
V textové části Mrtvých Brugg nalezneme paralelu dvojího dokumentárně-fikčního
charakteru fotografického obrazu v podobě ţánrové rozpolcenosti. Na jedné straně se tento
román běţně povaţuje za symbolistický (s fantaskními a poetickými prvky), na druhé straně
v sobě zachovává i odkaz k realistické, resp. naturalistické literární tradici.38 To, ţe realistický
román slouţí Rodenbachovi jako významný intertext, je viditelné například v úvodním
upozornění, které dává návod k četbě románu. Román je zde nazván „studií vášní“, čímţ, zdá
se s jistou ironií, odkazuje k Balzakovým Studiím mravů nebo Zolově „přírodopisní a sociální
studii“, jak zní podtitul jeho románového cyklu Rougon-Macquartové.
Tato podvojnost se odráţí i v rovině vyprávění, setkáváme se zde s dvěma diskurzy:
vyprávěním a komentářem, které se vzájemně propojují. Viditelné je to kromě úvodního

34

O kódovanosti reklamního fotografického obrazu viz BARTHES, Roland. Rétorika obrazu. In Co je to
fotografie. s. 51–61.
35
BERTRAND, Jean-Pierre; GROJNOWSKI, Daniel. Présentation. In RODENBACH, Georges. Bruges-laMorte. Paříţ: Flammarion, 1998. s. 16. Ukázka ilustrací z Promenades dans Bruges od Charlese de Flou viz
obrazová příloha č. 1.
36
HANNAVY, John (ed.). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. New York: Tailor & Francis
group, LLC, 2008. s. 991, 992.
37
EDWARDS, Paul. Note sur les négatifs. In RODENBACH, Georges. Bruges-la-Morte. Paříţ: Flammarion,
1998. s. 316.
38
Na hybridní realisticko-symbolistický charakter románu upozorňuje J.-P. Bertrand a D. Grojnowski. In
BERTRAND, Jean-Pierre; GROJNOWSKI, Daniel. Présentation. In RODENBACH, Georges. Bruges-la-Morte.
Paříţ: Flammarion, 1998. (Dále citováno jako Présentation).
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upozornění také například v závěrečné části románu, kde je „nevázanost vyprávěného
přehrazena racionálním hlasem, který ukazuje na trivialitu rozřešení ve jménu Tajemství“.39
Tato část je od předchozího textu navíc oddělená graficky přerušovanou linií, díky čemuţ
působí jako poznámka pod čarou:
……………………………………………………………………………………………..
Byla mrtvá – neboť nevycítila ono Tajemství, přítomnost věci nedotknutelné pod
hrozbou svatokrádeže. Vztáhla ruku na kadeře pomsty, které těm, jejichž duše je čistá a souzní
s Tajemstvím, dává vytušit, že náhle, v okamžiku zhanobení, se ony stanou nástrojem smrti.
Tak skutečně zemřel celý dům. Barbora odešla, Jana zde ležela mrtvá. Jeho zesnulá byla ještě
více mrtvá…40
Perspektiva komentátora, který se staví do pozice sepisovatele „studie vášní“, je
viditelná i na několika místech, kdy je vyprávění přerušeno takřka didaktickými komentáři
probíhajících událostí a zobecňujícími výroky, které se prezentují jako výsledky pozorování. 41
Racionalita komentáře kontrastuje navíc s básnickými obrazy, které vypravěč často uţívá,
jako by sám byl podobně jako dvojí diskurz románu rozpolcený, jako by v něm jeho
rozumová sloţka, duch, vědomí bojovala s duší.42
V Mrtvých Bruggách dostávají básnické obrazy někdy tak velký prostor, ţe převládají
nad příběhem románu. Dějová linka je zde potlačena na úkor souboru poetických motivů,
které se neustále navracejí a které často slouţí k popisu scenérie města a k ilustraci „stavů
duše“ hlavního hrdiny. Zdá se, ţe Rodenbach záměrně zmnoţil stávající symptomy poetické
prózy (například metaforický a rytmický jazyk), kdyţ do prvního kniţního vydání románu43
vloţil společně s fotografiemi dvě kapitoly (šestou a jedenáctou), které se povaţují za nejvíce
básnické.
39

BERTRAND, Jean-Pierre; GROJNOWSKI, Daniel. Présentation. s. 36, 37.
RODENBACH, Georges. Mrtvé Bruggy. Ústí nad Labem: AOS Publishing, 2009. s. 130 (Dále citováno jako
RODENBACH, Georges. Mrtvé Bruggy).
41
Jako příklad můţeme uvést následující úryvky: „Podivná věc: nikde není k vidění tolik starých ţen jako ve
starých městech.“; „(…) plevel pomluv v mrtvých městech vyrůstá mezi dláţděním.“; „Města především mají
takovou osobnost, vlastního ducha, charakter téměř viditelný, jenţ odpovídá radosti, nové lásce, zřeknutí se,
vdovství. Kaţdé město je stav duše, a jakmile v něm pobýváme, tento stav duše se přenáší, vlévá se do nás jako
očkovací látka, kterou vdechneme s lehkým vánkem.“ In RODENBACH, Georges. Mrtvé Bruggy. s. 82, 46, 89.
42
Bachelard v Poetice prostoru definuje básnický obraz jako podnět snění, jako něco, co je před myšlením a
strhuje spíše duši neţ ducha a vědomí. In BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru. Praha: Malvern, 2009.
43
Část románu byla poprvé vydána v časopisu Le Figaro v únoru 1892 na pokračování bez fotografického
doprovodu, který byl k textu přidán společně s dvěma kapitolami (šestou a jedenáctou) pravděpodobně zčásti
z pragmatických důvodů, aby byl text dostatečně dlouhý a mohl být vydán jako román v nakladatelství
Flammarion v tomtéţ roce. O vzniku románu pojednali BERTRAND, Jean-Pierre; GROJNOWSKI, Daniel.
Présentation. s. 13.
40
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Fotografie tedy nejsou v běţném slova smyslu ilustrací, protoţe vznikly ještě před
textem a nezávisle na něm, některé pasáţe textu bychom naopak mohli chápat jako jejich
ekfráze. Fotografie nejsou textu podřízené, ani ho nekopírují, mezi nimi a textem se tvoří
různé vztahy, někdy si vzájemně odporují, jindy se zase za sebou mírně zpoţďují. Nesnaţí se
o „přímou (explikativní) reprezentaci textu, ale spíše tvoří k textu paralelní dispozitiv“.44
Přesto se ale mezi textem a fotografiemi tvoří pozoruhodný implicitní dialog, jenţ nás vyzývá
k aktivnímu vizuálnímu čtení, o které se pokusíme v následující části této kapitoly. Naším
cílem bude popsat, jak se stavy duše, které evokuje atmosféra (scenérie) města, ukazují
v textu a v obrazové ilustraci, jak román prostřednictvím poetických prvků popisuje
subjektivitu hlavního hrdiny, jak se tato básnická subjektivita impregnuje do fotografické
ilustrace románu, a konečně, jak se z denotovaného obrazu, kvazi-dokumentárních fotografií
Brugg, stává obraz nabitý symbolickým významem.

44

ibid. s. 29.
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1.2 Truchlení, vina a pomíjení
Za první impuls k vizuálnímu čtení Mrtvých Brugg se pokládá úvodní upozornění,45 ve
kterém fikční editor románu poukazuje na důleţitou roli ilustrace v textu. Městská krajina
podle něj „neslouţí jen jako plátno na pozadí, jako popisná témata vybraná tak trochu
náhodou, ale je spojená přímo s dějem knihy“, a proto je „nutné, abychom tuto scenerii
přenesli sem mezi stránky (…)“.46
Na základě tohoto čtenářského návodu, za který lze úvodní upozornění pokládat,
bychom mohli očekávat, ţe v knize najdeme narativní ilustraci, která se bude nějakým
způsobem podílet na „převyprávění příběhu podle verbální předlohy“.47 Toto očekávání však
nebude naplněno, protoţe nepočetné dějové zvraty (setkání s Janou, zabití Jany) nejsou
spojeny s výraznými změnami ve fotografickém doprovodu.48
Domníváme se, ţe podobně jako se děje v tomto „románu myšlenky“ odehrávají
převáţně v nitru lidské bytosti (Hugua, sluţky Barbory) i fotografie se spíše pokouší přenést
do obrazu subjektivitu a duševní pohled hrdinů příběhu. Kromě toho, ţe je na fotografických
ilustracích viditelná snaha přeloţit do obrazu zamyšleného člověka, tj. „většina z nemnohých
postav zachycených na snímcích stojí v přemýšlivých pózách“,49 je na snímcích na úkor
anekdotičnosti upřednostněna atmosféra, resp. scenérie města Bruggy, která je záhadnými
analogiemi spjata se stavy duše hlavního hrdiny. Fotografické snímky v Mrtvých Bruggách si
tak kladou podobné cíle jako romantické výtvarné umění, které před věrným znázorněním
skutečnosti upřednostňuje vyjádření odrazu duše a citů.
Duševní stavy hlavního hrdiny ale přece jenom nestagnují a mají jistý vývoj, tj.
obsahují v sobě jistou implicitní dějovost, která se odráţí i na scenérii města. Při pozorném
sledování snímků se tato dějovost dá vypozorovat i na fotografické ilustraci.
45

Například Bertrand a Grojnowski v poznámce k francouzskému vydání románu z roku 1998 tvrdí, ţe „toto
upozornění explicitně zdůvodňuje fotografické ilustrace románu, které se podílí na jeho ději, resp. peripetiích“.
In Bruges-la-Morte. Paříţ: Flammarion, 1998. s. 275. Také X. Fontaine se domnívá, ţe je čtenář v úvodu
upozorněn na důleţitost fotografie v následujícím textu. Viz La photographie non identifiée de Bruges-la-Morte.
In Photolittérature, littératie visuelle et nouvelles textualités. New York, Paříţ, 26. 10. 2012. Photlit [online].
Dostupné z: http://phlit.org/press/?p=1721.
46
RODENBACH, Georges. Mrtvé Bruggy. s. 9.
47
JEDLIČKOVÁ, Alice. Podoby transmediality: verbální a piktoriální vyprávění. In KRAUSOVÁ, Lenka,
SCHNEIDER, Jan (ed.) Intermedialita: slovo – obraz – zvuk. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.
s. 16. John Szarkowski zastává krajní stanovisko, kdyţ tvrdí, ţe fotografie není schopna vytvořit narativ, ale
spíše jen symbol. In The Photographerʼs Eye. New York: The Modern Museum of New York, 2008.
48
Na rozdíl od výtvarné ilustrace M. Balda k francouzskému vydání románu z roku 1910, viz obrazová příloha č.
2.
49
EDWARS, Paul. Note sur les negatifs. In RODENBACH, Georges. Bruges-la-Morte. Paříţ: Flammarion,
1998. s. 319. Tento postup zopakují i doslovné, explikativní, narativní ilustrace Jany Hakenové, jeţ doprovázejí
poslední české vydání Mrtvých Brugg, na kterých je několikrát zobrazen zadumaný Hugues se skloněnou hlavou.
Viz RODENBACH, Georges. Mrvté Bruggy. Ústí nad Labem: AOS Publishing, 2009.
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1.2.1 Truchlení
Hugues přichází do Brugg, protoţe díky svému smyslu pro podobnost cítí, ţe Město je
analogií jeho smutku. „Bruggy se historicky zdají být zasvěceny kultu smutku, který proniká
nejen bekináţemi a četnými kostely, ale dostává se i do kaţdodenního ţivota.“50 Huguovi se
toto město stává sestrou v bolesti (soror dolorosa)51 a obdobu svého truchlení nachází ve
všudypřítomné bolestné scenérii, kde „pláčí tváře neviditelných pramenů“,52 tunely mostů
roní chladné slzy, topoly se chvějí na březích jako ţalozpěv slabého pramínku bez útěchy,53 a
dokonce i zvony vyzvánějí ztrápeně.54
Obraz trpícího města je umocněn prostřednictvím jmenování a popisů obrazů, jejichţ
námětem je utrpení. Mezi tyto obrazy patří například ona soror dolorosa, jeţ je odkazem
k plátnu Simona Marmiona Mater dolorosa,55 na kterém Panně Marii stékají slzy při pohledu
na svého ukřiţovaného syna, působivá ekfráze56 Memlingovy malby Martýrium svaté Uršuly
a jedenácti tisíc panen,57 jeţ zdobí relikviář svaté Uršuly, nebo popis krvácejících stigmat na
Kristově soše v kapli Jeruzalémské. Tyto obrazy jsou jenom jedním z příkladů náboţenských
námětů, kterých je román plný. Město má „tvář Věřící“,58 jeho atmosféru prostupuje
zboţnost, kterou se nakonec nakazí i sám Hugues. Sice se zpočátku církevních obřadů
neúčastní a mohlo by se zdát, ţe podobně jako vypravěč příběhu povaţuje flanderskou víru za
tmářství, ze vznešeného smutku si nakonec sám udělá náboţenství, stává se „MNICHEM
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BOLESTIPLNÉHO ŘÁDU“.59 Mrtvé Bruggy tedy představují fikční svět, do něhoţ byl
člověk zrozen, aby trpěl. Setkání s Janou je jen chvilkovým zběhnutím od řádu bolesti, do
kterého se Hugues po vystřízlivění opět navrací, s čímţ souvisí i návrat ponuré šedé scenérie
Brugg do příběhu.
Zdá se, ţe utrpení s sebou v románu nese atmosféru rozostření podobnou vidění očí
zaplavených slzami. Kdyţ Hugues prochází Bruggami, vše je zahaleno mlţným snovým
oparem, překryto nepřestupnými záclonami nebo rozmazáno nekonečným deštěm, který na
severu neustává. Barevnost bruggských fasád je zastřena, „chemie ovzduší neutralizuje příliš
ţivé barvy, převádí je na jednotu snu, na směsici zašedlé ospalosti“.60 „Záhadná šeď, věčný
polosmutek“61 nechává stopy na Huguově duši, která je stejně šedá jako město. Přítomnost
šedé, jeţ společně s bílou a černou dominuje na barevné paletě vyprávění, je nejzjevnější v
šesté kapitole. Tato kapitola, která je apoteózou největšího z Šedých Měst, byla do románu
vloţena dodatečně společně s fotografiemi a „působí jako ekfráze fotografického obrazu“.62
Je zde navíc implicitně popsán jeho vznik, při kterém také chemie neutralizuje barvy a
převádí je na šedé odstíny.
Mlţnost smutné scenérie Mrtvých Brugg se přenáší do fotografické ilustrace románu
v podobě rozostření. Kromě prázdných prostor lze na snímcích spatřit malé, často rozmazané
postavy, které mají vţdy (podobně jako v textu) podobu stínů, šmouh nebo siluet. Na
snímcích jsou rozmazaná také oblaka a voda kanálů, díky čemuţ působí podobným dojmem
jako impresionistické malby a vyvolávají pocit ireality. Tím se do denotovaného obrazu
dostávají prvky estetismu, který R. Barthes povaţuje za jeden z hlavních způsobů konotace
fotografického obrazu.63 Efekt rozostření však nevzniká jen díky retuším, kterým byly snímky
podrobeny,64 ale také díky tomu, ţe vznik fotografického obrazu vyţadoval dlouhou dobu
expozice. V důsledku toho je ze snímků většinou vyřazen ţivot a nahodilost a podobají se
póze.
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T. De Duve ve své eseji Póza, momentka neboli fotografický paradox65 tvrdí, ţe lehké
rozostření je ideálem fotografické pózy. Na rozdíl od momentky, která díky své vyostřené
referenční funkci traumatizuje, má póza podle něj terapeutickou funkci, mění trauma
v truchlení, vyvolává vzpomínky a utěšuje pozorovatele tím, ţe podněcuje prázdné mluvení a
konverzaci. Hugues se při probírání se fotografiemi zesnulé také uchýlí k vzpomínkám a
restituování jejího ţivota:
(…) tesknil před portréty své ženy. Tam byla její fotografie ještě za svobodna, z doby
těsně před zásnubami, (…) tu na stolečku zase jiná fotografie ve smaltovaném rámečku,
portrét z posledních let, kde její tvář už prozrazuje utrpení a podobá se vadnoucí lilii…
Hugues k nim přikládal rty a líbal je jako paténu či relikviář.66
Díky indexovosti, spjatosti s „toto se stalo“, je fotografie podle Duveho předurčena
k truchlení. To se však můţe při nepochopení odlišnosti obrazu a reálna propadat střídavě do
fetišismu nebo melancholie.
Fetišismus přetěžuje znaky opírající se o konexi – spodní prádlo, prameny vlasů,
částečné a metonymické objekty –, aniž by je odlehčilo reálno, jehož absenci tyto znaky
označují, a tedy je popírá. Fetišista je zamilovaný do traumatu, opakuje, ale nevzpomíná si.
Naopak melancholik je zamilován do zármutku, propracovává svou vzpomínku, ale nikdy
nezapomíná. Melancholie se nějak mýlí v řadě, indexická povaha fotografie ji vede k tomu, že
přetěžuje referenční řadu a potlačuje fakt, že fotografie je jenom znak.67
Hugues jako by stál na obou pólech, je melancholikem i fetišistou zároveň. Má
chmurné nálady, trápí ho hluboký smutek a jeho myšlenkovému světu vládne obecný
pesimismus. Sedí na něj hned několik klasicky melancholických rysů: jediným odpovídajícím
stavem je pro něj samota, tato potřeba samoty se ale zároveň mísí se zahořklostí nad vlastní
osamělostí, je bezcílně se toulajícím chodcem, který můţe bez zábran snít, pozorovat,
přemýšlet a procházet se, sabotuje reálnou společenskou existenci, pronásleduje ho smrt a je
věrný věcem, shromaţďuje zlomky a trosky.68 Jeho fetišistické sklony se projevují v tom, ţe
si jako relikvii uchovává nejen šaty zesnulé manţelky, ale také plavý pramen její vlasů. Věří
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totiţ, ţe cop „je přímo část zesnulé, která unikla hrobu“,69 a ona sama v něm přetrvala díky
smilování smrti.
Kdyţ se Hugues setkává s Janou, uvěří analogii mezi ní a svou zesnulou manţelkou a
jeho podobnost s šedou, pohřební atmosférou města vymizí. Zrazuje tak bolestiplný řád a je
chvilkově šťasten:
O co méně bolestné byly ty procházky za soumraku (…). A přeplněné okapy marně
přetékaly, tunely mostů marně ronily chladné slzy, topoly se marně chvěly na březích jako
žalozpěv slabého pramínku bez útěchy, Hugues již z této tesknoty věcí neslyšel nic, neviděl již
to strnulé město, jakoby převázané stuhami kanálů. Město z dřívějška, ty Mrtvé Bruggy,
jejichž vdovcem byl snad také, vdechovalo mu sotva lehký závan melancholie, a pokojně se
procházel jeho tichem, jako kdyby Bruggy také vstaly z hrobu a objevily se jako nové město
podobné tomu dřívějšímu.70
Jeho analogie s šedým městem se však opět navrací, jakmile podobnost mezi Janou a
jeho zesnulou manţelkou ustupuje. Štěstí je v Mrtvých Bruggách pouze přechodné. To, ţe je
v tomto truchlivém fikčním světě těţké být dlouho šťastný, zjišťuje i jeho sluţebná Barbora.
Pro tuto duši flanderské víry je vysněným cílem ţivot v Bekyňství, kde by znovu nalezla
ztracené štěstí, které proţívala jako dítě na venkově. Bekyňství představuje idylický prostor,
„samostatné městečko ve městě, ještě mrtvější“,71 kde vládne jasný řád, kde mají všichni
rozdělené své funkce a ţijí v pokoji a míru. Při popisu tohoto prostoru se do příběhu dostávají
světlé barvy spolu s obrazností Van Eycka: „prostřed budov byl kousek hustého trávníčku,
Van Eyckova louka, kde se pásl beránek podobný velikonočnímu“.72 Na chvíli zavládne
v příběhu místo pohřební atmosféry slavností atmosféra ţivota a radosti.
Odrazí se to i na fotografické ilustraci, do které se výjimečně dostává ţivot. Nachází se
zde jeden z mála snímků románu, který plní klasickou ilustrační narativní funkci, tj. kopíruje
to, co se v románu odehrává, zobrazuje jeptišky vcházející do Bekyňství.73 Tento snímek je
však ve skutečnosti reprodukcí výtvarného díla Louise Tytgadta.74 Navíc nezobrazuje bekináţ
v Bruggách, ale v Gentu.75 Zatímco výtvarné dílo se tedy v románu pojí s ţivotem, radostí a
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jeho ilustrativní funkce je jasná, na fotografické snímky zbývá pochmurná nálada, spojitost se
smrtí a tajemné spojení s textem.
Barvy příběhu jsou opět zastřeny šedí, kdyţ se Barbořina představa rozplyne a obraz
vysněného důchodu je zničen a znemoţněn nuceným odchodem ze sluţby od jejího hříšného
pána. Štěstí je v Rodenbachových textech vţdy jen tranzitorním stavem a pojí se často
s představou primitivního, přirozeného a nevinného světa. Jan Rembrandt z románu Ve
vyhnanství76 sní při pohledu na moře o izolovaném ostrově a znovu nalezení ráje, stejně tak
jako v poetické próze Strom77 touţí obyvatelé ostrova Zéland zachovat věčnou idylu svého
kraje blízkého přírodě, izolovaného a chráněného starými tradicemi.
1.2.2 Provinění vůči řádu
Po osudném setkání s Janou Hugua často kromě smutku tíţí pocit viny, který v průběhu
příběhu sílí. Uţ v divadle, kam pronásleduje jemu ještě zcela neznámou kolemjdoucí, nabývá
dojmu, ţe se „dopustil viny sám na sobě, ţe zhanobil vznešenost, způsobil prasklinu na kultu
svého manţelství, kudy po kapkách unikne všechna bolest, aţ doteď zadrţovaná“.78 Kdyţ se
s Janou začne setkávat, nepřipouští sice z počátku ani „stín výčitky svědomí“,79 ale to jen
proto, ţe si namlouvá, ţe „svou Ţenu nepodvádí, neboť v podobě Jany miluje jen ji a líbá ji na
rty stejné, jako byly její“.80 Čím více ale uniká smyslnému a lţivému obrazu Jany, tím se jeho
neklid stupňuje, tím intenzivněji se vůči zesnulé cítí provinile. Zdá se mu, ţe „jej pronásleduje
(…), ţe se vrátila a zahalená v rubáši a v mlze se vznáší v dálce“81 a volá na něj svým hlasem
zvonkohry.82
Neustále odbíjející bruggské zvony83 přivolávají a umocňují Huguesův pocit viny,
vybízejí ho ke zboţnosti a odříkání, nejdříve ho přátelsky varují, poté mu necitelně vstupují
do hlavy „násilně se snaţíce vyrvat mu z těla mrzkou lásku a spolu s ní hřích“.84 Hugues se
provinil nejen vůči Kultu smutku a Kultu zesnulé, ale také vůči Bohu a křesťanskému řádu.
Tím, ţe ţil v uvolněném svazku, ospravedlňoval svou touhu dokonalou podobností, páchal
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smilstvo a navţdy si tak odepřel moţnost znovu se shledat se svou zesnulou manţelkou.
Protoţe „smrtelný hřích činí smrt skutečnou, bez moţnosti spasení a setkání s drahými
blízkými“.85 Tato Huguova víra v posmrtný ţivot, stesk po nevinnosti dětství, záliba
v mystičnosti, díky které vyhledává atmosféru kostelů, v románu stojí proti hlasu ratia,
profánnímu hlasu komentátora, který označuje zboţnost za nakaţlivé tmářství a přehnanou
devótnost, víru v hřích a peklo za naivnost, církevní svátky za zbytečné a bohosluţby za
příleţitost, kdy se „tmářský duch můţe tetelit nad velkolepostí, smyslností květin, kadidla a
drahých látek“.86
Profánní

