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POZNÁUKY K BABOKNÍMU UMĚNÍ

ByI jsem wzváLn brněnskými litcrrárními hisboriky, abych se pokusil
vyšetřit, co anamená barok ve wýírarnémrrmění. Je[kož mým pracormím
polem je hlavně architekura je přirwené že moje interpretace baroka
brrde omezena m;imi možnosfui. Na drrrhé straně však nerrí tato připomínka nebo omluva snad nejnaléhavějšíBarobí dílo - a.spoň určitého
směru - je stejně komplexní, jsouc soubrou vš€ch oborů vjtvarné práce
a právě architektura je základnou této umďecké fubriry.
Oézkor.l, co je barok, jsem se zablivď jř dříve, ůÁy - jako nyní vlastně příležitostně. V době wýstavy Praáké baroko - umění 17. a 18.
století v Čechách (Praha 1938) bylo zalLďzclo Sdružení přát€l baroka
v Umělecké Besedě a v rámci této organizace isern uvďejnil Ht&ou úvahu o pojmu baroka.l Podruhé jsem se dostal k rnzbonr baroka pfi recenzi
knihy H. G. Franze Bauten und Baumeister der Bamckeit in Biihmen,2
nebot Franzova publikace je nejobsáhlejší přehled baro}mí tvorby v českých zemích z posledních let. Nynější článek, podníený bamkním symposiem v Brně 1967 a po značných rozpacích nazv:aný oPoznámk5r', je
tedy třetím pokusem vyjádřit barok. Uvedené áslování m;á jisbý smysl,
nikoli však takový, že by autor po napsání třetího příslĚvku nebyl otrávený a že by ho raději neroztrhal. Lze se vhk ut§it Ém"žE by patrně
bylo možnéuvažovat o baroku vždy za čas sále, i kdybychom snad nevěděli proč. Historie umění je přece instituce, uď se na universitách a má
akademické ústavy.
Zdá se vhodné pňpomenout dvě okolnosti. Vlivem řeó (,,barok") a situace v 19. století se dostala historie umění k obje}rtivacím. Je zrlámo, že
tento přístup začínáv osvícenstvíkonstrukcí fornálního slohu, a byla-li
na začátku 20. věku v Kunstgeschichte a}s Geiste§geschichte vystřídána
forma ,,světov;ýtn r;;ázorem", neznamenďo to radikální zrrěnu stanoviska.
Přírodovědeck5r orientovaná metafysika objekivace, otázka po podstatě
baroka, otázka jeho substance, zůstala. Byla u pseudoslohů minulého století samozřejmá a ani realismus-impresionismus-poimpresionismus se
§vou ,,noetikou" nepotřeboval ji nutně odstranit. Problém objehivace
r v. R i c h t e r, o pojem baroka a architektuře (otomouc
2 Umění 12, 1964, 313.

1944).
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(1668_1?45) a v jižnímNěmecku B. Neumann (1687-1753). Důležitévšak
je, co se stalo po roce ].700 v českých zemích. V díle Giovanniho Santiniho

(1667-t723), jehož radikální tvorba je z nevědomosti stále ještě připisována zednickému mistru Kryštofu Dientzenhoferovi, došlo v středoevropském prostoru k syntéze itatského guarinismu se severskou středověkou
tradicí, danou pozdněgotickou architekturou a renesancí jen ztlumenou,
Tato syntéza přestoupila umělecky jak itarský, tak vídeňský guarinismrrs
a znamenala vyvrcholení radikalního baroka. Barolarí syntéza nebyla v dějinách umění ěeských zemí (konkrétně v pražskémstředisku),ani první, ani
poslední. K podobnému splynutí a střehlutí jihu a severu došlo u nás již
Ža posledních Lucemburků v gotice a také v polovině 19. století dílo Josefi Mánesa lze pochopit jako syntézu klasicismu a romantismu, nikoli
jako
počátek realismu, podobně jako dílo B. Němcové.
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imperialismu.
ž naskicovaných evropských rozporů v 17._18. století, které_byiy v9 9yé
době nepochybňě zcelaié,sadní,znovu, se klade otázka, co je barokrrí_dílg
(barokni v nýnějšímslova smyslu). Lze snad podle uvedeného stavu (dění)
Ěonstruovat poditatu umění 17.-18. věku abstraktně jako dialektiku proti;
kladných póI^ů, nebo se konkrétně rozhodnout v totďitě pro jeden směr?
Je jasné, Ze abstraktní schéma dialektického_ vysvětlení historiku umění
při
konkrétní historické analýze barolgr,ího díla mnoho nepomůže.Co nas
'.rS"X
prirrro nutí se rozhodovat a jak? V tom jsme opět_ vedeni přítomrrostí, nebot žijeme v podobné situaci světa jako v barokní epoše. Také
dnešek se nám dává jako spor dvou uměleckých světů; jedno umění je
zatím naz;íváno z nedóstatku prostě moderrúm a druhé realismem, ovše,q
mylně. tótiz 3eainé historický konkrétní umění toho jména, um_ění druhé
poioviny 19. itoletí, bylo irácionáIně naturalistické a nikoli idealistické

