
Baroko v Čechách _ baroko Mi|adv Součkové

Věra PospíŠilovd

Milada Součková'.iejíŽ dí|o je pi.edlrrětern našeho setkání, se zapsala do
povědorní veŤeinosti nejen jako prozaička o básníŤka, a|e také jako Žena Širo-
k1ich zájlnťr od pŤirodovědy po barokologii ' jíŽ věnovala snad v nostalgii po
Čechách _ Svotl pozornost v anglicky psané a ve Spojen;ich státech vydané
práci l}uroct1tte in (',:ech.1

Zkoumání baroka dozna|o v současnosti svého vzepětí, coŽ platí pŤede-
všírn o baroku Iiterárnírn, piičernŽ určujícírlr rysem současnych barokoIo-
gick;,ich studií nerrí pouze zaplnit prázdtlá nrista ve zna|osti barokních autorŮ
a.iejich l iterárrrí produkce, a|e často také dokázat jejich unrěleckou hodnotu,
potaŽnlo v kontextu ostatních druhŮ urnění. potŤít často vyslovovanou tezi
o pokulhávání barokní li lerattrry za pŤedevšírn vytvarnyrn uměním, k nětnuŽ se
české vědecké bádání chovalo podstatně nléně tnacešsky' neŽ ideo|ogií po-

znatnenaná literární věda. (Pťipotne t-l le aIespoř reprezentativní dvojdíln
druh;y díl Českého y',,,,,tvarného umění a L]mční buroka na Mrlravě a ve Sle:sku,
obé z nakladate|ství Acadernia.]) Kapitolou zce|a izo|ovanou a opomíjenou.
jíŽ vědecká veiejnost zŮstává trltrolro dIuŽna. je Iidové urnění doby barokni.

Zásadní a inspirující pohled na unlění baroka podává Vác|av Cerny ve své
sÍ'ttdji Generuční periodi:uc'e čaského bttroka.3 o baroku v ní Cerny s kate.
gorickyrn patoseln soudí: ,, ...je u nás baroko dobou, kdy česká tvoŤivost pŤi-
náŠí na dlouhé časy naposled náš vlastrrí a originální pŤíspěvek do obecného
a společného Íbndu evropské kultury. urnělecky vzato, Se naše baroko svou
vskutku tvŮrčí povahou velrni k|adně odráŽí od obou epoch, které je historic.
ky ránrcu.ií, jak od naší renesance, tak od osvícenského pseudok|asicistnu.,.a
PŤedností Cerného studie je pohled na baroko nikoli .jako ,,ceIistvy, nerozdě.
Ieny, hornogenní blok'' ' ale jako epochu, která je něčíln ,'členityrn a proIněnli.
vyln, co vzniká a rozvíjí se, bohatne a chudne. roste a vrcholí, pak chÍadne
a zaniká. . .  Metodou. j iŽ Čerrry t rpIatntr je p i i  zkournání baroka.  je rr retoda per i -
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odizačně generaČní. k níŽ .je pak v ťrzké návaznosti lnetoda komparativní
neziŽánrová. coŽ v praxi znat-l lená srovnávací studitrnr l iteránrích jev spo-
Iečně se soudobyrni jevy ve vytvarnérn utnění, hudbě apod. SpŤízněn;y pohled.
ikdyŽ spíše Žensky intuitivní. najdelne právě v baroko|ogické práci Milady
Součkové, kde je syrnpaticky akcentována Iidová hrnotná ku|tura doby barokní,
Václav Černy uvažuje o české |idové kultui.e aŽ v souvislosti S tzv. čtvftou
barokní generací' jeŽ by|a urně|ecky aktivní v letech |7|0 aŽ- l740. v době
prakt icky pokryvajícídobu v lády císa ie Kar la V l .  ( l7||- l740).  Je.|ínr i  vyraz-
nějšírni reprezentanty byli napč. htrdební skladate|é Jan Disnras ZeIenka'
Bohuslav Matěj  Černohorsky.  Širnorr  Br i r i .  Fr .  VácIav Míča ac|. ,  rna|í iern nad
jiné vyznarnn nr byl Václav Vaviinec Reiner, sochaietn pak Ferdinand Max-
rnil ián Brokof a MatyáŠ Bernard Braun, lnezi architekty bezesporu vévodil i
Kil ián lgnác DienzenhoÍbr a Anselnl Lurago. Kterou Iiterární osobnost vŠak
postavit po bok těrnto velikánrim.i Ve|kyrn Žánretn tohoto období .ie.i istě
horniIet ika,  o je. iíŽ rehabiI i tac i  se zasIouŽiI  Vašica.  v současné době. ie doce-
iiována tvorba kancionálová. jak ale uvádí Cerny, Iiterární generaci tohoto
období charakterizuje .,vŠeobecné zchudnutí a vyŽití l iterární kuItury urnčlé''5.