kvazi-dokumentární

snímky Brugg

vybrané

pro

ilustraci

románu

upřednostňují zobrazení města s tváří Věřící a zároveň v sobě nesou stopu křesťanské mystiky
a mravoučnou funkci náboţenských maleb. Věţe kostelů a kaplí (kostela svatého Salvátora,
kaple Jeruzalémské, kaple Svaté krve, kostela Matky Boţí) se na snímcích neustále tyčí na
bruggském horizontu jako výhruţné prsty kárající hříšníky, a přepisují tak do obrazu
odbíjející zvony, které přivolávají a umocňují Huguesův pocit viny z několikerého provinění
se. Věţe se tím podílí na symbolice díla a my jako čtenáři můţeme „pocítit jejich stín vrţený
na text“.87
Na třetině snímků města je viditelná také světská věţ městské zvonice Beffroi, která se
nachází na Velkém náměstí v centru Brugg. Paul Edwards v Note sur les négatifs upozorňuje
na to, ţe „zatímco ve skutečnosti najdeme v horní části věţe aţ osm oken, fotografie jsou
pořízeny z takového úhlu, ţe ukazují jen dvě nebo tři okna. Na snímcích převaţuje
reprezentace věţe s dvěma podlouhlými okny, podobnými dvěma černým očím, díky čemu na
sebe zvonice Beffroi bere podobu hlavy zesnulé dozírající manţelky“.88 Zároveň ji můţeme
číst obecněji jako vizualizaci dozírajícího pohledu, který je v příběhu přítomen nejen ve formě
očí zesnulé manţelky, ale také očí celého města, které špehuje.
Huguovo chování se odráţí v špehouncích89 (zrcadlech, která jsou umístěna na
parapetech domů a která promítají do jejich vnitřku kaţdý podezřelý pohyb), je sledováno
kukátky,90 skrze mušelíny záclon očima ţen, jeţ sledováním vyplňují svou prázdeň. 91 Toto
špehovaní nemusí být jen důsledkem toho, ţe se Hugues provinil vůči křesťanskému řádu.
Dalo by se zde oddělit špehování, které je spíše profánního rázu, způsobuje ho Huguovo
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překročení společenských norem, měšťanské morálky a je doprovozeno pomluvami a
výsměchem. Na toto oddělení nás přivedla četba Rodenbachovy prózy Ve vyhnanství,92 kde
nacházíme podobný obraz zvonic jako symbolu ducha lidu, jehoţ stín se klade na ţivot
hlavního hrdiny. Zvonice Beffroi a věţe kostelů zde představují dvě morálky – měšťanskou a
křesťanskou, které omezují svojí rigidností básnickou duši hlavního hrdiny. Také Bertrand a
Grojnowski připomínají, ţe Hugues nedbá na svou přináleţitost ke společenské vrstvě, kdyţ
tvrdí, ţe jeho „postava zrazuje burţoazní zvyky hlavně v soukromí. Jeho posedlost pořádkem,
fetišismus, úzkostný strach ze zakázaného a jiné detaily jeho jednáni z něho dělají, hlavně
v průběhu hovorů s Janou, bytost sesazenou z její příslušnosti k třídě, díky čemu je vůči světu
neurotický a uchyluje se do exilu“.93
V maloměstském prostředí katolických Brugg na sobě „člověk cítí pohledy, ba přímo
doteky očí“.94 Přísný mravní zákon a puritánská morálka jsou zde hluboce zakořeněny, a kdo
se těmto pravidlům vymyká, ocitá se pod drobnohledem jejich garantů. Reflektor tohoto
dozírajícího pohledu míří kromě Hugua hlavně na Janu, která působí v prostředí Brugg jako
něco cizího a nepatřičného: přitahuje oči maloměšťánků svým nápadným zjevem,95 pobuřuje
je svým chováním, které překračuje stanovené normy a i Huguovu vkusu se po odkouzlení
příčí její nestálost, která se projevuje vnějškově (trčící prádlo z šatů, účes v nepořádku) i
vnitřně, v projevech jejího chování. Kromě toho, ţe je Jana herečka, tanečnice, coţ je
primárně někdo, u koho nepředpokládáme sklon k puritánství,96 je v románu označena jako
dobrodruţka.97 Tím, ţe Jana překračuje hranice, vnáší do stálosti Brugg pohyb a ve vyprávění
je dějotvorným prvkem. Jana zbourá také řád Huguova monotónního ţivota, čímţ se jeho
existence mění v chaos, bere na sebe podobu neustálého zmítání, „mávání vějíře“, „přílivu a
odlivu“.98
Jistou neuspořádanost můţeme sledovat i na fotografické ilustraci. Kromě toho, ţe
dochází k neustálé proměně umístění snímku z vertikální do horizontální polohy, která
přispívá k diskontinuitě četby,99 snímky jsou často umístěny nahodile, tj. nesouvisí
s vyprávěním,100 nebo jsou s ním dokonce v rozporu. Dochází k tomu například v první
92

RODENBACH, Georges. Ve vyhnanství. Praha: Kamilla Neumannová, 1913. s. 63.
BERTRAND, Jean-Pierre; GROJNOWSKI, Daniel. Présentation. s. 41.
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RODENBACH, Georges. Mrtvé Bruggy. s. 45.
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ibid. s. 123.
96
To, ţe je Jana herečkou a tanečnicí, je v románu zmíněno hned několikrát. ibid. s. 37, 38, 46, 48.
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ibid. s. 109. V českém znění záletnice, ve francouzském avanturière.
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Nebo na sebe bere také podobu chůze sem a tam v malém prostoru jako u zvířete v kleci. In RODENBACH,
Georges. Mrtvé Bruggy. s. 102.
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BERTRAND, Jean-Pierre; GROJNOWSKI, Daniel. Présentation. s. 15.
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Naopak snímky souvisí s vyprávěním například v sedmé kapitole, ve které jsou vedle sebe ve vyprávění i
v obrazu cesta, kterou Barbora kráčí do Bekyňství, dále v třinácté kapitole, na místě, kde Huguův popis
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kapitole, kde je vyprávění zasazené do listopadového večera doprovázeno fotografií, která
ukazuje jarní Bruggy za pravého poledne. Jindy je vztah mezi vyprávěním a obrazem
nepřímý, můţe svými vlastními prostředky zobrazovat, o čem hrdina sní nebo co proţívá.101
Nahodilost ilustrací popírá jednu z hlavních náleţitostí klasické ilustrace, která si klade za cíl
vysvětlit a přiblíţit text, který doprovází. U fotografií v Mrtvých Bruggách je to spíše naopak,
text se jimi neexplikuje, ale je komplexnější. Získává ve vztahu k obrazu další významy. Jako
příklad můţeme pouţít průběh analogie Hugues – město, která má tvar vlny, tj. na začátku je
Hugues podobný městu, potkává Janu a přestává být podoben městu, a na konci příběhu s ním
opět splývá. Obraz města na fotografiích se zdá být v průběhu této amplitudy neměnný. Díky
tomu můţeme opět teoreticky oddělit představu a „realitu“ města.
Překračování hranic v textu ale můţe být na snímcích nepřímo ilustrované zobrazením
městských bran.102 Kdyţ se blíţe podíváme na jejich výskyt, zjistíme, ţe v sobě obsahují
určitou dějovost, vyznačují v příběhu dějové zvraty, to znamená, ţe implicitně není
fotografická ilustrace vůči příběhu úplně netečná, díky aktivní četbě se paralelní dispozitivy
textu a obrazu občas zkříţí. První městská brána je umístněna do páté kapitoly, konkrétně do
místa, kdy se Jana nastěhuje do Brugg. Poprvé se v tomto místě příběhu narušuje pořádek
Huguovy domácnosti tím, ţe začne přecházet mezi svým a Janiným domem. Také si poprvé
uvědomuje dohled pruderního venkova, doteky očí a stíny věţí a propadá podobnosti mezi
Janou a svojí zesnulou manţelkou. Při druhém výskytu městské brány, na konci desáté
kapitoly, se Hugues osvobozuje od vlivu této analogie a opět se navrací k vlastní analogii
s Bruggami. A nakonec při posledním výskytu městské brány, na konci třinácté kapitoly, se
připravuje Janin příchod do Huguova domu, čímţ se anticipuje poslední katastrofa, konečné
překročení pořádku, zhanobení Kultu zesnulé, zabití „duše domu“, se kterou umírá i Jana.
Architektura, která hraje důleţitou roli jak v textu Mrtvých Brugg, tak v jejich obraze,
tedy upozorňuje na překročení hranice, jeţ má v románu mnoho podob: zrazení Kultu smutku
a Zesnulé, porušení pořádku domu, křesťanského a společenského řádu, zabití Jany. Kromě
toho však naléhá na Hugua i na čtenáře svou atmosférou marnosti. Například věţe, které jsme
zde popisovali jako prvky, jeţ představují dozírající pohled a varují před zakázaným, vrhají
stín do Huguovy duše také proto, ţe jsou „připomínkou nadcházející smrti“.103
relikviáře doprovází jeho obraz, nebo v jedenácté kapitole v případě katedrály svatého Salvátora. In
RODENBACH, Georges. Bruges-la-Morte. Paříţ: Flammarion, 1998. s. 154/155, 262/263, 201/202.
101
O souvislostech a rozdílech mezi vyprávěním a obrazem je pojednáno In BERTRAND, Jean-Pierre;
GROJNOWSKI, Daniel. Présentation. s. 22, 23.
102
RODENBACH, Georges. Bruges-la-Morte. Paříţ: Flammarion, 1998. s. 115, 195, 239. Viz obrazová příloha
č. 6.
103
RODENBACH, Georges. Mrtvé Bruggy. s. 92.
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1. 2. 3 Pomíjení
Fikční svět Mrtvých Brugg je alegorií marnosti. Překrývají se zde různé formy zátiší, které
„svým obsahem odkazují k neúprosnému plynutí času, a tvoří tak jasnou připomínku
pomíjivosti věcí a lidského ţivota“.104 Vyprávění je rytmizováno neustálým odbíjením zvonů,
které „ohlašují smrt hodiny“105 podobně jako zlatý ciferník hodin věţe trţnice zářící do tmy106
a najdeme v něm i další tradiční náměty vanitas, symboly pomíjivosti. Patří mezi ně například
Rodenbachova oblíbená zátiší z usychajících květin. Kromě explicitního odkazu na malby
vlámských mistrů Van Orleyů, Erasma Quellyna, Crayerů, Seghersů, které zdobí smutné
stěny kostela svatého Salvátora „girlandami nevadnoucích tulipánů“,107 je text řeţí květin.108
Aţ na zimostráz, kterým je obrostena zahrada Bekyňství, zde nenajdeme květinu, která by
nepohrdala ţivotem. Huguovy myšlenky neustále krouţí kolem smrti, jeţ na sebe bere podobu
pohřebních věnců zničených deštěm109 nebo rudých růţí připnutých na smuteční roucha
vdov.110 O tom, ţe v Mrtvých Bruggách jsou květiny doslova spjaty se smrtí, svědčí i ekfráze
Memlingova obrazu, kde je k okvětním lístkům přirovnána krev: „Rány jsou jako květní
plátky… Krev nekape, jako lístky odlétá z hrudí“.111 Popis výklenků, kde jsou sochy Panen
Marií „mezi růţemi pod poklopem, které se podobaly zvadlým květům ve skleněné rakvi“,112
dokonce odkazuje ke konečné smrti Jany. Květy se zde pojí s vraţedným nástrojem,
pramenem vlasů, jenţ je také ukryt v podobné prosklené skříňce. Román vrcholí obrazem, ve
kterém se celé Město mění na tuto rakev, jeţ je posypávaná ţeleznými okvětními lístky.
Scenérie města Bruggy je ideálním námětem pro zátiší (anglicky still-life, francouzsky
nature morte) také proto, ţe zde vládne „nekonečné ticho a ţivot tak monotónní, ţe téměř
nebudí pocitu ţití“.113 Fikční Bruggy můţeme označit jako mrtvé (resp. neţivé) místo hned
z několika důvodů. V románu jsou Bruggy popsané jako téměř vylidněné, nečinné
104