jelikož
§IJ:íŤiií]Jůá:*,HT-ťŤ1:,i!ďÉi"jů,#"i,§l:,it"{iTlliT'J§'i:[{
óta"u'":talr." {.1"t,.nebo smrti,
na
umělce. pro něho ;;;;t"to
dbá_Ii
histori\ umění,
vůbec nejde o *i"t"ř*il. ostatně :inar.:-rrlery,
jiro- ĚÓáe"ské školy místo obrazu
sekre. bv si Fro
".,"",o"Hoi,i "ýňá
ó*ln-*#.,Ť"t?ffiJ",ii1?"*ohistorickou
vědu k pojetí, že umění,

uy]o tzv,-radikální nebo
které v 17._18. "ěk" ffi;T;;;;Ěy,;;"žt", ovsem zc_ela vnějšía ne_
oerspektirmi ua.odiaf.i, řř"u"priřr"!třý_;sou proti tomuto názoru ozvat
ze.se--"řotiou
.rv.tizrre. r,"" priroiolffiÁ..at,
i,^-iěr" ,te bylo bv možno dokrájak
se
iiZ-ifrliřliřat5,"t,
námitky,
áog*áti,mq i když
"ůH#
; ;řážir"]"Tt"úžĚto
zat. že tento odpo.
pnrn i o odnět k her_
j
e
u.r"j
ou
ě
tř e6 a n euve ao_crenJ.'.lffi teiáT"r,i"i"ioJti "ňrií,
od
-r."E
"uměti",
meneutice barokrihř';á;érikJ"" o"áv,--""Uot "d;ozenehá
po_uze normu se může
po"hop"oi"","ě"í
i"aoZto
přís_
hlásí
se
proti_oo#iti.rrri-a tedy anti_umění v
*
někdo naučit ,r*cií" Érit
barok
Že
pfrrračné,
i9
b"r"ta;*a
"
p.o
t!.rtá'"ffik#;
ném smyslu.
p*ráoi tt""ti"c minulého sto_
iak zrrámo _ byl "[.íě""" ".t"..ri"_"J--"
není čemu se učit, neexis_
ietí. asooň z-p"ru
iedné:§i'#ffi:i;;t"áf;"
ápi. v, J eho plnmt není_sooutána_
ffi p. Šřr3podpěrnýá
rysů barokního díla
bodem r, po"t,opifr-zala"aní"n
perspek_
JinÝm
jeúpochvbně
g"_hí
dílo
ie ieho určeníjakožto perspektivnl"o.
pJrip"ttir"irrii konstrukceŇ dosáh_
ii.rrri. .ritoii však jen proto, že chce
hluHím smyslu, Bylo
nout u diváka ituŽirmiirr dojmů,,Je É;;"k,ii;ú
"
nebo malířská, je
iř úeárnifilcofi
konstatováno, ž" il;;;e n-4*"*i"á.';í
ckého huma_
ár.ti-"ii_" a tedy
-io,m""
symbolicko,, tor*Jři"o.r.rržÉáÉo
="u;j"';ř;;io,
byl
á tl5to je fenomén
nismu. Yýraz,,.v,iÚ"ii"r,a
adekvátní,
per_
v literatuře o"rr"c"r;-rározhodujem", "a".ro.io ,,.ý_bou.kysmyslu
tomto
_v
Barokní dílo je #!i;É;ffi, .i" túá-.á.sanóe-5e
určení
k
tedy
Nestačí
spektivní a celé ;;".ffiřjTil}§,i1 ft;;;bi*":
k tomu, že v baroku
perspektivnosi"rre}rtedime_li
barokního díla jen jeho
podrobněji vyšetřit
řeba
;řŇ r
ide
o malířskou (bare,v_nou) perspektiň t*e.,1, br_h_í díto je iluzí čeho
,modus
barokní perspektivno,sti ve a".ii*
romistěné v orázdném pro_
Jestliže ,á,".*"u konstruo.rJla veci
koho?
a
áazieh, barokní
storu a tedy především trojro"*C*e 1?"'a]ii;ř
". f]i:l
t\ne vychází
a_jeho
přostoru
dílo se snažío it";i";;il;;;tného hmoiného
subjektu
pt-uratniho
z
nikoii, irotor^nái",i"ái"-iá"ár"íh" ;;b;;Ří;-J"
a ,iako novověce
"?.o"uri* by'o barokní dílo určeno jako anti_uměnívvšetření
bv bylo
,"u]"*řřr.3';l"Bí,";
subiektivní (iluzivní), s plurďním
některou
isme
žá
;yliJi.ti,
velmi potřebné nějalre _vodítko, "by;'h;;,;i řá"ki,etni oraci lze s obtíží
,r".ry.r."ň.ř.^přt
díla
stránku nebo aiÁ""n"i
Jde o ne,,iobecněiší pojmy,
je
užívat"p*ot".,orr"iáíá š"ře"iálú_!"**_our"rr.
JeJi u'm?ni-.t"řóňr* světa, pak možné
vypráť"ě#;;;t;"úi.
zcela
-i^iá,^íh.čt.,"ri"iryt.-rr"iaeggela, j:l;hJTi,#I,J:JřŤ,T:ř,.[ťi,.i,:
§#;; iéto čtveřice velmi závažni
:

-T * *r'
(Pfullingen

Denken;
u e g g e r, Bauen Wohnen

1954),

tý ž, Das Ding, Ýotttáge und Aufsátze

tomu se ještě později vrátím. Pokud _jd9 o úd9bíbaroka 17._18.
pro.baroĚní eqochu
nepo_
nutne úýť
,čtveřice
"ú",jr+irm._
jinat< totiZ není možná, Ctveřice světa "*i
pbtí v plném" rozsahuL
a smrtelných,
"rrorrrÉi
;#;;á;: i" i.a"ót*a souhia"čtyr: zemé, nebe, božských
se _v horstveďr a vod'ž";;'j; =tá"""Ě"a ,ro.itelka, živílí,,plodící,_šířící
*t",r, pá.i.távající v rostlinstvu a zviřóctvu. Řekneme_li ,,země", myslíme
Čtveřice.
zárovéň
--Ňeb" ijeostatní ze
chod slunce na jeho klgnpě, p!r_r mc9i9e ve čtvrtích,_putující
a smrákání dne, tma
1$,; ;ůň"ě"áí, ročni doby_1 jejich.koloběh, svět1omodrá
hloubka éteru,
a
mraků
pór.rí,
Iet
rte
;i""iú;i;.c.1,'pří7rirvé.
čtveřice.
ze
i
ostatní
záoveň
myslíme
Ř"1o;"*;_ii-,"rreůe,,,
--"ň"zliiir.ii
pó.ro"é božstva s pJ\yny. Z_ jejich_tajné vlády_ se jeví božstvo ve své nesrovnatelnosti. ŘelinemeJi ,,božské",myslíme zárovei
ze Čtveřice.
-i ostatní
-šárt"lrri
jsou 1idé, jelikož mohou zemřít. Zemíítznamená schopnost
hyng), a to pokud exis_
.**ilrúxíš**i. j"i, člověk můžeumřít (viie
Řekneme_li
před
,,smrtelní", ffiy§_
božskými.
a
neróm
ili;*1,i;;1lóg
líme i ostatrrí ze ctveřice.
Převedeme_ri Heiáeegórovo básnické vyjadřování .do_ navv_Fý."| termínů
jako hmotu
anesni historie ume"i,-í"" uvedené dimeňže světa přetlumočjt
(,,smr_
profánnost
a
(,,božšií")
(,,nebe"), sakrálnost
"-p"".tá"-c-3emé"),8as
telní").
I.Sakrálno'stbarokníhodíla.VyšetřitsTy.].baroknísakrálne,ro.ti,r"-áitáctr arcrritur.t""y jakožto architeťtury je záležitostíznačně se
třeba
bude
sdělení
tohóto
;"hfuň* ; také ;;rřipr"lr"rro,r. V rámci
spokojit jen několika náznaky.
Radikáhrí barok .u óti""ú;" v křestarrském světě Ewopy, _a t9k Y.k3to_
jakému
., p"ot""i"iitisáu. V historii umění se diskutovalo,
ri"ir*",
zabřed1
spor
se,.že_
Zdá
přinaleží.
"ir.ot
náboženské*" rrrrji tř"Ě-*ýst"nkově,
popř,
protireformaci,
barok
refo-rmaci,
zrramenala
do vulgarism.i:
""rr"."nce
vyjadřuje._manýrismus,
trv]a orezentována ě"""t""tita, že protireformaci
prestavoa
Ťirtó ^Ň"aa"í paralel je někdy velmi vágni: {ryj, .,9"::?,",í
n.Lzna_
měla
klišé
jež
podle
běžných
by
ltaíy,
p.o,raáerra
z-ámku v TeIči^,
mora_
je
přeplněna
aá"ái ,ro"y po*3" atoveu ke šťuiečnŇi,
9ýříkawÝmi osvoje-v
prostředí
člověk
tomto
Jak
litami a strachem po"i"á"i"h věcí.
shrou"
bozen? pozdní t"orú-rvri"ň"lángela b;ivá-často interpr_etovránalak9
_
arctr,ttektury
tiianismu. Nějsou vsak Michelangelo1y
;;i;il"r"rčního
osobní
díla jeho stáří _ ňň&ji9i iaa,:,:. krásu nadzemškého původu,
Caravaggiovy
n_ebo
Terézy_
sv.
á"pir"riir ;.r. .oď"iri "róti.*rr*'Běrniniho
z kostelů, s protireformací v běžrrémsmyslu? . .
obrazy,
oléřní
:
barokrrích
jejich_ tituly.
"v*iT"rre
u svatyÉ.niají_-dósud
Ňá"k""ý'"ta"Já,
,Rozbor
výsledky
Jeho
proveden.
_
*i"ý^ď
plř"a-:"
pj".a"r "óuyt
na
s
ohledem
překvapující
ani
nebyty
by
st-anóvit,"snad
lze oředem těžko
řády,_Tito.banové
a
svělce
ňove
ffi#iil"'aiá"n""-ť*á o.rs"*"sve
pro_víru žij_í_cí,
rokní světci nejsou mučedníci, utrage.lí pro víru,_ale spíše
,ien částečněoa.1r*á"urri-ú .,rÉt., většinóu ve světě o víru usilující,^Rásmysticismu,_od ní
irjilt" ř"ř"i"':Ř" z"". noří se do extází, halucinací.aIeFg
Avšak
obseŇarrce.
1 Loyol_y., nů;
wcházeií toso t armeii-ia"řý lrisne
vzdělaný,
vysokoškobky
chudobě,
k
;Ě#ě ;'hňř"ý-dŇ;Fiť-óuiacen5,