Definice zátiší, vanitas čerpáme z: CHRISTEL, Dominik. Žena a zrcadlo: Proměny zobrazení ženy ve vztahu
k motivu zrcadla a fenoménu optické reflexe. Brno, 2011. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita,
Filosofická fakulta. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/165234/ff_m/.
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RODENBACH, Georges. Mrtvé Bruggy. s. 41.
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ibid. s. 31.
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ibid. s. 93.
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ibid. s. 115.
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ibid. s. 83.
110
ibid. s. 49.
111
ibid. s. 95.
112
ibid. s. 88. Zátiší z květin nalezneme i v Rodenbachově básnické sbírce Z říše ticha, například v básních
„Neděle je vţdy táţ“ a „V odpůledne truchlivé“: „V odpůledne truchlivé a vleklé duši mou/mučila kytice svou
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RODENBACH, Georges. Z říše ticha. Praha: Beatrice Bresková, 1948. s. 21, 11.
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RODENBACH, Georges. Mrtvé Bruggy. s. 9. Zátiší je umělecký ţánr, který zobrazuje neţivé věci,
organizované určitým způsobem podle intence tvůrce, přičemţ tato organizace má často symbolický význam.
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maloměsto,114 jehoţ ulice jsou většinou pusté.115 Toto prostředí vyhovuje Huguovi, který je
osamělým chodcem116 a prázdné prostory vyhledává při svých pravidelných procházkách za
soumraku, jenţ je umíráním dne.117 Dalším symptomem mrtvého města je všudypřítomná
stojatá voda bruggských kanálů, moře uvězněné do hrobu a zbaveno pohybu. Podle úvodního
upozornění máme podlehnout nákaze této mrtvé vody,118 která jako by ve městě šířila
atmosféru nehybnosti. Přizpůsobuje se ji i Hugues, jehoţ existence je aţ do setkání s Janou
stálá a monotónní, je vášnivým vyznavačem jakékoli formy řádu (křesťanského,
společenského, pořádku domácnosti). V souladu s analogií Hugua s městem je navíc jeho
duše stejně pustá, osamělá, prázdná a mrtvá jako bruggské ulice. Prázdnota se v jeho nitru
přetavuje v pocity nicotnosti, marnosti a nesmyslnosti jeho ţivota. Z této prázdnoty pramení
jeho „touha skoncovat se ţivotem“,119 ke které jako by byl předurčen uţ svým příjmením
Viane, jeţ můţeme chápat jako anagram marnosti (francouzsky vaine, anglicky vain).120 Před
obsedantní myšlenkou na sebevraţdu ho uchrání jen křesťanská koncepce dějin spásy, víra, ţe
„na konci ţivota není pouhá nicota a ţe Ji (zesnulou manţelku) jednoho dne spatří“.
Dobrovolná smrt by znamenala „vzdát se boţí ochrany a připravit se o mlhavou moţnost
opětovného setkání“.121
Obrazové i literární vanitas tedy tradičně upozorňuje na pomíjení věcí a lidského
ţivota prostřednictvím symbolů pomíjení (hodin, uschlých květin, dohořívajících svic,
prasklých bublin), ale také například varuje před marností všeho pozemského zobrazením
114

ibid. s. 33.
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cenných předmětů a před lidskou marnivostí prostřednictvím obrazu mladé ţeny dívající se do
zrcadla.122 Tento druh figurálního vanitas nacházíme v románu v souvislosti s postavou Jany.
Její marnivost se projevuje vnějškově: přehnaně se stará o svůj vzhled, má „rozmar pudrovat
si tváře, rudě si malovat ústa a černit obočí“,123 i vnitřně: je marnotratná, rozhazuje peníze
svého milence, je rozmarná a nevděčná.124 V románu nalezneme dva doslovné popisy Jany
dívající se do zrcadla. Zatímco jeden vyzdvihuje Janinu marnivost: „odloţila před zrcadlem
klobouk, vyndala labutěnku z malé slonovinové schránky, jeţ ji vţdy provázela, a
přepudrovala si nos“,125 na základě druhého výskytu si uvědomíme, ţe to, co Jana vidí
v zrcadle, není samotná skutečnost, ale pouze její obraz. Kdyţ si Jana zkouší šaty po zesnulé,
hledí na sebe do zrcadla a směje se, ţe je podobná starému portrétu.126
Zrcadlo, které drţí v rukou krásná ţena, je „křehkou formou a symbolický obraz
vůkolního, profánního světa, který se zrcadlí na jeho reflexním povrchu, se snadno
rozpadá“.127 K obdobnému „rozbití třpytivého zrcadla“,128 tj. idealizovaného obrazu Jany jako
analogie k zesnulé, dochází i v románu, kdyţ si Hugues definitivně uvědomuje, ţe miluje
místo iluze přeludu Janu samotnou. Na začátku příběhu Jana připomíná boţský obraz ţeny ve
Faustově kouzelném zrcadle,129 je přirovnána k „úplně totoţnému a celistvému odrazu
měsíce, který se zrcadlí na hladině“,130 postupně se však v obrazu začnou tvořit trhliny,
vrásky, naruší jej poryvy větru a on se rozpadá. Jana se dostává do sváru se zrcadly, který
ukončuje aţ její smrt, kdy „obě ţeny splynuly v jednu (…). Jiţ jednu od druhé nerozeznával –
obě byly týmţ obrazem jediné jeho lásky“.131
Podobné zdánlivé analogie jako mezi Janou a zesnulou se tvoří také mezi Huguem a
Bruggami, které se zrcadlí v stojatých vodách všudypřítomných kanálů. Voda také poskytuje
podvojný odraz, reálné město Bruggy se v ní mísí se symbolickým obrazem Mrtvých Brugg.
Obdobný obraz nacházíme i v Rodenbachově básni „Vzezření záludné“:
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Vzezření záludné si chladná voda strojí,
že věci poslušna, i větru, večera,
s obmyslem zakrývá jím tajnou vůli svoji,
jejího srdce hloub se halí do šera.
A v pohrdání svém si ani nevtiskuje
sled lodí nákladních, jež hláď ji zčeřily
a lidský obličej jen po povrchu pluje
ve lživé zrcadlo hloub vniknout hledí-li.132
Podle Paula Edwardse byla právě přítomnost zrcadlových odrazů města na vodě
bruggských kanálů jedním z kritérií výběru fotografických snímků pro román Mrtvé Bruggy,
snímky podle něj byly navíc rámovány tak, aby tyto odrazy vynikly. Vodní hladina, viditelná
téměř na polovině snímků, neodráţí skutečnost města věrně, neboť je rozostřena následkem
dlouhé doby expozice a prostřednictvím retuše. Estetické tendence uplatňované na odrazech
na snímcích (rámování, retuš, rozmazaní) propůjčují zobrazenému městu fikční rozměr a do
původně denotovaného obrazu dodávají další význam. Přizpůsobují tak skutečnou podobu
města jeho symbolické podobě v románu, „jasné odrazy jsou rozostřeny tak, aby byly
podobné stínové atmosféře, která v románu vládne“.133 Nános stínů sice můţe zastřít jasné
obrysy města, ale nikdy nemůţe zcela smazat jeho předmětnou skutečnost.
Domníváme se, ţe zrcadlový odraz na snímcích můţe slouţit jako sebereflexivní
prvek fotografického média, jako metafora fotografického obrazu.
Snímky v sobě díky zrcadlu obsahují spodobnění fotografie. Poukazují k definici
fotografie vycházející z analogie se zrcadlovým odrazem, k definici, jíž se řídí velká část
fotografické kritiky, zvláště kritiky devatenáctého století, která nazývala první fotografie
„Daguerrova zrcadla“. Jelikož zrcadlový „průmět“ replikuje „náměty“ (a právě totéž činí
fotografie), vystupuje tu jako redukovaný, zkratkovitý obraz fotografie.134
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Zrcadlo odráţí nejen zobrazené město-subjekt, ale i fotografii jakoţto celek. „Pomocí
fotografie en abyme nám říká, co je to fotografie.“135 Kdyţ přirovnáme fotografii k zrcadlu,
vyzdvihujeme tím fakt, ţe fotografie, ač se můţe zdát primárně jako otisk nebo odlitek
skutečnosti, je její reprezentací, obrazem, nedokonalou analogií. Podobně jako při dalších
analogiích v románu (mezi Janou a zesnulou, Huguem a Městem) je i tato analogie pouze
zdánlivá, mezi skutečností a reprezentací zeje propast. Obraz je podobně jako jazykový popis
skutečnosti zákonitě jen skutečností s mezerami, vráskami, bez nichţ by nemohl vzniknout
význam. Tím, ţe je reduplikace na snímcích přítomna v několika podobách (zdvojení
skutečného města na zrcadlovém obrazu, zmnoţení skutečného města prostřednictvím
fotografického snímku, stejné snímky se navíc v románu opakují), je Městu dodán status
znaku.
V textové části románu najdeme i další metaobrazové uţití motivu zrcadla
v souvislosti s Memlingem, na jehoţ obrazech „nevelké a zastřené konvexní zrcadlo často
odráţí prostor, kde se nachází zobrazovaný výjev“.136 Ve vzpomínané ekfrázi jeho obrazu
Martýria svaté Uršuly a jedenácti tisíc Panen se odvaha Panen „zrcadlí v třpytivé zbroji
vojáků. (…) Mír vládnoucí v jejich nitru se promítá i na krajinu a plní ji obrazem panenských
duší“.137 V textové části románu bychom nalezli mise en abyme také ve smyslu, jak jej
definuje literárněkritická terminologie, tj. „jako část textu, jeţ v malém reprodukuje strukturu
celku“.138 Například v závěru románu, kde nalézáme motiv knihy v knize. Hugues bez ustání
opakoval: „Mrtvé… mrtvé… Mrtvé Bruggy…“ S nepřítomným výrazem, uvolněným hlasem:
„Mrtvé… mrtvé… Mrtvé Bruggy…“139
Text Mrtvých Brugg impregnuje fotografické ilustrace románu svou pomíjivou
symbolikou, takţe také působí jako stylizovaná zátiší. Jsou na nich vyzdvihnuty stejné
symbolické podoby pomíjení, jaké jsme nalezli v textu. Téměř na všech snímcích můţe
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čtenář-divák spatřit kromě vzpomínaných zrcadlových odrazů na mrtvých vodách kanálů také
bruggský obzor se zvonicemi, které připomínají uplývání času. Navíc přepisují prázdnotu
bruggských ulic z textu, protoţe při běţném pohledu na nich téměř nelze spatřit přítomnost
člověka. Ukazují Bruggy jako mrtvý, vyprázdněný prostor, kde vládne atmosféra marnosti.
V teorii fotografie se navíc médium fotografie často dává do souvislosti se smrtí a s pamětí. F.
Brunet dokonce tvrdí, ţe „román Mrtvé Bruggy anticipoval tuto pozdější teorii, která spojuje
fotografii a smrt, moţná více neţ to udělal Breton v Nadji se svým opisným pouţitím
fotografie“.140
Spojení fotografie se smrtí není jenom symbolické, ale spočívá v specifickém
vztahování se ke skutečnosti a časovosti fotografie. Podobně jako šlépěj, prach, vrţený stín
nebo zrcadlový odraz je fotografie indexem, který na rozdíl od symbolu „ustavuje svůj
význam podél osy hmotného vztahu ke svým referentům“.141 Na základě této nepopíratelné
referenční schopnosti a díky mechanickému vzniku, z něhoţ je zdánlivě vyloučena lidská
subjektivita, budí fotografické snímky zdání objektivity a „uspokojují psychologickou touhu
člověka po realismu, touhu nahradit vnější svět jeho dvojníkem“.142 A. Bazin v Ontologii
fotografického obrazu označuje tuto iracionální sílu fotografie, která uchvacuje naši
důvěřivost, jako „komplex mumie“. Díky němu se fotografii přisuzuje schopnost „přenášet
realitu z věci na její reprodukci“ a připodobňuje se tak památkám nebo ostatkům. Tím, ţe na
snímcích Mrtvých Brugg najdeme reprodukce relikviářů s ostatky (relikviář svaté Uršuly, kde
jsou údajně uloţeny ostatky svaté Uršuly a relikviář Svaté krve, ve které je údajně uchována
Svatá krev z Jeruzaléma, jeţ donesl do Brugg Thierry dʼAlsace),143 román implicitně
odkazuje k této referenční síle fotografického obrazu, která je naivně zaměňována za reálno,
za objekt samotný.
Mezi obdivovatele referenčního charakteru fotografie patřil i R. Barthes, který
označuje fotografii jako emanaci reálného. Připomíná, ţe fotografie nezachytává dané reálno
v přítomném okamţiku, ale jen v jeho minulosti, proto je spjata s „toto bylo“. Na
fotografických ilustracích Mrtvých Brugg můţeme také sledovat upřednostnění minulosti.
Nejenţe byly pro román vybrány ty nejstarší fotografie pořízené společností „Lévy et
140
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Neurdien“ (to je moţné rozeznat prostřednictvím porovnání snímků katedrály svatého
Salvátora), ale také technika, kterou byly snímky pořízeny, je záměrně archaizující a
v důsledku nutnosti dlouhé expozice je prakticky vše, co se hýbe, z obrazu vyloučeno, nebo je
na obrazu rozmazáno.144 Fiktivní Bruggy tkví v minulosti nejen na fotografickém obrazu, ale
také v textu románu. Jsou zde představeny jako mrtvé město, které uţ jen vzpomíná na svoji
slavnou minulost rušného středověkého přístavu, na kříţové výpravy, které přinesly do Brugg
bohatství, na burgundský reţim, jehoţ prosperita udělala z Brugg velkou klenotnici, jak je
vymaloval na svých obrazech Van Eyck. Rodenbach naplňuje bruggskou scenérii
upomínkami na historii města, která je historií úpadku a nemoci.145
Minulostní charakter fotografie se konfrontuje s přítomností našeho pohledu. Ve
fotografickém snímku dochází k alogickému spojení mezi „zde a tehdy“, je to ţivý obraz
mrtvé věci. Fotografie je tedy památkou suplující ztracenou přítomnost, zahrnuje v sobě
reálné i minulé, tvoří mystérium soupřítomnosti. Podobně jako v Mrtvých Bruggách Janin
ţivý obraz hrozil překrytím mrtvého obrazu Huguovy zesnulé, aţ do okamţiku Janiny smrti,
kdy oba obrazy, ţivý i mrtvý, splynuly v jeden obraz jeho lásky. Smrt povaţuje Barthes za
punctum fotografie, která je podle něj mementem mori: „V kaţdém fotografickém snímku je
imperiální znak mé budoucí smrti“.146
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1.3 Textuálnost textu a obrazovost obrazu
V předchozí kapitole jsme se dotkli metaobrazové, resp. metatextové funkce motivu
zrcadla a problematiky obrazového a textuálního mise en abyme. V závěrečné části této
kapitoly se budeme zmíněné problematice věnovat podrobněji, protoţe se domníváme, ţe
bychom mohli jejím prostřednictvím aspoň částečně zodpovědět na otázku, jaký je vztah
symbolična a skutečnosti v textu románu, v obraznosti románu, ve fotografické ilustraci
románu a obecněji v Rodenbachových textech.
Domníváme se, ţe román Mrtvé Bruggy na několika místech odkazuje k vlastní
literární konstruovanosti a k předchozí literární tradici, ze které čerpá. Vyprávění je plné
explicitních literárních aluzí. Vypravěč se staví se s despektem k Barboře, tmářské duši, která
neumí číst, tudíţ nezná Shakespeara a nedokáţe popsat vodu jako „ofelizovanou“,147 nemá
pojetí ani o Goethovi, a v zrcadlových odrazech proto nemůţe spatřit kouzelné zrcadlo
doktora Fausta.148 Její strach z Pekla je pro vypravěče směšný, protoţe věří v jeho
nepopiratelnou pravdivost a existenci, není pro ni pouhou fikcí, tak často artikulovanou v
hororových příbězích.149
Fikční mříţka, kterou překrývá svět románu sám vypravěč, není jedinou literární
vrstvou románu, jeţ v něm můţeme odhalit. Na čtenáře Mrtvých Brugg, který je obeznámen
s další Rodenabchovou literární tvorbou, musí tento román působit jako amalgám obrazů, jeţ
se v jeho dílech neustále navracejí. Kromě vody, zrcadel, květin, zvonic, aj. obrazů, na jejichţ
důleţitost jsme jiţ upozornili, je jedním z těchto opakujících se výjevů také scéna s jeptiškami
z opery Robert Ďábel,150 kterou najdeme i v dalším Rodenbachově románu Ve vyhnanství.151
Tanečnice Jane Scott představuje ve hře Helenu - padlou jeptišku probuzenou ďábelským
Bertramem ze smrti, které se podaří prostřednictvím milostného svádění a polibku přesvědčit
Roberta, aby odtrhl zázračnou ratolest z hrobu svaté Rozálie, a donutit ho tak k svatokrádeţi.
147
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Tato scéna má v románu metatextualní funkci, je podobně jako zmíněný motiv knihy v knize
(Mrtvých Brugg v Mrtvých Bruggách) textuálním mise en abyme, částí textu, jeţ v malém
reprodukuje strukturu celku. Jana je iluzí Huguovy zesnulé manţelky, která oţila, a svou
tělesnou láskou ho přesvědčila, aby se dopustil svatokrádeţe, pošpinil Kult smutku a Kult
jeho zesnulé. Zdá se, ţe teatralita je důleţitá také pro román jako celek. Pach kulis netáhne jen
z Jany,152 není jen příznakem její iluzivní podoby a jejího „ţivota ve stínu,“153 ale celá
scenérie Brugg působí jako „stínové divadlo“.154 Klíčové události děje jsou navíc
inscenovány: krutý výstup (francouzsky la cruelle scène) s Janou, kdy Hugues odhaluje její
pletichy a ona hrozí odchodem, je doprovázen „prazvláštní scénou“ se zpívající labutí,155
která je věštbou budoucí smrti, a konečný „výstup, jenţ mezi ně poloţil další kus ledu,“156
vede k zabití Jany. Fotografická ilustrace Mrtvých Brugg je taktéţ spojena s teatralitou, uţ
v úvodu je ztotoţněna s kulisami města.157 Fiktivní sepisovatel této „studie vášní“ tím
implicitně upozorňuje na moţnou konotovanou stránku fotografického obrazu v románu, na
kterou jsme uţ v průběhu analýzy narazili v souvislosti s perspektivou fotografa, rámováním,
retuší, estetismem (připodobňování snímků k impresionistickým malbám), pózou a
symbolickým významem, který snímky získávají ve spojení s textem (motiv věţí, zrcadla).
Mnohé fotografické ilustrace románu působí na první pohled inscenovaně, jako by „jejich
části byly rozstříhány a znovu poskládány“.158
Klamavá podoba Jany je od momentu, kdy se zjeví na scéně, přirovnávána k ďábelské
analogii. Hugues má pocit, ţe si s ním zahrává „Démon analogie“,159 který je
dalším metatextuálním prvkem románu. Jako intertext Rodenbachovi tentokrát slouţí
stejnojmenná báseň v próze S. Mallarmého. Kromě samotného názvu básně lze v románu
nalézt i další implicitnější odkaz na tento text. Je ukryt v Huguově vzpomínce na jeho první
setkání s Janou: „Jiţ nemusel hledět zpět, daleko do vzdálených let, stačilo pomyslet na
minulý či předminulý večer. Bylo to nyní zcela blízké a jasné. Jeho oko zachytilo drahou tvář
nanovo, nedávná stopa se smísila se starou, jedna druhou posílila a podobnost vyvolávala
dojem téměř skutečné přítomnosti.“160 Tyto dva texty pojí slovo předminulý, resp.
152
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předposlední (francouzsky pénultième), které ve francouzštině působí ojediněle a uţívá se
hlavně v lingvistice a fonetice (například pro přízvuk na předposlední slabice). Básnický
subjekt neustále opakuje, šeptá, odříkává větu „Předposlední je mrtev“, a zamýšlí se tak nad
významem tohoto pro něj tajemného slova. Význam jako by se nacházel mimo konstruovaný
sémantický smysl jazyka v samotném zvuku, který je bezprostřednější, blíţ k smyslům, tj. k
smyslovým počitkům. Obdobné upřednostnění rytmičnosti jazyka na úkor sdělení najdeme
také na konci Mrtvých Brugg, kdy Hugues opakuje bez ustání „mrtvé…mrtvé…Mrtvé
Bruggy“ a hledá souzvuk s rytmem zvonů. Konec románu je jenom vyvrcholením rytmických
pravidelností rozmístněných na různých místech románu, které jsou jedním ze symptomů jeho
poetičnosti, exkluzivní básnické alexandríny jsou zde vmíšeny do prózy dne. Rytmičnost
textu umocňuje taktéţ neustále se navracející vyzvánění zvonů, nebo opakování básnických
motivů (vody, zrcadla, květin, aj.), které se čtenáři při četbě propojí v básnickou síť.
Opakování lze vysledovat i na fotografické ilustraci románu, na vícero snímcích jsou
zachyceny například městské brány, most k Bekyňství, Zelená ulička, katedrála svatého
Salvátora, Růţencová ulice, „jezero lásky“, nebo náměstí Van Eycka. Opakování snímků
vybízí k jejich srovnání a hledání do nich vloţeného smyslu v souvislosti s doprovodným
textem. Tuto souvislost jsme se pokusili nalézt u městských bran, které podle nás implicitně
vyznačují dějové zvraty v podobě překročení hranic. P. Edwards v Poznámce k negativům161
zase upozorňuje na ironický efekt, který můţe při srovnání podobných snímků vzniknout.
Děje se tak podle něj například u dvojice snímků jezera Minnerwater, přičemţ druhý snímek
„jezera lásky“ figuruje ironicky právě v místě vyprávění, kdy dochází k první velké krizi mezi
Huguem a Janou.
Mallarmé v „Démonu analogie“ navazuje na tradici Baudelairových „Spojitostí“162.
V této programové básni Baudelaire tvoří prostřednictvím analogie, která je podle něj
„počátečním výplodem obrazotvornosti,“163 blízké spojení mezi vůněmi, barvami a zvuky.
V sonetu převládají vůně, jeţ jsou zde rozděleny do dvou kategorií: jedny jsou čerstvé, libé
jako zvuk hoboje, svěţí a zelené jako louky a druhé jsou vítězné, mdlé, těţké a prokleté, jako
ambra, kadidlo, mošus a benzoe, jeţ jsou nekonečně rozpínavé a opěvují pohyb ducha a
smyslu. V Mrtvých Bruggách najdeme synestetická spojení spíše mezi zvuky a barvami.
Hugues v chrámech naslouchá varhanám, které „jakoby přikrývaly (francouzsky draper)
161
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věřící černým sametem a katafalky tónů,“164 Barbora se zase nemůţe nabaţit „biblických
zpěvů, které se bělostně rozprostírají jako krásné cíchy“.165 Hugues se však normálně zvukům
radši vyhýbá a kromě ticha naslouchá jen „temnému zpěvu zvonů, který se podobá šedému
hlomozu“.166 Skutečnost, kterou Baudelaire v „Spojitostech“ rozkládá na smyslové počitky
s cílem dopracovat se k bezprostřednějšímu smyslu neţ je smysl racionální, v Mrtvých
Bruggách stále zůstává v zajetí textu. Jmenované smyslové vjemy mají od bezprostřednosti
daleko, protoţe v jejich základě tkví tkanivo, tj. samet a cíchy (latinsky textus).167
Román je, zdá se, označován za dědice Baudelairových „Spojitostí“, ne proto, ţe by
jejich (synestetický) program doslova naplňoval, ale spíše proto, ţe se zamýšlí nad samotným
„smyslem pro podobnost“.168 Tento smysl je „křehký a choulostivý, věci mezi sebou
provazuje tisící jemných vláken, stromy proplétá nitkami babího léta, tvoří nehmotné
telegrafické spojení mezi Huguovou duší a městem.“169 Podobně jako v Baudelairově sonetu i
Rodenbachově románu je jednota, která se jeho prostřednictvím tvoří, hluboká a temná.
Vypravěč ji pojmenovává jako záhadnou, zázračnou, klamavou, fiktivní, je pouhým zdáním
(francouzsky le simulacre de ressemblance).170 Pro Rodenbacha jsou Baudelairovy básně
důleţitým intertextem. Jiţ jsme zmínili, ţe některé jeho básně svou večerní nebo podzimní
atmosférou evokují pohřební scenérii fikčních Brugg, jinde se zase vnucuje spojitost mezi
Rodenbachovým a Baudelairovým dolorismem. Smutek je pro něj zdrojem krásy, a básnická
tvorba „Alchymií bolesti“.171