K
.táúi,

nosti.

projektuje noqý rytířský řád bez meče, s novověkou zbraní rozumu. Jeho
jezuité, ecelesia militans, učí,napravují padlé ženy a pečujío umění. Josef
z Calasarlzy s piaristy vzděIává bezplatně chudou a potulnou mládež. Literát František Saleský rovněž v5ručuje, František Xavers§ý je vzorem
pro misionáře na DáIném východě. Zakladatel pavlánů František de Paula
proslul léčením.kapucíni, třetí větev františkánů, trvají na chudobě a na
moci kázání. v českémJanu z pomuku lze vidět zájmy církve, ďe církve
orientované ,,romanticky". pro barok je zřejmě dále příznačně nápadné
rozbu,jení mariánského kultu kolem středověSých obra}ů a soch. I- kdř
jde přirozeně u těchto objektů a míst nejprve o záztaky, nelze přehlíž-et
historismus v požadía tvorbu legend, historií, jak je např. známe ú B. Batbina. zázračnéMarie musí mít své dějiny, tř-eba-až dó apoštolských dob
(Žarošice). Záztačnost se spojuje s ,,Altdrswertem.'.
Barokní novostavby městských farních kostelů nejsou již vsunovány do
ústraník účelnémuzesíleníhradeb jako ve středověku, nýbrž často do
středu rušnéhodenního života. Něco podobnéřrro lze sledovat u klášterů
protireformačníchřádů, jimž padají za obét celé soubory domů z původní
struktury města a tržišť(náměst|. Pro venkov je příznačnývzňik celé
sítě poutních míst, svatých hor, kopečlai apd., m]rtologizujícíchkrajinu
mezi sícrlišti,domovem. K těmto ,,mocíqim* stavbám se sbíhal v ,,Pravý" čas (o poutích) zdaleka lid, ale i smrtelníci vy§ích říd, tam vláďa
m?gie, tam se zpovídalo a hned zase hřešilo. Lze si povšimnout také velkého rozšířeníbarokrrích loret, s mikulovskou loretou kartlinála Fr. Dietrichsteina na začátku. Nesouvisí snad lorety s oním
barokrím
o
tajemství
neposkvrněného
početí
a
provinilých
odtud
s
otázkou
3ájmem
žen?

Uvedli j,sme, že barolicrí díio je komple:<rrí. Proto lze pň interpretaci barolmí sakrálnosti v architektuře použítjako materiatď i vnitrni wýzdoby
stavby, zejména ikonologie klenebních fresek s jejiďr zrrámými tiienárné
zachycenými programy. v poslední době byta ikonólogie v umeleckohisterické vědě_znovu posunuta do popředí. Je známo, že i 19. století byla ikonolog_ie rlebo ikonog!ďie hlavním badatelským polem iednak v první poIovině 19. věku (za klasicismu a romantismu), jednak-ve Francii, kdď se
dlouho udržoval archeologický přístup k umění nad 4rr.sobem historick;.im. Ikonologické hledisko bylo pak v druhé polovině minulého století antikvováno sla,rnou vídeňskou uměleckohistorickou školor1 což bylo přirozené
v údobínaturalismu. Nedávná renesance ikonogrďie-ikonologie úzee souvisí s obnoven;im určenímmalířství (a umění vůbec) jakožto líčení(Darstellung), tedy obrazu, které se zdá před tváří současrréhoumění neuvěřitelným stanoviskem. Toto pojetí nepoďrybně na jedné straně vycházizmaxxirstické teorie odrazu, ale na druhé straně má spoje se strukturalismem
(s neo-pozitivistickou lingvistickou sémarrtikou). Jistě nelze naprosto popítat, že existují umělecká díla s tzv. obsahem, tj. námětem. Ale není možné
přehlédnout, že např. Zrození Venuše lze ,,vylíčit"poezi| hudbou, qitvarně, a jde-li o historil umění, že historika umění musí zajímat ona výtvarnost. Budeme-li např. sochu považovat jen za ,,nositele", ztráeíme zcela
její pravdu, že je totiž uměleckým díLem,, odhďujícím Čtveřici. Dále: neqýtvarné umění po ,,obsahové" stránce. Obraz Zuza,rryr
existuje jen ,,líčící"
v lázni vyžaduje k pochopení konnotace (předcházející vědění), obtaz zá-

tišíjen optickou inteligenci a abstraktní obtaz příslušnýkomentář.6 Konečně iebtázka, může-live výtvarném umění ,,motiv" dosáhnout vůbec
takové znakové povahy jako slovo v literárním díle. Je proto přímo groteskrrí, chce-li nám ikonolog v našem akademickém uměleckohistorickém
časopise namluvit, že např. slovo ,,plastický" je jakýsi nesrozumitelný, sub,,
jektivní záhadný přelud, kdežto např. slovo ,,ílvézda"je jedině vědecké