Svět, který je vybudován v Mrtvých Bruggách, působí jako výhradně fikční. Vše je
v něm na první pohled literarizováno, vše je motivem, literární aluzí či citátem, jako by si
román vůbec nekladl za úkol nápodobu skutečnosti (mimésis) a všechno, co se v něm
odehrává je pochopitelné v rámci tohoto viditelně konstruovaného světa. Podobně jako text
ukazuje v románu na vlastní textuálnost i obrazy mají v textu metaobrazovou funkci. Je to
viditelné, kdyţ sledujeme samotný motiv obrazu, který ukazuje na svou vlastní obrazovost:
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například Hugues pojmenovává Janu jako nejdokonalejší podobenku zesnulé,172 nebo Jana se
sama sobě před zrcadlem směje a říká: „Jsem jako nějaký starý portrét!“173 Kdyţ vypravěč
opakovaně popisuje Huguovu zesnulou ţenu, působí to, jako by čerpal z literární (resp.
výtvarné) tradice, jako by tato ţena nebyla ţivá, ale představovala pouhý literární (výtvarný)
topos ideální ţenské krásy: měla „květinovou pleť, oči s rozšířenou zornicí, černou v perleti
bělma, jejíţ temná barva kontrastovala s jantarově plavými dlouhými a vlnitými vlasy, které
byly-li rozpuštěny, pokrývaly celá záda.“174 První z těchto popisů dokonce přiznává svůj
obrazový zdroj, odkazuje k obrazům madon starých mistrů, které mají „podobná rouna
padající v poklidných vlnách.“175
Vypravěč románu disponuje rozsáhlou zásobárnou obrazů, prostřednictvím které se
vztahuje k fikčnímu světu. Mezi fyzicky existující obrazy, na nichţ odkazuje v průběhu
příběhu, patří: uţ vzpomínaný obraz ukřiţovaného Jeţíše (také v podobě sochy), madon
starých mistrů, plačící Panny Marie Mater dolorosa S. Marmiona (Panny Marie se v románu
nacházejí také v podobě soch ve výklencích), květinová zátiší Van Orleyů, Erasma Quellyna,
Crayerů, Seghersů, portréty donátorů na oltáři v kostele svatého Salvátora, nebo kanonická
díla vlámských mistrů Hanse Memlinga, Jana Van Eycka. Podle četnosti výskytu je
nevýznamnějším ze vzpomínaných obrazů Memlingovo Martýrium svaté Uršuly. Hraje
v románu důleţitou roli a koncentruje v sobě hned několik pro nás důleţitých motivů: utrpení,
smrt a zrcadlo, na jejichţ důleţitost jsme upozorňovali. Vícekrát je v románu zmíněna také
Van Eyckova malba Mystický beránek, která je součástí Gentského oltáře. Poprvé se s jeho
částečnou ekfrází setkáme při popisu Bekyňství, v jehoţ centru „byl kousek hustého
trávníčku, Van Eyckova louka, kde se pásl beránek podobný velikonočnímu.“176 Podruhé
k němu odkazuje popis procesí Svaté krve, který je stylizován do výtvarného díla: je zasazen
do rámu okna, kde Hugues pozoruje průvod skrze záclony, přes které se „postavy rýsují jako
malované róby na pozadí krajkových náboţenských obrázků,“177 a spatří zde „panenský
koncil dětí kolem Obětního beránka, kadeřavého a sněhobílého jako ony.“178 Významné
postavení malby se v románu násobí i díky tomu, ţe na dvou fotografických snímcích je
zachyceno bruggské náměstí Van Eycka. Oba snímky doprovázejí místa, kdy se v románu
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objevuje Barbora, která nosí, podobně jako fikční město Bruggy a Van Eyckovo dílo, tvář
Věřící.
Většina fyzických výtvarných děl, které jsou v textu zmíněny, jsou díla vlámských
primitivů, jeţ zobrazují náboţenská témata (ukřiţovaní Jeţíše, jeho podobu obětního beránka,
trpící Pannu Marii, martýrium světic), nebo odkazují k víře těch, kteří je tvořili nebo dali
vytvořit. Jsou to votivní díla, která byla „namalována jako ztvárněné modlitby“ mistry, kteří
byli „stejně geniální jako zboţní.“179 Jejich ikonický charakter je tak silný, ţe představují
téměř ikony ve svém původním významu, nejen proto, ţe jsou zároveň kultovními předměty
(například Martýrium svaté Uršuly je součástí relikviáře), ale také proto, ţe jsou nabité
atributy, personifikacemi, symboly, alegoriemi, a pro jejich „četbu“ musíme disponovat
prostředky křesťanské ikonografie. Náboţenské výjevy jsou však často v dílech vlámských
primitivů včleněny do kaţdodenní reality jejich éry. Například v zadním plánu Van Eyckova
Mystického beránka je věrně zobrazena architektura města, a na Gentském oltáři, kterého je
obraz součástí, jsou umístěny také portréty donátorů, jeţ dílo zaplatili. Díla těchto malířů jsou
tedy kombinací symboliky s realismem a naturalismem reprezentací, který se projevuje ve
věrném a pečlivém zobrazení rostlinstva, krajin, lidských postav, jejich oblečení, interiérů
domů a sakrálních prostorů, které slouţily jako kulisy.
K podobnému pronikání reality kaţdodennosti do obrazu, resp. k jeho profanaci,
dochází i v Mrtvých Bruggách. V románu najdeme mezi fotografickými snímky vloţenou
reprodukci výtvarného díla Louise Tytgadta Malé bekyňství v Gentu, která zasazena do tohoto
rámce, působí jako „pouhá reprodukce“, ne jako výtvor umělce. K profanaci obrazu v textu
románu dochází, kdyţ jsou v průběhu průvodu uvedeny k ţivotu idealizované Panny Marie
z obrazů a Hugues je po procesí vidí, jak se po městě prochází opilé, oblečené ještě ve svých
kostýmech, nebo kdyţ se Jana, která představuje „oţivlé zrcadlo“, dotýká portrétů Huguovy
zemřelé manţelky (potaţmo plavého copu jejích vlasů), které on uchovává jako kultovní
předměty. Kdyţ však změníme perspektivu, profanace posvátna se můţe stát naopak
sakralizací kaţdodennosti, která na sebe v románu bere podobu auratizace fotografických
snímků Mrtvých Brugg.180
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Dají se na nich identifikovat téměř všechny způsoby konotace fotografického obrazu,
které uvádí Roland Barthes ve své eseji Le message photographique.181 Konotovaný význam
se do snímků dostává jednak při jejich vzniku, kdy fotograf skutečnost rámuje, něco do
obrazu zahrnuje, něco z něj naopak vyčleňuje. Na snímcích jsou zachyceny samé prázdné
prostory, záměrně (nebo v důsledku nutnosti dlouhé expozice) je z nich vyloučen ţivot.
Jednotlivé prvky městské krajiny působí inscenovaně, jako by byly pečlivě vybrané a
přemístěné do vhodných póz. Tím, ţe spadají do kategorie pózy, je z nich většinou vyloučena
nahodilost, sugerují pocit stálosti, který je umocněn prostřednictvím neustálé přítomnosti
stojatých bruggských vod, jeţ byla docílena specifickým rámováním snímků. Tyto konotace
jsou převrstveny dalšími při upravování snímků po jejich vzniku, retušování: jsou na nich
rozostřeny vodní plochy, z nebe jsou pro docílení monochromatické barvy odstraněny mraky.
V retuších můţeme vidět snahu uplatnit principy estetismu, připodobnit fotografie
(impresionistickým) malbám. Poslední symbolickou vrstvu snímků tvoříme my čtenáři.
Vkládáme do nich symboliku textu, do kterého jsou zasazeny. Výsledkem této snahy o
nalezení souvislostí mezi textem a obrazem je, ţe jsme stanovili souvislost mezi estetismem
snímků (rozostřením vody, vyzdvihnutím šedého nebe) a obrazem truchlení v románu, nebo
mezi jednotlivými architektonickými prvky Brugg (zvonicemi, městskými bránami) a
představou řádu.
Pod nánosy ikonických znaků však fotografie Mrtvých Brugg zůstávají pořád
indexem. I kdyţ samy prostřednictvím motivu zrcadla upozorňují na vlastní ikoničnost,
nemůţeme jim upřít, ţe jejich vztah ke skutečnosti je těsnější neţ u jakékoli literární nebo
výtvarné reprezentace. Tato skutečnost je vţdy v stavu minulosti, ve fotografii se pojí „zde a
tehdy“. Pocit pomíjivosti, které při pohledu na fotografii zakoušíme, není stejný jako kdyţ
čteme (vidíme) obrazy, které smrt pouze symbolizují, jsou jen její alegorií. Tento pocit
nevyplývá z něčeho, co do snímku vloţil jeho tvůrce, co na něm zinscenoval a v jakém stylu
nebo barvách, ale z toho, ţe si uvědomujeme, ţe věc, krajina, člověk na snímku není jen
podobná něčemu, co bylo, ale je s ním fyzicky spjata, je její relikvií. Tuto skutečnost však na
snímcích Mrtvých Brugg nelze oddělit od Rodenbachovy specifické pesimistické interpretace.
Skutečnost je v jeho dílech děsivá, představuje permanentní utrpení, nemoc, samotu a
prázdnotu, která se jen chvilkově utíká k ideálu, snu, vzpomínce, v nichţ nachází chvilkové
štěstí:
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Na cestě Skutečna má duše trpěla,
jak po nemoci teď se pro vše časy cítí.
Ta tam je naděje, a snaha zmizela
chtít trochu obnovy jen vytáhnouti z žití.
(…)
Leč snové alespoň jsou říše nevinná,
kam nezaměstnané se ruce utíkají.
Co život v dálce mi, co rohy znící sem!
Měď zamilovaná své radosti má krátké
a naše duše ví, že jsou to Sny jen sladké,
jež jde vždy milovat jak mrtvé milujem.182
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2. Číst a vidět Saturnovy prstence
2.1 Subjektivní dokument
Ţánr fototextu prošel v období mezi vydáním Rodenbachových Mrtvých Brugg (1892) a
Sebaldových textů (1988-2001)183 dlouhým vývojem, který se zde nebudeme pokoušet
nastínit. Jako argument nám slouţí předpoklad, ţe v případě W. G. Sebalda by tento nástin
nebyl velmi přínosný, protoţe se sám v jednom z rozhovorů, které poskytl, doznává, ţe jeho
práce s fotografiemi nevyplývá ani tak z inspirace jinými autory, jako ze „samotných obrazů,
které v něm něco vyvolávají“.184 Na rozdíl od Rodenbacha, který se ve zmiňované „Anketě o
románu ilustrovaném fotografiemi“185 od fotografických ilustrací v podstatě distancuje, kdyţ
tvrdí, ţe jsou jen dokumentem navíc, Sebald uţívá fotografie záměrně, jejich výběr je pečlivý
a promyšlený. Dokumentární charakter fotografie sice povaţuje za klad, a sepětí s realitou je
jedním z důvodů, proč fotografie do svých textů zapojuje, ale fotografickým snímkům
přiznává také velký fikční potenciál. Pro své texty vybírá obrazy, které podněcují imaginaci,
vyzývají diváka, „aby vyprávěl, nebo aby si představil, co by se na jejich základě mohlo
vyprávět.“ Tvrdí, ţe „fotografie je na rozdíl od jazykové reprezentace dokumentem par
excellence, protoţe, aby lidi přesvědčila, nic k tomu nepotřebuje,“ ale tento reálný svět, který
věrně zobrazuje, je „jenom můstkem k ireálnímu vesmíru, o kterém nevíme, jak a z čeho je
sloţen, ale uţ předvídáme, ţe existuje“.186
Sebaldovy texty často stojí na hranici fikčních a nefikčních (faktuálních) ţánrů. Ve
snaze vyhnout se pojmenování román, vůči kterému má autor výhrady, své texty
pojmenovává nejčastěji jako prózy, nebo k nim připojuje podtituly jako Čtyři delší povídky u
Vystěhovalců, nebo Anglická pouť v případě Saturnových prstenců. První vydání Austerlitze
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z roku 2001 sice nese podtitul „román“, ale v dalších vydáních uţ tomu tak není, a od té doby
autor hovoří jen o „prozaických textech bez bliţšího určení.“187 V jeho textech můţeme nalézt
stopy vědeckých, přírodovědných, historických pojednání, biografie, autobiografie, memoárů,
cestopisů, aj. ţánrů, které se běţně řadí k těm, jeţ se pokouší o věrnou nápodobu skutečnosti.
Autentičnost těchto ţánrů je však v jeho textech zpochybněna, kaţdý zdánlivý fakt je v nich
vţdy jenom zprostředkovanou zprávou, kterou uţ někdo před námi řekl nebo napsal, „kaţdý
poznatek je obestřen neproniknutelnou tmou“188 a věda se propadá do obskurnosti.
Přírodopisné spisy zde popisují fantastické bytosti, historie je propletena s metafyzikou,
autobiografie a biografie jsou fikční, memoáry jsou zaloţeny na nespolehlivé paměti,
cestopisy popisují cesty bez názvů a dokumentární filmy jsou krácené, nezřetelné nebo
poznamenané černými škrábanci.
Sebald se ve svých prózách zamýšlí nad povahou fikce, dochází v nich k prostupování
faktuálního a fiktivního,189 do realistických popisů proklouzávají snové obrazy a představy,
přičemţ lze stěţí rozlišit jedny od druhých. Skutečnost, v níţ se zdánlivě dá nalézt náznak
nějakého racionálního řádu, vychází z tajemství, které racionálně pochopit nelze. Autor
buduje „novou skutečnost, která vyrůstá z něčeho čistě nereálného.“190 Lze to sledovat
například na realitisticko-fiktivním časoprostoru: místní názvy, které odkazují ke skutečné
externí realitě, jsou konfrontovány s místy imaginárními, mimozemskými, se symbolickým
nebo emblematickým charakterem, s místy, které nabývají charakter impresionistických
obrazů, a časové určení jsou v jedné chvíli přesně vymezené, v druhé se zase čas zastavuje,
plyne pomaleji, nebo rychleji, přelévá do okamţiků věčnosti, kde minulost, přítomnost a
budoucnost vzájemně splývají.
Charakter subjektivního dokumentu mají v Sebaldových prózách také fotografie. Na
jedné straně „jsou prostředkem autentifikace a měly by poskytnout utvrzující jasnost, na druhé
straně se ukazují jako rozostřené, tajemné a zneklidňující.“191 Vyplývá to z jejich estetismu:
jsou záměrně nezřetelné, nekvalitní, mnohokrát oxeroxované, ztrácejí svou jasnou původní
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denotativní funkci. Navíc v textech většinou figurují bez popisků,192 jsou vytrhnuty ze svého
původního kontextu a zasazeny do fikčního rámce příběhu, který jim propůjčuje symbolické
významy. V některých případech je vztah mezi fotografickým obrazem a textem jasný, obraz
následuje po textu a ilustruje ho, převádí ho do obrazu, plní popisnou funkci, jindy se však
tento vztah komplikuje, není zřetelný. „Fotografie mohou být s textem v nesouladu, mohou
zároveň odkrývat i skrývat, ověřovat i klamat, někdy text snímky anticipují, jindy musí být
zpětně uváţeny,“193 v kaţdém případě však vyţadují aktivní čtení.
Pro následující analýzu jsme si zvolili Sebaldovu prózu Saturnovy prstence.194 Náš
výběr byl podmíněn komparativním hlediskem, které bychom chtěli do práce zakomponovat,
a předpokladem, ţe Saturnovy prstence a Rodenbachův román Mrtvé Bruggy nepojí jen ţánr
fototextu a komplexní vztah mezi textem a obrazem, ale jsou také tematicky spřízněné.
Vypravěč zde prochází prázdnými místy, která prodlévají v minulosti podobně jako mrtvé
město Bruggy, pronásledují ho melancholické a bolestiplné nálady, přemítá nad smrtí a
utrpením, a taktéţ mu na mysl přichází určitá nejasná myšlenka řádu, pronásleduje jej
„fantom opakování“.195 Navíc jsme se v několika sekundárních textech setkali s tvrzením, ţe
Rodenbachův román byl pro Sebalda významný a vycházel z něj.196 V následující kapitole se
proto pokusíme blíţe specifikovat spojitosti a rozdíly mezi těmito texty, a poukázat na
různorodý vztah textu a fotografického obrazu, který se z nich dá vyčíst a vypozorovat.
Saturnovy prstence bychom mohli uţ na základě jejich podtitulu Anglická pouť označit
kromě jiného za cestopis. Ve vyprávění najdeme mnohá rozpoznatelná geografická
pojmenování, jména venkovských sídel, hotelů, kostelů nebo jiných objektů, které ukotvují
vyprávění ve vnější, preexistující realitě. Na první pohled se tedy zdá, ţe vypravěčovu „pěší
pouť po východoanglickém hrabství Suffolk“197 lze vyznačit na mapě a vydat se po jeho
stopách podobně, jako bychom to mohli učinit na základě dokumentární sloţky Mrtvých
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Brugg,198 která nám předkládá mapu Brugg s vyznačenými místy, s trasami Huguových
procházek. Vypravěč vyráţí z Norwiche nejdříve vlakem do Somerleyton (trať vede přes
Brundall, Brundall Gardens, Buckenham, Cantley, Reedham, Haddiscoe, Herring-fleet),199 ze
Somerleytonu pokračuje dále pěšky venkovskou silnicí do Lowestoftu, 200 odkud se vydá
kolem poloslaného jezera Benacre Broad201 do Southwoldu.202 Zde pobude nějaký čas na
jedné z laviček na místě zvaném Gunhill,203 navštíví muzeum Sailors’ Reading Room204 a
přespí v hotelu Crown.205 Ze Southwoldu jeho kroky vedou do Dunwiche,206 Middletonu,207
Boulges, Woodbridge208 a Orfordu,209 kde bývaly vojenské výzkumné stanice. Poté cestuje
autobusem do vnitrozemského Yoxfordu a odtamtud pěšky na severozápad po bývalé římské
silnici do oblasti jiţně od městečka Harlestonu,210 a dál přes pastviny k Moat Farm.211 Z Moat
farm se sveze s přítelem na autě do Harlestonu, kde přespí v hotelu Swan.212 Na druhý den
prochází oblastí zvanou The Saints213 do Ilketshallu, kde navštěvuje kostel svaté Markéty.214
Odtud pokračuje do Bungay a Ditchinghamu, jeţ je jednou z jeho posledních zastávek. Z
Hedenhamu215 ho vyzvedává Clara, která ho odveze zpět „domů“ do Norwiche.216
I kdyţ se tato trasa zdá být na první pohled dostatečně konkrétně specifikovaná,
„nemůţe být následována, protoţe vypravěč si vytváří improvizované chodníčky, krátí si
cestu, přelézá ploty, prodírá se houštím,217 ztrácí se uprostřed tajuplných terénů a
v labyrintech,218 bloudí v kruzích, a nakonec téměř špatně skončí oslepen v písečné bouři“.219
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V knize je reprodukovaný také náčrt mapy,220 která odporuje své vlastní původní informační
funkci. Navigovat by podle ní nešlo, protoţe je příliš vzdálená, rozostřená a nejasná. Má
v sobě mnoho prázdných míst podobně jako ostatní mapy ve vyprávění, například stará
tajuplná mapa Německa221 nebo mapy Afriky a nejsevernějších oblastí, na nichţ uţ není
vyznačeno téměř nic.222 Vypravěč prochází těmito většinou prázdnými, opuštěnými a
zpustlými místy,223 která jsou si tak podobná, ţe mu v mysli splývají v nerozeznatelnou
poušť, tvrdí, ţe „kdyby tu někoho vysadili, nedokázal by určit, zda je na pobřeţí Severního
moře, na břehu Kaspického moře nebo v zálivu Liang-tung.“224 Navíc jsou to místa, která se
mu doslova rozpadají pod nohama, pobřeţí, která podléhají erozi, jsou podemletá mořem,
proděravělá, určena k blízkému zániku, vůbec tedy není jisté, jestli bychom tam ta stejná
místa ještě dnes našli.
Některé fotografické ilustrace Saturnových prstenců představují snímky krajiny, které
můţeme povaţovat za doprovod cestopisné části prózy, lze v nich podobně jako v krajině
v textu rozlišit dvě funkce. Na jedné straně je můţeme povaţovat za dokumentární, jsou
jedním z autentifikačních prvků, které text poutají k externí realitě, převaţuje v nich
denotativní zpráva, na druhé straně mají také ikonický, symbolický status. Jako autentifikační
prvek slouţí fotografie v textu zpravidla tehdy, kdy ilustruje to, co poutník na své cestě
potkává. U některých snímků, které poskytují zřetelný obraz, je při prvním čtení jejich
dokumentární funkce zdánlivě jasná (například snímky vězení v Blundenstonu, nebo
lowestoftské hlavní stanice225). Při zpětném prohlíţení se však jejich charakter věrného
odrazu skutečnosti narušuje, stávají se ikonou. Například snímek lowestoftské stanice
s pohřební limuzínou nám bude asociovat mnohé další pohřební motivy v textu. Ten je
doslova posetý pohřebními průvody, „hoghartovskými nočními scénami“226 pohřbívání a
lidmi, kteří nosí smutek.227 Fotografický snímek je tímto způsobem „zakryt hedvábným
smutečním flórem“228 a podobá se zátiší.
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Do dalších snímků krajiny v textu

nemusíme ikonický charakter vkládat

prostřednictvím symbolického čtení, protoţe uţ při jejich vzniku a reprodukci se uplatňují
umělecké nároky jejich tvůrce. Sebald se v rozhovoru s Ch. Bigsbym doznává, ţe se snímky
manipuloval tak, aby zvýšil propojenost mezi textem a obrazem: „obrazy jsou součástí textu,
nejsou pouhými ilustracemi, kdyby byly vytištěny v lepší podobě, coţ by dnes bylo technicky
snadné, zničily by text. Nemohou vyčnívat, musí být stejně zrnité jako zbytek“.229 Tyto
rozostřené snímky představují v Saturnových prstencích především obrazy mořského pobřeţí,
podél kterého poutník pěšky prochází u Lowestoftu, Cohevithu, Southwoldu a Dunwiche.230
Kdybychom zmíněné snímky umístnili jeden vedle druhého, vytvořily by jednu masu šedých
pláţí, jednotný obraz prázdné, monotónní pustiny podobné poušti, kterou Sebald několikrát
evokuje také v textu. Přírodní ţivel písku v sobě nese symboliku smrti, pomalého rozpadání,
eroze, jejíţ stopy sleduje vypravěč nejen v jeho přítomném procházení pobřeţími, ale také
v minulosti, která pro něj představuje „dějiny úpadku“. Poušť hraje ve vyprávění (respektive i
na obrazu) kromě připomínky smrti i funkci odkazu k pouštnímu kočovnému lidu, se kterým
se vypravěč ztotoţňuje a v přítomnosti kterého se cítí jako by byl doma. Takový provizorní
domov na cestě nalézají i další postavy ze Saturnových Prstenců: tovaryšové, námořníci,
emigranti, nebo vyhnanci.
Na jedné z těchto fotografických krajin je zachycen výhled na moře, v prvním plánu
vidíme vzrostlé kapradí, v zadním plánu maličkou plachetnici na obzoru moře.231 Tento
snímek není zajímavý jen kvůli svému podlouhlému vertikálnímu tvaru, jeţ tvarově odpovídá
předchozí fotografické reprodukci novinového článku, ale také kvůli textu, který se s ním
pojí. Ten vyzdvihuje strnulost, nehybnost bárky plující na moři: „V dálce na olověně
zbarveném moři mně provázela plachetnice, přesněji řečeno mi připadalo, ţe stojí bez hnutí a
ani já se vlastně krok po kroku nehýbám z místa, podobně jako onen přízračný neviditelný
plavec ve strnulé bárce“.232 Domníváme se, ţe tato fotografie můţe hrát metaobrazovou (resp.
metatextuální) funkci, předkládá návod na „čtení“ obrazu, při kterém je potřeba, na rozdíl od
dynamického vyprávění, se zastavit, zůstat v klidu a dívat se.233 Paralelu tohoto strnulého
vyhlíţení najdeme také v příběhu Saturnových prstenců, jehoţ vývoj je občasně pozastaven
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impresionistickými popisy krajiny.234 Čtenářův pohled se tak můţe ztotoţnit nejen s
perspektivou vypravěče, který se rád zahloubává při pohledu na moře a ztrácí při tom pojetí o
čase, ale také s perspektivou dalších postav (například čínské císařovny, básníků Swinburna,
FitzGeralda, spisovatele Conrada), které se často zklidňují „pohledem na vodní pustinu“.235
Statismus těchto obrazů se konfrontuje s jejich dynamickou funkcí, jsou to totiţ často právě
tyto obrazy, jeţ podněcují imaginaci vypravěče, nabádají ho, aby vyprávěl. Tak pohled na
moře vypravěčovi připomene novinový článek o Le Strangeovi, 236 biblický příběh o
Garasenských237 nebo jeden z jeho snů, ve kterém „prošel po celé délce jakési stejně vzdálené
hory“.238
Zdá se, ţe podobně jako v Mrvých Bruggách i v Sebaldových Saturnových prstencích
fotografie přenášejí do obrazu jednak „stavy duše“ hlavního hrdiny, které se odráţí ve
zpustošené a prázdné scenérii mořského pobřeţí, jednak v nich můţeme vysledovat určitou
dějovost, vybízejí k vyprávění, k propojování motivů v síť. V následující části práce se proto
pokusíme analyzovat, jak je vnitřní svět vypravěče popsán v textu a vyobrazen na
fotografiích, a prostřednictvím této analýzy přijít na to, jaké další vztahy se odvíjí mezi
obrazem a textem v této Sebaldově próze, případně obecněji i v dalších jeho textech.
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2. 2 Melancholie z pomíjení, truchlení a řád

2. 2. 1 Melancholie z pomíjení
Vypravěč Saturnových Prstenců začíná vzpomínat na svou Anglickou pouť a zaznamenávat ji
v nemocnici v Norwichi, kam se dostává pravděpodobně po tom, co jeho choroba duše, která
se projevuje ve znamení Síria, vyvrcholí aţ do stavu úplné nehybnosti. K melancholii a
utrpení, jeţ z ní pramení, je podle něj předurčen svým povoláním, je spisovatelemkronikářem.239 Jako spisovatel, který se podobá tkalci, neustále propočítává sloţité sítě svých
próz, je pronásledován „fantomem opakování“,240 jeţ ho neustále přesvědčuje, ţe je „spřízněn
volbou“241 s jinými lidmi a jejich osudy, přičemţ nezáleţí na tom, jestli tito lidé ţijí nebo ne.
Tak se jeho melancholie stává součástí řetězce příběhů utrpení melancholiků, které popisuje,
tj. stává se legendou. Zdá se, ţe ve znamení Saturna jsou narozeny mnohé Sebaldovy postavy,
které mají často předobraz ve skutečných osobnostech. Jsou jimi samotáři, kteří ţijí v ústraní
a prodlévají v minulosti, často vykonávají náročnou ale zbytečnou práci a hlavu mají většinou
skloněnou nad knihami.242 Mezi tyto exempláře vyhynulého druhu patří například Rosalynd
Dankynsová, která buduje svůj téměř dokonale chaotický papírový vesmír a je posedlá
motivem písku u Flauberta, Apollo Korzeniowski, který ţije nejdříve ve vyhnanství a potom
v ústraní, kde překládá V. Huga a vzhlíţí se v osudech postav zatracenců a samotářů z
Dělníků moře nebo básník Edward FitzGerald, který ţil v minulosti, pořádal „vzpomínkové
inscenace“ a díky jeho samotě na něj „nezřídka útočili modří ďáblové melancholie.“243
V Saturnových prstencích najdeme také FitzGeraldův fotografický portrét,244 jeţ je
jedním z dvou snímků v knize, které jsou doprovozeny popiskem: „Na fotografii ze
sedmdesátých let, jediné, na níţ se nechal spodobnit, má odvrácený pohled, protoţe kdyby
svýma nemocnýma očima pohlédl přímo do kamery, napsal svým neteřím na omluvu, musel
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by bez ustání mrkat.“245 Tento popisek plní zvláštní funkci, přestoţe odkazuje k autentickému
zdroji informací (ke korespondenci), zdá se být zavádějící, protoţe popírá inscenovanost
fotografie. FitzGerald se na ní situuje do po pózy melancholika se skloněnou hlavou, jejíţ
předobrazem můţe být Dürerova rytina Melancholie, na kterou odkazuje vypravěč, kdyţ R.
Dankynsovou přirovnává k „andělu vytrvale a bez pohnutí snášejícímu dílo zkázy.“ 246 Do této
linie melancholických spodobnění lze zařadit i známou fotografii W. Benjamina, jeţ popisuje
S. Sontag v knize Ve znamení Saturna.247 Postavu Benjamina, nebo přímý odkaz na jeho dílo
bychom v textu hledali marně, ale přesto je zde implicitně přítomen, protoţe Sebald vychází
z jeho koncepce melancholie.248 Popisek FitzGeraldovy podobizny upozorňuje na dobu jejího
vzniku, jíţ jsou sedmdesátá léta devatenáctého století, kdy fotografie ještě nevstoupila do
doby masové mechanické reprodukovatelnosti, a „nesetkala se prozatím s aktualitou“.249
Fotografický snímek tehdy vyţadoval dlouhou dobu expozice, a proto nemohly vznikat
momentky. FitzGeraldův fotoportrét v sobě nese uměleckou auru prvních fotografií, na nichţ
bylo „vše určeno k tomu, aby trvalo,“ je podobný Schellingově snímku, jeţ W. Benjamin
popisuje ve svých Malých dějinách fotografie: „i záhyby šatů na tomto obrazu drţí déle.
Pohleďme na jeho kabát: není pochyb o tom, ţe i on můţe získat nesmrtelnost, tvary, jichţ
nabývá na svém nositeli, jsou hodny vrásek na jeho tváři“.250
Ve zmíněném portrétu básníka se tedy mísí jeho věrné zobrazení s pózou, ve které ţil.
Podobně je to i s textuální podobou FitzGeraldova portrétu, s jeho biografií, kterou
rekapituluje vypravěč v Saturnových prstencích. Jeho ţivotní příběh má sice svůj reálný
základ, ale ten je překryt směsicí domněnek, střípků z básníkových nedůvěryhodných zápisků
z deníku, a ze stylizované korespondence. Vypravěčova snaha dozvědět se něco autentického
o FitzGeraldových citech zde selhává, kdyţ si za svůj zdroj zvolí strojený kondolenční dopis,
z něhoţ autentický pocit jen stěţí vydestiluje. Při pročítání biografie básníka nás opět přepadá
„démon analogie“, nalézáme v ní totiţ mnoţství styčných bodů s postavou samotného
vypravěče. Ten nejenţe trpí melancholií, ţije v minulosti, zaobírá se historií a ţivoty dávno
zemřelých lidí a pořádá „vzpomínkové inscenace“ tím, ţe je znovu křísí k ţivotu svým
vyprávěním, ale také ţije v ústraní, rád vyhlíţí do krajiny a obdivuje moře, je posedlý čtením
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a trpí odporem ke své vlastní společenské třídě. Tyto dva muţe pojí i to, ţe silně vnímají a
kritizují ničení přírody, v tomto případě konkrétně kácení stromů.
Podobizna básníka nám vytane na mysli, kdyţ v knize narazíme na fotografický
autoportrét vypravěče, který se opírá o kmen vzrostlého libanonského cedru.251 Není zjevně
náhodou, ţe právě tato fotografie je taktéţ doprovozena popiskem:
Následující fotografie byla pořízena jednoho sobotního odpoledne asi před deseti lety
v Ditchinghamu, když byl panský dům otevřen ve prospěch dobročinnosti pro veřejnost.
Libanonský cedr, o nějž se opírám a nevím ještě nic o všech těch nedobrých věcech, které se
od té doby udály, je jeden ze stromů, které byly v parku vysazeny při jeho založení a z nichž už
mnoho, jak jsem řekl, zmizelo.252
Popisek poukazuje na specifické proţívání času spojené s fotografickým obrazem, na
které jsme upozornili uţ v předchozí kapitole. Snímek zachycuje „toto bylo“, tj. realitu v jejím
minulém okamţiku, která je v popisku konfrontována s přítomností, ve které se dějí nedobré
věci, ve které bychom mnoho stromů na snímcích uţ nenašli, protoţe byly zničeny bouří a
chorobami. Domníváme se, ţe této fotografii můţeme (podobně jako uţ zmíněné fotografii
s výhledem na moře s plachetnicí) přisoudit metaobrazovou (resp. metatextuální) funkci. Díky
tomu, ţe je na ní zachycen strom z takové blízkosti, ţe je zřetelně viditelná povrchová
struktura podobna vráskám starého člověka, navazuje implicitně na předchozí ikonografii
pitoresknosti, která „má zálibu v zobrazování předmětů a situací dokládajících úpadek,
rozpadání a stárnutí.“253 W. Kemp v studii Obrazy rozpadu: Fotografie v tradici malebného
tvrdí, ţe jedním z primárních způsobů, jak se fotografie v minulosti vztahovala k tématu
rozkladu, je „vyzdvihování povrchových půvabů malebně rozpadlých předmětů jako jsou
například stromy nebo rozpadlé zdi. Starý, pokřivený, popraskaný strom patří nejpozději od
osmnáctého století k oblíbeným předmětům pitoreskního umění.“254
Vypravěč Saturnových prstenců někdy přistupuje k pokrouceným kořenům tak blízko,
ţe v nich, podobně jako fotograf Paul Nash,255 čte náznaky formy, tyto tvary stimulují jeho
imaginaci:
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Některé cedry rozkládaly své větve na čtvrt akru do šíře, představovaly jakési uzavřené
světy. Stály tam sekvoje dosahující výšky přes šedesát metrů, vzácné sykomory, jejichž nejnižší
větve se skláněly až k trávníku a tam, kde se dotýkaly země, s ní srůstaly a znovu se snažili
vyhnat kmínky v dokonalém kruhu. Nebylo si těžké představit, jak se tyhle platany šíří po celé
zemi jako soustředné kruhy po vodě ve chvíli, kdy si podrobí okolí, zeslábnou, srostou a
splynou samy se sebou a zevnitř odumřou. Některé ze světlejších stromů se vznášely nad
parkem jako oblaka. V jiných vládla neproniknutelná a hluboká zeleň. Jejich koruny se nad
sebou vrstvily jako terasy, a když člověk trochu rozostřil zrak, bylo to, jako by se díval na
horstvo porostlé obrovskými lesy. 256
Na jiném místě příběhu zase vypravěč na své pouti spatřuje „polámané kůry zbavené
odumřelé stromy vybělené od slané vody a slunce, které připomínají kostru nějakého dávno
na tomto osamělém pobřeţí zahynulého druhu, který velikostí předčil i mamuty a pravěké
ještěry.“257 Dokladem toho, ţe motiv stromu byl pro Sebalda důleţitý, je, ţe podobné
imaginativní popisy najdeme i v dalších jeho prózách, například ve Vystěhovalcích, kde popis
doprovází fotografii Courbetova dubu258 nebo v Austerlitzovi, kde hlavní postava nalézá
v propletenci kořene kaštanů „strukturu nepodléhající ţádnému zřejmému zákonu“.259
V Saturnových prstencích najdeme aţ ostentativní popisy zkázy stromů, některé z nich
samy odumírají v přírodním koloběhu, jsou podemílány mořskou vodou, ničeny bouří a
větrem, jiné jsou napadeny chorobami, nebo násilně kolonizovány člověkem, který chce
přírodu přetvořit k obrazu svému. Tyto stromy jsou však jenom jedním artiklem z „katalogu
ruin,“260 který v próze nalezneme. Je to pouť „tváří v tvář stopám devastace“ nejen přírodních
ale i lidských výtvorů. Na cestě vypravěč sleduje: staré polorozpadlé mlýny, ruiny starých
opuštěných přístavů s nepouţívanými bárkami odsouzenými k zániku, prázdná venkovská
sídla naplněna haraburdím, nebo proměněna na muzea, zbytky opuštěné pevnosti, jeţ bývala
vojenským výzkumným ústavem, aj.
Zákon pomíjení nevládne jen neţivé přírodě, ale také zvířatům a lidem. Jiţ jsme se
zmínili o tom, ţe v této próze nalezneme víceré vanitas, tj. obrazy, které připomínají lidskou
smrtelnost (pohřební vůz na fotografii, pohřební průvody, černý oděv jako výraz smutku). O
tom, ţe Sebaldovi je podobně jako jeho oblíbenému T. Brownemu „blíţší smrtelnost neţ
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ţivot“261 svědčí také fakt, ţe v jeho próze nalezneme nespočet popisů smrti jednotlivců262 a
několik fotografických ilustrací náhrobků. Smrt jednotlivců má v textu různé příčiny, všechny
umírající však pojí podobná bolestiplná ţivotní dráha. Saturnovy prstence jsou podobně jako
Hugovi Dělníci moře, jak je popisuje Apollo Korzienowski, „un livre sur des déstinées
dépaysées, sur les individus expulsés et perdus, sur les éliminés du sort, un livre sur ceux qui
sont seuls et evités“.263 Některé ze smrtí těchto zatracenců jsou estetizovány, podobají se
obrazu vylovených sleďů, jejichţ „mrtvá těla se na vzduchu jakoby rozsvítí,“264 který má
v knize také fotografickou podobu. Například „světlá kůţe majora Le Strange nabyla po jeho
skonu olivově zelené barvy, oči barvy husí šedi ztmavly a sněhobílé vlasy se přelily do
havraní šedi,“265 císař Sien-feng umřel tak, ţe mu „voda z podbřišku vystoupala k srdci a
buňky zvolna se rozpouštějícího těla plavaly ve slané kapalině prosakující z krevních řečišť
do okolních tkání jako ryby v moři.“266 Po těchto estetizujících popisech mrtvých těl, které
jsou jakoby stylizovány do zátiší se zavěšenou rybou, se zdá být paradoxní, ţe vypravěč se
tolik vzpouzí proti fiktivnímu popisu a spodobnění utrpení. O tom, jak je v Saturnových
prstencích utrpení popisováno a zobrazováno pojednáme v následující části naší práce.