a objektivní.
Současná ikonografie-ikonologiez jakožto součást hermeneutiky (výkladu)
opřela se metodicky jednak o obory, v nichž hermeneutika byla odedárrna
pěstována, jednak Ó ,,akademickou" praxi v umění, Hermeneutické obory
jsou jak známo - klasická filologie, jurisprudence a teologie. Vzorem
právě evangelický výklad bible, nutný pro prácj protesbyl především
tántského kazatele, a je otázka, je-li možnéaplikovat tato vodítka pro
,,svaté knihy" bez kritiky na malířská díIa. V ikonologických studiích o barokním nástropním malřství8 se hlarrně zdůrazňuje jakožto základní princip barokní alegorie, jako by nebyla běžná v renesaírci, klasicizujícím manýrismu a v klasicismu. Bylo by nutné vyšetřit, iiší-lise klasicizujícíalegorie ,,obsahově" od ďegorie barokní. Neliší-lise, nepatří do baroka, nýbrž
do proudu vedle baroka, o němž jsme se rozhodli, že barokem není. \ť.
Mrazek v uvedené publikaci teprwe téměř na poslední stránce jakoby mimochodem připomenul, že v 18. století nastal obrat, a to tak, že alegorie
byta tehdy ,,doplněna" a překonána allegacemi a allusemi. To znalr.ená, že
só centrální alegorická figura ztratíIa v allegacích (citátech), tj. v podobenstvích, a že se v ma]bách objevily alluse, tj. narážky na konkrétního
objednavatele, tedy historie. To je ovšem zcela zásadní změna, nebot místo
abstraktní racionální alegorie akademií nastoupil příměr, konkrétnívylíčeníhistorické paraboly a konkrétníhistorický obraz. U historií,však přestává ikonologie a začínákonnotace, tedy žádná nauka o ,,znacích", není
se čemu učit, protože historická pravdivost se vymyká z rámce ikonologie.
Shrneme-li, barokní sakra]nost se jeví existenciálně. Existence je nemyslitelná bez každodennosti. Barokrrí sakrálnost je souhrou mezných
siiuací víry a každodenního profánního života, Snad není bez významu,
že právě v 18. století se stala sekularizovaná idea spasy vl.ivojovou teorií
pokroku. Ve středověku, v gotice, s nížje barok někdy srovnáván, víra a
věda tvořily jednotu, nebylo v nich rozpotlJ. Gotický vertikalismrrs má
v konstrukci služebníka. v baroku vlivem kartesiánství se věda odloučila od víry. Víra ovšem zatim nehodlala uprázdnit své tradičnípostavení,
mezi racionalismem a vírou napětí.
a je
-II.tedy
Prof ánnost barokního díla. Je-li barokní sakrálnost po1árně světská, měla by také barokní profánnost mít sakrální dimenzi. Mezi
barokními klášterními ,,zárnky" a skutečnými šlechtickými sídly není často
6 Arn, G e h l e n, Zett-Bilder. Zur Soziologie und Ásthetik der modernen Malerei
(Frankfurt
a. M. 1960).
' 7 Srov. např.
W. M r a z e k, Metaphorische Denkform unťl lkonologische StilÍorm,.
Zur Grammatik urrd Syntax bildlicher Formelemente der Barockkunst, Alte und moderne Kunst 9,1964, Heft 73, 15.
8 Srov. např. w.'lsltazek, Ikonologi,e der barocken Deckenmalerež, Ósterreich!sche AkadeŇe der 'W'issenschaften, phil.-hist. Klasse, Sitzungsberichte 22B. Bd. 3.
Abh. (Wien 1953).

v stavební dispozici velkýďl rozdílů.Co znamená v klášterním souboru dominanta chrámu, představuje v zámeckém rozvrhu hlavní sál s mýtem
rodu. Jinak i barokní profánnost se jeví existenciální. Barokní díIo není
výtazem francouzského a habsburského absolutismu, jejichž,,s5rmboJ.ickou
formou" je klasicizující manýri,smus (ve Vídni J. B, Fischer z Erlachu).
tně barok
K barokní světskosti lze uvést jen několik
v českych zemich spo]
TěpŤvé-.Ý-l řřóÉú