2. 2. 2 Utrpení
Vypravěč si v jeho vědomí a prostřednictvím příběhu, který zapisuje, znovu vyvolává obrazy
hrůz a utrpení, kterých stopy jsou ještě dnes viditelné ve všudypřítomných ruinách. Stopy
ničení v krajině, kterou prochází, mu asociují další příběhy utrpení, ze kterých vytváří jakousi
„kroniku utrpení“. Ta na základě různých svědectví, deníků, pamětí a historických pojednání
zaznamenává zmar zvířat, „niţšího druhu“ tvorů, na kterých se vybíjí chorý lidský rozum,“267
(například při masovém výlovu sleďů, o kterých se člověk domnívá, ţe ani nepociťují bolest,
nebo při honitbě, kde pro zábavu vyšších vrstev hynou tisíce baţantů), 268 ale také utrpení
jednotlivců a celých lidských mas, které umírají v bitvách, válkách, nebo následkem
vykořisťování.
Kdyţ poutník prochází kolem Southwoldu, je mu, „jako by se ocitl v prázdném
hledišti a před ním se rozevřela opona a na předscénu vystoupil například 28. květen 1672,
261
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onen památný den bitvy u Sole Bay, v němţ se z mlţného ranního oparu náhle se zářícím
sluncem za zády vynořila holandská flotila a zahájila palbu na anglické lodě seskupené u
southwoldského zálivu.“269 Tento popis upozorňuje na svou vlastní fiktivnost primárně
prostřednictvím motivu divadla, se kterým se setkáváme i na dalších místech vyprávění, ale
také tím, ţe se záměrně rozostřuje prostřednictvím imprese s vycházejícím sluncem a mlhou,
jeţ se podobá malbě bitvy reprodukované v knize na protější straně.270 Utrpení, které se
v bitvě v minulosti skutečně odehrávalo, podle vypravěče „mnohonásobně přesahuje naší
obrazotvornost,“271 tj. nemůţe být nikdy autenticky postiţené slovy ani vyobrazené na
malbách:
Lze-li o popisech tehdejších bitev, svedených na takzvaných polích slávy, mluvit jako o
nespolehlivých, u malířských vyobrazení velkých námořních střetů jde nepochybně o naprosté
fikce. Ani oslavovaní malíři jako Storck, Van der Velde nebo de Loutherbourg, jejichž výtvory
věnované Battle of Sole Bay jsem podrobněji prostudoval v námořním muzeu v Greenwichi,
nedokážou navzdory jasně realistickému záměru zprostředkovat skutečný obraz toho, co se na
lodi přetížené až po samou mez výstrojí a mužstvem dělo, když se hořící stožáry a plachty
řítily na palubu nebo když do podpalubí hemžícího se lidskými těly vlétly dělové koule. Jen na
trojstěžníku Royal James přišla o život téměř polovina tisícihlavé posádky.272
Na nepostihnutelnost utrpení prostřednictvím mimeze vypravěč upozorňuje také
v souvislosti se svou vzpomínkou na návštěvu Lvího monumentu v Bruselu, „takzvaného
historického památníku bitvy u Waterloo.“273 Obraz bitvy je opět inscenován, tentokrát se
však tragická scéna mění ve frašku, kdyţ vypravěč v opuštěném památníku vidí pochodovat
„nevelký, do napoleonských kostýmů oděný oddíl, za nímţ kráčela jakási zanedbaná, divoce
nalíčená markytánka, která za sebou táhla trakářek s malou klecí a v ní zavřenou husu.“274 O
nic více jeho touhu po autentičnosti nespokojuje ani vnitřek monumentu, který je podle něj
podobný cirkusovému stanu, a ve kterém se nachází trojrozměrné panoramatické výtvarné
vyobrazení bitvy od Louise Dumontina, jeţ nám minulost předvádí ze zfalšované perspektivy.
Takový subjektivní úhel pohledu tvůrce je vlastní kaţdému výtvarnému dílu, zdá se, ţe i
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vypravěč si je toho dobře vědom, kdyţ poukazuje na obdobnou fiktivní perspektivu při
ekfrázi malby Pohled na Haarlem s bělením prádla od Jakoba Van der Ruisdaela, který
během malování podle něj „přirozeně nestál na dunách, ale v uměle vytvořeném, imaginárním
bodě nad zemí.“275 Při pohledu na pole bitvy, které je dnes pouhou pustou planinou, se navíc
vypravěčovi vybaví Stendahlovy romantické popisy bitvy z Kartouzy parmské, které jsou mu
k smíchu, protoţe jsou plné dramatických gest.
Napoleonská éra sehrála důleţitou roli také v dějinách fotografie. Louis Arago
nostalgicky vzpomenul na Napoleonovo egyptské taţení ve své známé řeči o daguerrotypii,
kterou přednesl v poslanecké sněmovně v roce 1839. Zvolil ji jako příklad historické události,
jejímţ „věrným obrazovým záznamem nedisponujeme, protoţe v roce 1798 jsme neměli
moţnost zachytit ji prostřednictvím fotografického aparátu, a protoţe jsme o něj byli okradeni
díky chamtivosti Arabů a vandalismu cestovatelů.“276 Takový fotografický obraz by byl podle
něj oproštěn od pompézních popisů, na jejichţ základě událost prostředkují romantičtí
spisovatelé. „Vzpomínky na Waterloo, Napoleona a pád impéria fungovaly v roce 1839 také
jako symbolické pozadí pro francouzsko britský spor o vynález fotografie. Talbot pouţívá pro
tento spor příměr „Waterloo proti Wellingtonovi“. 277
Aragova víra v bezvýhradnou věrnost fotografického obrazu, který by měl dějinám
poskytnout vytouţený realistický pohled, je v Saturnových prstencích zpochybněna. I kdyţ je
utrpení v knize zprostředkováno fotografickým dokumentem, nezdá se, ţe by tento obraz byl
oproštěn od veškeré fiktivnosti, naopak i tento obraz je ztemněn a naplněn symbolickým
významem. Prvním z fotodokumentů válečného zmaru, jeţ figuruje v Prstencích, jsou
fotografické dějiny první světové války vydané v roku 1933 redakcí Daily Express, kterými
vypravěč listuje v southwoldském muzeu Sailors‘ reading room.278 Nejdříve je v textu
popsáno, co vše je v tomto starém, ohmataném a stranou leţícím foliantu na fotografických
snímcích zachyceno:
(…) veškeré formy násilné smrti, od zřícení osamělého vzdušného průkopníka u ústí
Sommy až k masové agónii v bažinách Haliče. Je vidět francouzská města proměněna v prach
a popel, mrtvoly hnijící mezi střeleckými zákopy v zemi nikoho, lesy zcela zpustošené
dělostřeleckou palbou, bitevní lodě potápějící se pod chuchvalci petrolejového dýmu,
pochodující kolony vojsk, nekonečné proudy uprchlíků a zborcené zepelíny, fotografie
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z Przemyslu a St. Quentinu, Montfauconu a Gallipoli, obrazy zkázy, zohavení, zhanobení,
hladu, ohně a třeskuté zimy.279
Tyto dějiny byly podle něj sestaveny „ať uţ ve vzpomínce na pohromu, která se
odehrála, nebo jako varování před tím, co se nezadrţitelně blíţilo.“ K snímkům jsou připojeny
„hořce ironické nadpisy This was a forest! This was a man!“,280 jeţ „pranýřují a zesměšňují
zvrácenost militaristické ideologie. Tyto dějiny v sobě nesou mravní ponaučení, ukazují čirou
hrůzu války jako opak jejího pompézního oslavování.“281 Z fotografického alba, jeţ působí
jako šoková terapie, nejsou v knize přetisknuty ţádné snímky masové agonie ani mrtvol
hnijících v zákopech. Jsou zde k vidění jen dvě fotografie, na jedné je zachycen zborcený
zepelín, na druhé prostřílený kabát uniformy Františka Ferdinanda. Tyto snímky nabývají
v kontextu vyprávění symbolického významu, šok, který zaţíváme, kdyţ se ne ně díváme, se
otupuje, kdyţ se z nich stávají symbolické obrazy. Fotografický snímek prostřílené
Ferdinandovy uniformy si asociačně spojíme s dalšími fiktivními obrazy přítomnými v textu:
s „nadmutou mrtvolou hraběte ze Sandwiche, kterou vyplavilo na břeh, přičemţ švy jeho
uniformy popraskaly a knoflíkové dírky byly roztrţené, ale Podvazkový řád se skvěl
dokonalým leskem,“282 nebo s obrazem mrtvého krále Nebeské říše nekonečného míru, jeţ
„leţel tváří ve stoce (…) a jeho napuchlé tělo drţel pohromadě uţ jen hedvábný šat císařské
ţluti s vyobrazením draka, do něhoţ se vţdycky rouhačsky odíval.“283 Podobný asociativní
proces, který otupuje dokumentární ostří fotografického dokumentu, funguje i v případě
reprodukovaného novinového snímku z Independentu, na kterém jsou zachyceni „etnicky
odlišní Srbové, Ţidé a Bosňáci pověšeni na primitivních šibenicích stlučených z trámů po
celých řadách jako vrány a straky“284 Tento snímek svou černobílou barevností a rozostřeností
v kombinaci s popiskem evokuje Callotovu známou rytinu oběšenců z cyklu Hrůzy války.285
Umělecké konotace snímku jsou umocněny také obrazem oběšence, jeţ se několikrát objevuje
v textu (například oběšení Casementa za velezradu,286 čínského císaře za velezradu,287
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jednoho z předků hraběte Ferrerse za zabití správce Ditchingham Hall288 nebo vyobrazení
šibeničních slavností v Musaeu T. Browneho289). V Prstencích se opakuje vzorec válečné
dokumentární fotografie, jeţ popisuje S. Sontag v knize S bolestí druhých před očima.290
Válečná fotografie nemusí být zinscenovaná, aby esteticky působila, aby vyvolávala estetické
konotace postačí, aby divák, jeţ ji pozoruje disponoval zásobárnou obrazů. Rozdíl v působení
fotografického snímku umučených lidí a například Memlingova obrazu Martýria svaté Uršuly
a jedenácti tisíc panen,291 s jehoţ ekfrází se setkáváme v Mrtvých Bruggách, není tedy
propastně vzdálen. „Událost se tak nestává skutečnější, kdyţ ji poznáme prostřednictvím
fotografie, neţ kdybychom ji na fotografii nikdy neviděli, jsme-li zobrazovaným událostem
vystavováni opakovaně, stávají se méně skutečnými.“292
Všechno popisované utrpení, bez ohledu na to, jestli se odehrává v přírodě, na
zvířatech, nebo na lidech se hromadí ve vědomí vypravěče, jenţ se situuje do pozice
kronikáře – mučedníka. „Kronikář píše v aktu sebezmrzačení takříkajíc na vlastním těle.
Stává se jakýmsi exemplárním mučedníkem toho, co nám prozřetelnost chystá, a ukládá se
ještě za ţivota do hrobu, který jeho paměti představují.“293 Jeho dílo představuje zmenšený,
kondenzovaný model dějin trpícího světa. Utrpení spočívá v samotném aktu psaní, který
„člověka nutí k trvalému sedu v pokřivené poloze a nekonečnému svaţování a propočítávání
sloţitých vzorů.“294 To, ţe je vypravěč doslova posedlý hledáním různých podob vzorců, řádu
a analogií, i to, ţe se tyto vzorce, zrozeny z víry v racionalitu, neustále propadají do temnoty,
doloţíme v následující části práce
2. 2. 3 Řád
Úvodní fotografie, která ilustruje vypravěčův výhled z nemocničního okna, „přes něţ se
z jakéhosi zvláštního důvodu pnula černá síť,“295 hraje v Saturnových prstencích funkci
emblému.296 Ta je v českém a anglickém překladu prózy potlačena, protoţe snímek není
v textu situován stejně jako v jeho originální německé verzi, kde je nad snímkem okna
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umístěno uprostřed osamělé slovo „okno“ (des Fensters).297 Mříţka, která je na něm
zobrazena se replikuje i na dalších fotografických snímcích v knize, například na
reprodukované ilustraci quincunxu,298 vzoru, který se ve „zdánlivě nekonečné rozmanitosti
forem znovu a znovu vrací,“ z Browneho pojednání o Kýrově zahradě, nebo na snímku
křepelky v čínském pavilonu,299 jeţ má v německém vydání taktéţ zřetelnější emblematickou
funkci, fragment věty: „jak se do téhle bezvýchodné situace dostala“ je centrován pod
obrázkem jako popisek. Implicitně k opakujícím se vzorcům odkazují i snímek sítě taţných
lan a navijáků napřaţených skrze bývalé diamantové doly v Jiţní Africe,300 nebo snímek
zachytávající chov bource morušového v Indii.301
Vypravěč Saturnových prstenců se na jedné straně, inspirován T. Brownem a jeho
hledáním quincunxu ve všech věcech, snaţí nalézt v rozpadající se krajině, v chaosu
fragmentů a roztříštěné minulosti řád, na druhé si však uvědomuje, ţe tento řád stojí na
labilních základech, kdykoliv se můţe propadnout do temnoty. Proto je ideálním obrazem
tohoto řádu právě pracovna Rosalind Dakynsonové, ve které „zdánlivý nepořádek představuje
ve skutečnosti k dokonalosti dovedený, či alespoň o dokonalost usilující řád“.302 „Tento druh
pořádku nalézáme i v Austerlitzově pracovně v Bloomsbury, která vzbuzuje pocit skromnosti,
intimnosti a lidské obyvatelnosti“.303 Představa provizorního pořádku se vymezuje vůči
přílišné víře v lidský rozum. Lidská snaha vštěpit věcem racionální řád, například proměnit
regulací, kultivací a stavební činností krajinu v geometricky rozvrţenou síť, ztroskotává, kdyţ
si člověk z nadhledu (vypravěč při této úvaze sedí na palubě letadla) uvědomí, ţe „lidé jsou
vpleteni do sítí, jeţ svou sloţitostí daleko přesahují představivost kaţdého jedince, (…) ţe je
hrozné, jak málo toho víme sami o sobě, o smyslu našeho bytí a našem konci“.304 Historie, jiţ
zpřítomňuje poutník ve svém vyprávění, je plná příběhů ztroskotání principu univerzálního
lidského rozumu. Ve jménu pokroku a civilizace, která si stanovila za cíl „prolomit temnotu,
v níţ dodnes ţijí jako v kobce celé národy,“305 se vykořisťuje, vraţdí a ničí, a proto vypravěč
často touţí „odloţit rozum jako kabát“306 a pobývat ve tmě, ze které je výhled do
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mimozemských prostor. Vypravěč rozkročen mezi rozumem a tajemstvím můţe slouţit jako
obraz Sebaldova psaní, v němţ se „střídá reflektující esejistický postup s postupem
poetickým, jeţ oba stejnou mírou přispívají k poznání“.307 Vypravěč se vymezuje také vůči
křesťanskému řádu a pravidlům měšťanské společnosti, jeţ je pohlcena konzumem. Pokouší
se dobrovolně pobývat mimo společnost nebo na jejím okraji, a vyjít v ţivotě jen s pár
nejnutnějšími věcmi. Následuje přitom ţivotní cestu mnohých z postav, o kterých vypráví.
Vypravěč je podobně jako čínská křepelka, kterou pozoruje před venkovským sídlem
Somerleyton, uvězněn někde na pomezí mezi minulostí a přítomností, naráţí do mříţe, která
různé epochy odděluje a zároveň pojí. Vţdy, kdyţ zastane na nějakém místě, vidí zároveň
jeho slavnou minulost a neslavnou přítomnost: vznešená venkovská sídla jsou zastavárnami
plnými haraburdí, nejznámější rybářská centra mrtvými přístavy, přeplněná letoviska pro
vznešené hosty pustinami, kde prochází jen stíny dějin. Z pomíjení a neustále se zvětšující
prázdnoty ho jímá hrůza, ale stále věří v sílu písma, věci sice nenávratně mizí, ale „jejich
stopa tajuplně přetrvává v písemných sděleních“.308 V příběhu nalezneme hned několik úvah
o psaní, jeţ je vypravěčovým povoláním. Nejdůleţitější z nich je umístěna téměř v závěru
knihy, kdy vypravěč přirovnává psaní k tkaní. Tato metafora a její rozvedení je jenom
vrcholem mnohých tkaninových metafor roztroušených v textu. Podobně jako G. Rodenbach,
který v Mrtvých Bruggách upozorňuje na textualitu vlastního textu prostřednictvím motivu
látek, nebo skrze obraz textuálních vlasů, i Sebald svoje vyprávění tká. Struktura, kterou
vytvoří, není stabilní, dochází k neustálému párání a sešívání. Obrazem této marné práce je
šití sester Ashburyových, které „to, co jednoho dne sešily, druhého nebo dalšího dne zpravidla
rozpáraly“.309 Nezáleţí však na tom, jak marně tato práce působí v jejím průběhu, ale na tom,
co z ní nakonec vznikne. Tak se i poutníkovo vyprávění nakonec podobná tomu, co sestry
Ashburyovy ze svých výtvorů zachovaly, text působí jako „svatební šaty sešité ze stovek
hedvábných útrţků a ozdobené hedvábnými výšivkami či spíše přetkané čímsi jako
pavučinou, jeţ byly dokonalým barevným uměleckým výtvorem takové ţivosti, ţe člověk
nemohl uvěřit vlastním očím“.310
K výslednému dílu vede cesta „nekonečného svaţování a propočítávání sloţitých
vzorů.“311 Spisovateli hrozí, ţe ho na této cestě postihne „fantom opakování“. To se přihodí i
vypravěči, který prostřednictvím motivu tkaniny nepojí k sobě jen postavy příběhu (například
307
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T. Browna, který byl synem obchodníka s hedvábím, Grimmelshausenova Simplicia, jehoţ
jednou z proměn je morušový keř, čínskou císařovnu, která zakládala ve svém honosném
paláci domy hedvábí, básníka Swinburna, o němţ se tvrdilo, ţe se podobá bourci
morušovému), ale nakonec do sítě analogií zaplétá i sám sebe. Zrcadlový obraz svého ţivota
nachází v ţivotě M. Hamburgera. Kdyţ se ocitá v jeho domě v Middletonu, má pocit domova,
zdá se mu, jako by zde sám kdysi pobýval, nalézá mezi vlastním osudem a osudem
Hamburgerovým tolik tajemných podobností (příchod do Anglie, vzdání se učitelského
povolání, trápení se psaním, pochybnosti o smyslu práce, alergie na alkohol, záliba
v uchovávání nepotřebných věcí), ţe nabývá dojem, ţe s ním musí být spřízněn. Podobně jako
se sám Hamburger vzhlíţí v osudu Hölderlina.
Tajné analogie ale nekončí u opakovaného motivu tkaní (resp. bource morušového,
morušovníku) a explicitně zmíněné podobnosti (mezi Hölderlinem a Hamburgerem,
Hamburgerem a vypravěčem). Obsesí tajnými spojeními a analogiemi se musí nutně nakazit
při procházení Sebaldových textů i samotný čtenář. Jeho čtení textů, resp. jejich prohlíţení, je
uvězněno v propracované motivické sítí, které vyzývá k propojení.
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2. 3 Textuálnost textu a obrazovost obrazu
Saturnovy prstence na svou vlastní literární konstruovanost neupozorňují jen ostentativním
výskytem motivů textilie a tkaní. Kdyţ jimi čtenář listuje, snadno narazí na další literární
odkazy, které jsou někdy přiznané, jindy implicitní. Text je doslova spletí literárních aluzí, v
nichţ se nyní pokusíme nalézt nějaký řád. Za výchozí bod naší analýzy zvolíme opět motiv
zrcadla, který v textu slouţí také jako mise en abyme. První výskyt motivu zrcadla
s metatextuální funkcí je spojen s jiţ vzpomínanou postavou Apolla Korzienowského, otce
spisovatele Josepha Conrada, překladatele Hugových Dělníků moře, „nekonečně nudné knihy,
jeţ mu připomíná zrcadlo vlastního ţivota“.312
Na tomto příkladě můţeme sledovat, jak vznikají v Saturnových prstencích řetězce
intertextuálních referencí. Nejdříve musíme konstatovat, ţe ţivot Apolla, budeme pokládat za
jiţ zprostředkovanou biografii, tj. fikční příběh. Zrcadlení je v tomto případě hned několikeré,
na jeho počátku stojí politický exulant V. Hugo, který píše v Dělnících moře o zmatených
osudech vyhnanců a zatracenců. Dělníky moře následně podrobně čte Apolllo Korzienowsky,
ztotoţňuje se s nimi, protoţe sám ţil v politickém exilu ve Volgodě, v „pustině, kde se vše
rozpadá“, a kdyţ se z něj vrátil vedl opuštěný ţivot. Dále v řetězci následuje vypravěč, který
zná všechny výše zmíněné (Huga, hrdiny z jeho románu, Apolla), jejich příběhy včleňuje do
svého vyprávění a vidí v nich zrcadlo svého vlastního ţivota. Tento řetězec by potenciálně
mohl vést ještě dál, tj. k dalším Sebaldovým prozaickým textům, například k
Vystěhovalcům,313 ve kterých autor popisuje osudy lidí, jiţ opustili domov a ţili dlouhá léta
v osamění, ale také k jeho literárněvědným statím, například k Domovu plnému úzkosti
(Unheimliche Heimat, 1991), jeţ pojednává o významu pojmu domova u rakouských literátů.
Popis domova se zde zdá být popisem ztráty: „Čím víc se o domově mluví, tím méně
existuje“.314 Moţným vyústěním řetězce je extratextuální odkaz na ţivot samotného Sebalda,
jenţ byl také exulantem, narodil se v Německu, ale většinu svého ţivota strávil v Norwichi.
Tato propracovaná síť literárních odkazů působí jako výčet toho, co bychom našli pod
encyklopedickým heslem „zatracenec“. Zdá se, ţe se vypravěč Saturnových Prstenců pokouší
vytvořit jakýsi „encyklopedický obraz světa, v němţ nikdo nemá domov“.315 Této intenci by
odpovídalo motto knihy z Encyklopedie Brockhaus, ale i další odkazy na encyklopedie,
312
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například popis bource morušového z encyklopedie z roku 1844.316 Hesla, které vypravěč
pracně a sloţitě vytváří, si však nenárokují na obecnou platnost, jsou podobně jako heslo
Uqbar, jeţ zaznamenává The Anglo-American Cyclopaedia317 z Borgesova uruguayského
příběhu, čistě fiktivní. Nakonec jde o to, „dospět časem prostřednictvím čehosi čistě
nereálného k nové skutečnosti.“318 V souladu s tím se v próze střídají výčty faktů, výpisky
z lexikonů s citacemi z fiktivních textů.
Saturnovy prstence nejsou jenom katalogem knih, ale také rozsáhlou obrazárnou.
Výtvarné díla jsou v knize fyzicky přítomné v podobě fotografických reprodukcí a najdeme
zde i jejich textuální podoby, ekfráze. Často je však takřka nemoţné odlišit, zda se jedná o
popis reálně existujícího výtvarného díla, vizuálního vjemu nebo vzpomínkového obrazu.
Například obraz karavany táhnoucí pouští je v knize přítomen ve všech třech podobách, jako
fotografický snímek lowestoftského pobřeţí, podél kterého jsou postaveny rybářské
přístřešky, jeţ vypravěčovi připomínají stany, kde ţijí „zbytky kočovného lidu v očekávaní
zázraku,“319 dále jako vzpomínka na karavanu zobrazenou na primitivní čtyřdílné fresce ve
výkladu obchodu s koberci320 a nakonec jako vize vypravěče, který bloudí v písečné bouři a
představuje si, ţe je posledním přeţivším z karavany zaváté pískem.321
Obdobné zmatení pohledu ilustruje reprodukovaný obraz Rembrandta Van Rijn
Hodina anatomie u dr. Nicolase Tulpa. Ten je umístěn hned v úvodní kapitole knihy a
předkládá návod, jak číst obraz. V jeho rozsáhlé ekrázi, prostřednictvím které se ocitáme
v diskurzu dějin umění, vypravěč opět upozorňuje na ústřední téma míchání fikce a
skutečnosti, jeţ sebou nese kaţdá reprezentace. Dokládá zde, ţe blízkost realitě je na obraze
pouze zdánlivá. Zamýšlí se také nad pohledem zobrazených postav, jeţ většinou směřuje
mimo pitvané tělo do anatomického atlasu. Hodina anatomie je v knize otisknuta nejdříve na
dvojstránce v celku, na druhé straně můţeme vidět jenom její výřez. Tímto způsobem
vypravěč ukazuje na implicitní symbolický význam obrazu a směřuje náš pohled přímo na
trpící tělo, které má být zneviditelněno. K podobnému zakrývaní utrpení dochází i na
fotografických snímcích, které jsou součástí knihy. Šok z pohledu na mrtvá těla je zmírněn
například na snímku z tábora v Bergen-Belsenu,322 těla jsou zde nejen zakryta bílými látkami,
pohled od nich odvádí také kompozice snímku, na němţ jsou na převáţné části zachyceny
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klenuté koruny stromů, jak skrze ně prosvítá sluneční světlo, coţ v konečném důsledku působí
esteticky. Obdobně tomu je i se vzpomínaným snímkem oběšených Srbů, Ţidů a Chorvatů
z tábora Jasenovac na Sávě,323 který konotuje obrazy oběšenců z textu i předchozí výtvarnou
tradici. Tímto způsobem fotografie přichází o „efekt reálného“, ztrácí funkci svědka a
rozpouští se do řetězce referencí.
Některé vypravěčovy popisy krajiny působí také jako ekfráze fotografického obrazu.
Není to jen díky jejich černo-bílé barevnosti, ale také jejich ustrnutím v okamţiku a
zaměřením na detail. Vypravěč prochází „fotografickou krajinou“, cestou vlakem pozoruje
větrné mlýny, které jsou jako „světelný odraz na namalovaném oku,“324 a zatímco kráčí po
„pláţích, jeţ se rozprostírají mezi tmou a světlem, ve vzduchu, na zemi ani ve vodě se nic
nepohne. Dokonce i sněhobílé vlny v zátoce jako by se ve svém rozběhu zastavily.“325 Taktéţ
jeho vzpomínání má podobu snímků, jasných záblesků, jeţ se uchovají hluboko v paměti,
podobně jako tato vzpomínka na Amsterodam:
Hluboko pod sebou a v široké příkopě oddělujícím zahradu od parku jsem pod
ochranou hluboko svěšených větví smuteční vrby na vodní hladině pokryté travnatě zeleným
krupičnatým povlakem spatřil pár nehybných kachen. Ten obraz vystoupil na zlomek vteřiny
ze tmy v tak dokonalé jasnosti, že ještě teď vidím každý jednotlivý vrbový list, jemné odstíny
peří obou ptáků a věřím, že jsem dokonce nad jejich očima zahlédl pórovité tečky na kůži
víček.326
Tento obraz je směsicí detailnosti a tajemné hloubky podobně jako je vypravěčem
popisovaný svět zároveň skutečným východoanglickým pobřeţím a „temnou komorou plnou
nepochopitelných obrazů,“327nocturamou,328 ničím jiným neţ

Magical Shadow-Show,
Played in a Box whose Candle in the Sun,
Round which the Phantom Figures come and go.329
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Závěr
Tato práce pojednala o vztahu (fotografického) obrazu a textu ve dvou prózách
doprovozených fotografiemi: Mrtvých Bruggách George Rodenbacha a Saturnových
prstencích W. G. Sebalda. Jelikoţ uţ ze samotné podstaty fotografického obrazu vyvstává
otázka jeho vztahování se ke skutečnosti, zvolili jsme si za ústřední téma naší práce vztah
skutečnosti a fikce. Ten se problematizuje v textuální i v obrazové části obou próz.
Mrtvé Bruggy představují realisticko-symbolistický román. Na jedné straně odkazují
k realistické a naturalistické literární tradici, na druhé straně jsou nabité symbolikou a
básnickými obrazy (román se někdy zařazuje do ţánru poetické prózy). Ve vyprávění lze tuto
dvojí tendenci vysledovat na kontrastu, který zde vzniká mezi komentářem a vyprávěním.
Nalezneme zde komentátora, který se situuje do role sepisovatele „studie vášní“ a který
prostřednictvím svých vysvětlujících popisů probíhajících dějů vnáší do románu
racionalistický, téměř vědecký diskurz. Vztah skutečnosti a fikce se v románu tematizuje také
prostřednictvím obrazu. Součástí románu jsou ekfráze děl vlámských primitivních malířů, jeţ
jsou kombinací symboliky s realismem a naturalismem reprezentací a také reprodukované
(pseudo)dokumentární snímky města. Díky fotografickým ilustracím, snímkům, jeţ původně
slouţili jako turistické pohledy, román vybízí k realistickému čtení. Realistická tendence se
umocňuje také prostřednictvím dokumentární sloţky, jeţ je součástí vydání románu, se
kterým primárně pracujeme. Ta k fotografickým snímkům znovu přiřazuje místní názvy a na
přiloţené mapě přesně vyznačuje trasy Huguových procházek. Tím fotografiím částečně
navrací jejich původní dokumentární funkci, jejich denotativní charakter.
Sebaldovy Saturnovy prstence jsou také amalgámem skutečnosti a fikce. Nalezneme
zde stopy faktuálních ţánrů: vědeckých, přírodovědných, historických pojednání, biografie,
autobiografie, memoárů, cestopisů, jejichţ autentičnost je zpochybněna. Přírodovědné spisy
jsou plné fantastických bytostí, biografie i historie jsou fiktivní a cestopisy popisují
neexistující cesty. Zdánlivě objektivní fakta jsou zde vţdy jiţ jen subjektivní interpretací,
úhlem pohledu, bývají znejasněná domněnkami, mají snový charakter, nebo se spojují na
základě náhodné asociace. Esejistické prvky, reflexivní jazyk a vědecký diskurz se v próze
střídají s básnickými popisy a přírodními impresemi. Do úvodní kapitoly je umístěna ekfráze
Rembrandtova obrazu Anatomie doktora Tulpa, ve které vypravěč poukazuje na symbolický
význam zdánlivě realistického vyobrazení, podobně tomu je i při popisu Van de Veldovy
malby, jeţ zobrazuje bitvu u Sole Bay nebo Dumontinova panoramatického vyobrazení bitvy
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u Waterloo, které jsou podle vypravěče pouhými fikcemi, skutečné utrpení, které ony jen
reprezentují, přesahuje naši obrazotvornost.
Fotografické snímky v obou prózách také ztrácejí svůj zdánlivý charakter věrného
odrazu skutečnosti, jejich „efekt reálného“ je otupen, jejich referenční funkce je zpochybněna.
Děje se tak prostřednictvím různých procesů konotace fotografického obrazu. Z těchto
procesů, jeţ definuje R. Barthes ve své eseji Le message photographique, jsme vybrali tři –
retuš, pózu a estetismus, které jsme se pokusili doloţit na fotografických ilustracích
analyzovaných textů. P. Edwards ve své Note sur les négatifs na základě výzkumu negativů
doloţil, ţe snímky reprodukované v Rodenbachových Mrtvých Bruggách byly upravovány
prostřednictvím retuše a rámování, aby vytvořily společně s textem harmonický celek.
Skutečný fotografický obraz města Bruggy je na snímcích inscenován, je zachycen v strnulé
póze. Pro ilustraci románu byly vybrány snímky města, které korespondují s pohřební náladou
Mrtvých Brugg. Nalezneme zde samá prázdná místa, lidé zde mají podobu stínů nebo šmouh,
atmosféra šedého města je umocněna efektem monochromního retušemi upravovaného nebe
bez oblak. V těchto retuších můţeme vidět snahu tvůrců snímků, kteří chtějí fotografický
obraz připodobnit uměleckému (výtvarnému) dílu, v tomto případě impresionistickým
malbám. Dochází zde na jedné straně k „auratizaci“ fotografického obrazu, na straně druhé
k profanaci uměleckého díla, mezi fotografické snímky města je vloţena fotografická
reprodukce malby Louise Tytgadta Malé bekyňství v Gentu, která na první pohled působí jako
jeden ze snímků města.
Podobné konotační procesy lze vysledovat i na fotografických ilustracích Sebaldových
Saturnových prstenců, které byly autorem upravovány prostřednictvím retuše, aby souzněly se
zrnitostí a rozostřeností textu. Snímky sice zachycují východoanglické pobřeţí, ale to je zde
inscenováno do obrazu pustiny podléhající neustálému rozpadu. Sebald do prózy zařadil
mnohé snímky s monotónními liduprázdnými šedými pláţemi, jeţ na první pohled nelze
rozeznat jeden od druhého, a proto asociují obraz nekonečné pouště, který je jedním
z ústředních motivů textu. Na snímcích se uplatňují také procesy estetismu, autor záměrně
vybírá pro ilustraci románu snímky, které odkazují na jiná umělecká díla, například
FitzGeraldův fotografický portrét asociuje Dürrerovu rytinu Melancholie, nebo fotografie
pověšených lidí z Jasenovce Callotovu rytinu oběšenců z cyklu Hrůzy války.
Fotografické ilustrace se také dostávají do interference s texty, které jim vtiskují svou
vlastní symboliku. V Mrtvých Bruggách se tímto způsobem do profánních snímků Brugg
otiskuje podoba města z románu, které „nosí tvář Věřící“, fotografické snímky tak získávají
mravoučnou funkci náboţenských maleb. Podobným způsobem nám také snímky ze
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Saturnových prstenců asociují motivy z textu. Můţeme to sledovat například na snímku
prostřílené uniformy Františka Ferdinanda nebo zobrazení mrtvých těl leţících v lese v táboře
v Bergen-Belsenu, tyto snímky se pojí s obrazy estetizované smrti z textu a ztrácejí tak svou
původní funkci šoku.
Poslední podkapitoly naší práce jsme věnovali metatextuálním a metaobrazovým
prvkům, které jsou v prózách přítomné. Jde o velice komplexní texty, které zároveň reflektují
obě média (obraz i text), která v sobě zahrnují. Svět Mrtvých Brugg upozorňuje na svou
fikčnost prostřednictvím motivu textuality a divadelnosti a je plný literárních aluzí, podobně
jako svět Saturnových prstenců, který je „protkán vzorci“ a divadelními scénami z dějin
katastrof. Médium fotografie je v Mrtvých Bruggách reflektováno prostřednictvím
zrcadlových obrazů, které mají funkci mise en abyme. V Saturnových prstencích autor zase
poukazuje na fotografickou tradici zobrazování rozpadu prostřednictvím záběru struktury
cedrového dřeva.
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