vity je použit
jakonapř.vp'Vprrgve_n._D.Hlarrním
arcrritektonrčaýň-PrřFm-Effiniňď zámku se TTává*6Íiááijicí sáI, obvykle centrální a tyto sály jsou tzv. sály předků, tedy sály s historií rodu,
události, nikoli obecnosti. Přitom Lze upozotnit na zvláštní pojetí
líčící
těchto historií, např. u freskové rlýzdoby lenního sálu v kroměřížském
zámku. Ta se skládá z pétíčástí,jejichž trlavním námětem jsou dějiny olomouckého biskupství, tedy zachycujících ,,předky" instituce. Střed zaujímá
apoteóza obnovitele zámku Egkha kerá koneckonců se můžeodehrávat
,,na nebi". Periferie je rryplněna poďáním událmtí z doby Přemysla Otakara II., Rudolfa II., Ferdinanda II. a stavovského povstání. Tyto události
vidíme však nikoli ..na zemi". nýbň rovněž v atmosféře. Historie se rrrací
je zároveň nadve zjeveních.
a
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světská jako oslava současníkaEgkha- Skutečlrost splývá s nadskutečným a
naopak.
III. Hmota a prostor barokního díla. Ontologické dimenze
barokního díla jsou dány vodítky hmota-prostor a čas. Hmotu-prostor tvoří jednota ,,zemé" (Erde). Nejnázornějším snad bude, předvedeme-Ii hmotuprostor barokního díla komparací, srovnáním hmoty-prostoru v lienesanci,
v manýrismu a v baroku. Renesančníodhalení hmoty-prostoru rozumí světu jako systému hmotných trojrozměrných věcí, rozmístěnýďr v prazdném
nekonečnémprostoru. Prostor je prázdnou nádobou světa věcí. Toto pojetí
se sice lišíod antické představy, ale má s antikou spolďné to, že důraz je
položen na hmotnou rozprostraněnost věcí, které jsou nyní v novověku
předměty, tj. něco, co je od subjektu odsazeno a je tedy předmětem, něčím
stojícím před Já (Gegenstand). Manýrisml§ se svýur rczštěpením na klasicizujícía tzv. monumentální proud pokračoval y kla_sicizujícím směru
v renesančním pojetí hmoty-prostoru, ale ve vnitřním architekLonickém
prostoru - v obou man;fr.smech - docházer iednak k prostorovému sjednocování, jednak zejména k jeho rytmizováni órnž rušil renesanční rovnovážnou skladbu. I do vnějšího nekonečrréhoprostoru prázdného zaváděI
určitou rytmickou jednosměrnost, přirozeně 1nmocí trojrozměrných hmotných útvarů(cílowých bodů pohledu)., Manýristická hmota-prostor je
tedy charakteristická v principu ponršováním a rozkiádáním renesanční
normy.
Hmota-prostor barolcrího díla (spí;šeprostor-hmota), viděná zejména na
vrcholných stavbách v českých zemích projektovaných Giovannim Santinim, se zásadně rozcházispředďrázejícím odkrytím renesance a manýrismu,
jak jsem se to snažil ukázat např. při svém rozborrr Santiniho Zelené Hory

věc, ProžďárlJ n. S.9 Prostor u barokního díla je prius, nikoli_hrnotná
ný_
abstrakce,
není
19 yš*
stor barokní architetlury];i"té ,.torrečný,
naplněná
totalita
.'ýbtž
prázdáota,
Ňxori
brž viditelný h-"t"ý*p'r,"ilo",
atmosférou, jen
osvětlenou atmosféróu^nebo jejím op-akem, zastíněn_ou
átmosféric§ý_Prostor se staví
;íň-;;ář"fi-p;i;t*áo. r"hť" trm-otny,
viditelnost věci_ Jelikož v tom
porušuje
;;;"8; a diváká, jeho viditelnost
rrmotirirq,
pr*iJ;"t
§řestane me"j.ttmotou a míněnou
okamžiku, kdy se
rozdíI a rozlišení je pouze. stup_
;ňň;ů; li"a"airrió" existovat zášadni
prostorová izotropie a _hm9ta
tím
se
e
ř;;iiá ř""" á;'"h;ňý), odstraňujjednak koňstruktivně
(viz baroknÍ_PrinÓ'dhmotnit
barokrúho díla se m|11]i
oplicky (architekpasy),
j9a1*
t
lÓriebnimi
s
cip bďdachýnu
ma_
""Ěá"-ěnŇ
mimoarchitektonicky
principu,
.qomocí
ňú;Ěy pomocí "t"."oio*rrit o
zdůrazněným,
prostorem
i"i, .páa..l. Ilmota i;]"'',rútEjším,iýostorem, ve smyslovosti barok_
,ftaao";-tfiotou, čeťají9iria osmysleni.
;ňilř
só
aitá
irirro
3evi zase jeho existenciálnost,
-_iv_
Velmi pozonrhodná je časová dimenze
čas"b".ořrriho díla.jen
máló vyšetřována. obvykle se.říká,
aó."a
uýr.
kterábarolmího díIa,
jakoprostorové prázdnoty
že renesančni pojetilsoí;"; tj. ttáa"t"rr. světa
p]yl9.
z béžného,,přirozeného*
vecj,
*á"d,";"; il;í"-;;*8rri5,"r,
dnes víme, že_toto_otevře_
tgyz
i
aPod;
"vpúJ"e
reafisňru
naivntho
z
postoje k světu,
V tomto
ti._
ní světa není absolrfiJ;i"t"a, nýbrz historické, jen.novověké.
ponovověkého
subj-ektivitu
na
;;;"í * ".po*i"a "r-ja;; ,,frravdu",, postojěm., jsoucnq viděné z \,ie_
;i;F k *ct". C" j" ;ňfiď "ni'ír**rlr"*,
nebo svět viděný přiroze_
áilĚHbĚtu a jim áeomaitct<y_t<oni,truďvané,
jak tomu bylo_ v pozdním
Já,
odsazení
á"",r,""re m" io-rrďto
"o"""cťeho
mimoevropských_oblastech
v
jak
"c
vidíme
to
a
středověku severní-Evropy
jenž byl.nedávno
umění? Na tuto ota"uižáá se vrhat světlo prŇlém času,
čas, je_určena
vlastní
času,
povaha
vvšetřován M. Heiďú;"-""*.'n Základní
probíhaj ící
bodů,
okamžiků,,r,yrí,j,
Ěffiá r.a"
;i,řii ;;fi
lasovýgt_r
navyklí
gháea_t
Ái".ir".ii"pr* pritoá";' áo budoucnoiti, iat isme beznc není ani časor4i
Ěrítomnost
přítomnóští.
"čas, nýbrž iato
eioveu
jež má Ťtrri {i
t."a"i,rr"ri arrc_. Ěody, nýbrž prodlévání,
bod, arri časové"asairŇani
jednotu tři dalšídi_
v
spoiluig
pnmí
ťt'"rá
uti"t*t",
menze.
,,priřii-z":]iá
budoucnost (ještě ne
menze, tj. přitomnás{;ňú.J (ru jiz přitomiiošq a
díla a čas
umě]eckého
i"rru""rrčního
č""
piii"*"á.ti. opět j;;fi..i9T"t
je,jiz
čas,
přir_ozený
vlastní
nelí
čas
.to5
baroloího umění.'Řenesanční
je určen pohybem hmotného bodu
e""
Xa"
to
a
času,
strukcí
:"á"os."C,"Ó",
dimenži. Renesanční dílo je
řĚ?ž-a."te'; i"d;-pil;á"" ,. prostorbvou
sledem sčitatelných prostorových
,,statické" (bez ea.Jui-renesaneni i*. ]"
jedno_
prvků, v arctritexirii"-ii"pr pri skíadbě 1_;t/2traktové sčítání
pohybovat, pohybuje se
nemohou
se
řár.jiir.i"*tii-riřitň"abě.'Míst:nosti
oarc. NIanýristický čas je porušením této pro_
t/|áw z.e ně divák
"t p;";i"-wó rytmóm, n"Ěoilrytmus vzniká nebo
"u
ffii".Íá
"ňiř'.ů;'ř"iiááů
č"" barokrrího díla je však prodlévá_

v

_

_

jffffi

;řJňktň; *"uiii

"e.".o.r.

tet, Santinis Pliine liir ilie Kirche au! iler Zelenú, Hora (Griiner Betg)
15, 1966, F 10, 25,
SPFFBU
"r*
bei Saar,
r0 M. Heidegg;r-,"ža; iná-šan,Die Nachlese. Publikation des deutsch_schwei_
Týildermutha,
-r o

""risát

án naaios, r-s6z,'IÝi r. S komeniářem Arm,

ní.přítomno_sti, existenciálrrí čas, propadnutí se existence v čase, pocit, že
's8itavani.
.objektivní' ,čas ,,zůstal stát". -Barolorí dvoutralr:t vyluču;e
Vlastní čas udává charakter barolodho prostoru,, nikoli prostoi baroknímu
času.

Jelikož otevření světa elnchy vykonává vedle umění i filrosofie, byIo by
m9hé p|tpojit k vyšetření povahy barokrrího díla paralely z barolcní filo-sofie,._i_když s]ra4 toto ovďování není nutrré. Světubarokního díla je např.
asi příbuzná Leibnizova ontologie; Leibniz řešil strohý kartesiánsŘý dúalismus rozumu a sm_ Jrulů pouze stupňovitým rozlišením, takže smyslový
sllět_ lyl fiIrosoficky zhodnocen. Souvislmti by se však naledý
l{"9roť
i k iraciorr.ální filosofii
citu a diále - pokud jde o vrchótrr)i uarot středňí
Eylopy - patrně téžk angliekérnu empirismu,
jehož kořenytkví v pozdním
středověku.

P9kusili jsme se o výklad bamhriho daa, jelikož nám bylo dovoleno
současn;im_uměním pochopit barohí stavbu, dosud v naši přítomnosti
existující. Tugendhatova vila v Brně od L lfiese van der Rotrele paradigmatická pro interpretaci santiniovy zelené Eory. stare není možnébez nóvého, avšak jde nám jen o staré? Jisf§ nás zaiiÁá, nebot je nyní přítomné.
Ale nechceme být starožitníky. Jde nám o součamé.Nové nóí moáré bez
starého. Barolarí dílo musí_ také tedy pomoci v současnosti. Jahým zpuso:
bem_? Jestiiže jsme pronikali k barolcúmu dflg srovnáváním, čímse pódobá
drrešku, nedostaneme se k dnešnímu dílu u něhož postnídráme oa"top
-se baroku nepodobt čir. snad opačnou metodou, srovnáváním, čím
sd od
něho liší?
_ Tím jsme dospěIi k neobyčejně obtíáréhermeneutice současného umění,
k _umění 20. století, k,,modernímu" umění. Jak zrrámo, je to umění epochy,
\dy 1oyověký h,trmanlsmus, tj. vláda člověka nad světěrrr" vywchour v Údustriální vědecko-technickou civilizaci, lcterá se dostala do-rnimo|idgkýclr
měřítek. A tím horizont humanismu přestoupila. o tom svědčíokolnost] že
důsledky tohoto humanismu je nutno mezinárodrĚ zakazovat. Také sociál1itento__n_oyověký humanismus, chtějícístejně jako přírodu přetvářet společnost lidskou silou, transcendoval tg. stoteti
Humanista J. P.
"tutúm"Sartre analyzoval tento humanismus jako svobodu
terorem uvnitř i vně
gruqy. Mimolidský je nepochybně pián obětovat pul miliardy jednotlivců
jichž se jednotlivec nemůžedožtt, takže n-eiae o ,,;eh-o"- život. Po11_cjle,
hlédneme-li na současný svět obezřele, realisticky- bez oŘedu na propagandu, skutečně humanismus nenacházíme. I v nové přírodovědě se-práví,
že se odhumanizovala. současrr,á epocha se tedy jeví jako vyvrcholerií, ale
ároveň již překonání novověkého humanismra -3ato mimó-humanismus.
Tuto tezi !e přijmout, chápeme-Ii humanismus jako historickou udáIost
novověku. Situace 20. století,_stojícíhov epochálním zvratu, je nepochybně
nebezpečná a_objevila se myšIenka, že mábýt zachráněna právě uircniirr.
l.Fa jq však situace umění v 20. věku a jak nám může§oďoužit k orientaci barolorí dílo? Především je asi vhodné konstatovat, }e se na začáti<u
20. století uzavřela epocha§ruhé poloviny 19. věku, daná známými pojmy
realismus-impresionismus, k nížje nutno jakožto dovětek připojit i všichný

tzv. poimpresionismy, které chtěly pomocí různých způsobů,nev_ymykají;
cích se ,r3.k -irr,rlěmu světu, výstbupit z naturalismu. Toto údobínení
dnes pro hermeneutiku problémem, ietiaoZ je uzavřeno. Jako p_ro barokní
dí1o, íze i pro ně aplikovat čtveřici, a to přeloženou do_p_ojmů, které jsme
shoia na"vati obvyklYmi. Filosoficky se nedostala tato doba z tradičnímetafysiky.
Óntoiogické dimenze barolqrího díta (tedy hmoty-prostoru a času) ]ze
_" ;ak by se při dalšíanalýze ukáza]o _ do konstrukce po!árry+
"^r^áit
po;á]li stare teoiie uirěoí, jejížzačátky bychom našli již..u,Aristotela, Jde
Ó Žnámé dvojice termínů: iektonika-steréotomie v architektuře, plastikaskulptura v sóchařství,lineárnost-ma]řskost v malířství. V moderním umění, Éterése událo po iho.a připomenuté epoše, nemají však smy_sl, jelikož
je nemůžemepoužít.U železobetonu neexistuje polarita_tektonika-stereotomie, u sochý z drátu a z plechu nelze zjistit ani piastiku, ani skulpturu
. ., ,;rrrt"tickěm kubismu nómá smysl mluvit o linearitě nebo ma]ířskosti.
BaroŘrí dílo nám tedy zde naznačújeepochálrrí převrat. Platí však ČtveŤice? Z6á se, že jen ř tom případě; když Heideggerovy dimenze (hlavně
ontologickoi ,,rein7" a ,,nebei,) ňebudeme převádět 4o ql""y historie umění 19.štoluti,'t;. na pojmy hmota-prostor a čas v obvyklém slova smyslu.
Toto selháni' ďveaeáyórr ieoretických pojmů (tektonika-stereotomie atd.)
u moderního umění nás nemůžepřekvapit. Totiž: naznačenépolarity nejsou aplikovate}ré ani na celé arihaické umění. Lze je použítadekvátně
áz oa řecke ktasiky 5. století př. n. l. a pak drile nepřetržité až do začátku
20. století, jak nažnačeno.Jejich historicita je tedy zřejmá. ovšem i pro
archaické'u*Crri platí Čtveřic-e, a to v původním,,nemetafysickém" znérrí.
Jestliže však teorie umění by byla schopna po určitéúvaze vytvořit k archaickému umění nový adekvátní systém pojmů, odlišný od struktury_vycházejícíz Aristotela, bude podobná práce u moderního umění asi mnohem
obtížňější.V moderní architektuře, kde sakrální stavby ustoupily do pozadí, je třn ohrožena i dimenze profánnosti, nebot neexistuje profán_nost bez
saiáálnosti. MŮŽe snad b;it jeána z dimenzí za@,a? Dnešníontologie jakožto soubor matematicl§ch rorrnic o polích je nenázorná a tím patrně
nepřístupná názornému wětu uměleckého díla. Klasická fysika ?\i":}3.
etá l anésní,,přirozený" svět v dimenzích ,,ze1;,'é" a ,,nebe" jeprůhlednější,
viditelnější?
Moderní umění 20. století po druhé světové válce postupovalo k dalším
a".t-r"["i* návyklosti. Nyníle patrně otřesena nej9a již čtveřice, nýpň
vůbec určeníuměrri iakožto ,,áílá". To ztamená, že jde o závažnou otázku,
i čtveřice historická (tedy časově determinovaná), a o smysl "TŤl1:
""rrú
Lze ovšem připomenout, Ze táké v paleolitickém ,,tměŤtí" je_charakter,,díla"
.ria't*b-ii dobře; zdá se, že paleolitická malba nebyla vůbec.,,dína chod_
"por"y;
ÍáŇ;,Í"r.Ym dílem je nýní umění, představené ležícímumělcemplánovaný
Ýóí*i poučnémóhou být příštíosudy ,,architektury".
"-úr člověkaha planetách a nebezpečíatomové války mohou změnit propobyt
ianňi stavitelství v jeskyrmí ,,doupata" nebo naopak komunistický svěiový mir můžearchitektúru na povrchu ,,zemé" odstranit_ jako zbytečnou
velestarry. Hrobní architektura, jeden
loď nm.tizovanými deštníkovými
již
absurdní Hitlerovými kremacemi.
stala
se
sídlq
áruh smrtelníkoia
Klademe otázku: bude moci toto ,,umění" bYt spásou?
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