Kvantitativně i kvaiitativně, .jak jsme ve značné stručnosti načrtli. pieva-
Žuje umě|ecká produkce neliterární nad literaturou. Vyčerpanost prarnene lite-
ratury této doby je vyvaŽována lidovclu sIovesností. která je .,errrinentně
barokní. jak povahou své inspirace,  tak svyrn i  ko ieny.  t i .  by la utnoŽněna jen
sociální specifikou našeho dornácího baroka''(,. Svébytrrá česká l idová kr.rltura
zahmuje lnirno ]idovoLt slovesrrost také ostatní oblasti urnělccké tvorby htrdbu.
lidovou architekturu. sochaiství. iezbáiství. rnalíiství a také zvykosIoví v nej-
širšírn s|ova srnyslu. l, idová kr.r|tura.je z-|evně barokní Svou podstatou i inspi-
rací '  a tnŮŽerne. j i  bcz rozpakťr označit  jako barokní | idovou kul turu.  Ačkol i  . ie
pŤedtnětern zájnrtr rninirnálně od doby ronrarrtisrnu rninu|éIro století' na své
reprezentativní rnonografické zpracování stále čeká.

Národní rysy české kLr|tury zdťrrazĎLrje také llornan Jakobson Ve Svell l
doslovu k Buroku v Cechtic'h. tJmění.|ednotliv]ich epoch ocl doby rornánské
má odraz v kul turnítradic i  národa'  coŽ p latí p.edevšírn pro dobu barokní '  kte.
rá napĚíklad poznatnenala vyrazně tvár..nost čcské kra.jiny zprisobern do té do-
by nevídanyln. Vzpomerime vŠechny kostely na návrších, kapIičk;' nacr
pralneny a boŽí rrruka pii cestách, poznatnetla|a VŠak také rnoderní českou
poezii prostŤednictvírn Iiterárního utnění rtl lnantistnu a v rárnci české avant.
gardy pak také tvorbu Mi|ady Součkové. Ceská ku|tura by|a Íbrrnována odIiš-
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Baroko v Čechách - baroko Mi|at|v Součkové

|/ěra Pospíšilovci

Milada Součková. je.iíŽ dí|o.ie pr".ednrětenr našeho setkání, se zapsa|a do
povědorní veŤejnosti nejen .jako prozaička o básníi'.ka, a|e také jako Žena širo-

k;ich zájrnri od piírodovědy po barokologii, j iŽ věnovala _ snad v nostalgii po

Čechách _ SVo|.l pozornost v ang|icky psané a ve Spojenych státech vydané
práci l) ttt.t lt't1 ttt, i tt (,= t, c h' I

Zkoumání baroka cloznalo v současnosti svého vzepětí, coŽ pIatí pŤede-

všírn o baroku literárnírn' pŤičerrrŽ určujícírn tysetn současnych baroko|o-
gick;ich studií není pouze zaplnit prázdná lrrísta ve znalosti barokrrích autorrj

a jejich l iterární produkce, aIe často také dokázat.iejich uměleckou hodnotu,
potaŽrno v kontextu ostatníclr druhŮ umění. pc.rtŤít často vyslovoval-'|ou tezi

o pokulhávání barokní literattrry za pi.edevšínl vytvarnyn uměnÍnr, k nětnuŽ se

české vědecké bác|ání chovalo podstatně nléně rnacešsky, neŽ ideo|ogií po-

znatnenaná literární včda. (Pr-.ipotne tne aIespoĎ reprezentativní dvojdílny.

druh)y díl Čcskéhot,.í'It,urnaho umční a L]mění buroku ntl |vÍoral,ě ave Sle:sku,

obé z nakladateIství Acader l ia . r)  Kapi to loLr zceIa izo lovanou a oponríjerrou.
jíŽ vědecká vei.ejnost zŮstává ttltr<llro dIuŽna'.je l idové unrění doby barokní.

Zásadní a inspirtrjící pohled na uttlění baroka podává Václav Cerny ve své

sÍudii Genaruční periot1i'uc'a časkéJto baroku.l o baroku v ní Cerny s kate.
gor ickyrn patose ln soudí:, . ' . . je  u nás baroko dobou'  kdy česká tvo i ivost  pŤi-

náší na dlouhé časy naposled náš vlastrrí a origirrální pŤíspěvek do obecného
a společnélro Íbndu evropské kultury. urnělecky vzato, se naše baroko svou
vskutku tvŮrčí povahou ve|rni kladně odráŽí od obou epoch, které je historic.
ky rámcu.ií. jak od naŠí renesance, tak od osvícenského pseudoklasiciStnu'..a
PŤedností Černého studie je poh|cd rra baroko niko|i.iako ,,celistv1i, rrerozdě-
leny,  honrogenní b|ok ' ' ,  a le jako epochu, která. je něčínr, .členi t  rn a prorněnl i .
vyrn, co vzniká a rozvi.ií se. bohatne a chr-rdne' roste a vrcholí' pak chŤadne
a zaniká' '. Metodou, jíŽ Cerrry uplati1uie pŤi zkoulnání baroka, je metoda peri.
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odizačně generačrrí' k níŽ .ie pak v ťrzké návaznclsti nretoda konparativni
meziŽánrová, coŽ v praxi znatlletrá srovnávací studitrnr l iterárních .ievii spo-
lečně se soudobyrnijevy ve v1ltvarrrérn umění, hudbě apod. Spí.ízněny pohled.
ikdyŽ spíše Žensky intu i t ivní,  najderne právě v baroko|ogické prác i  Mi lady
Součkové. kde.je synrpaticky akcentována Iidová htnotná ku|tura doby barokní.
Václav Cerny uvaŽu.je o české lidové kultuŤe až, v souvislosti S tzv. čtvrtou
barokní generací '  jeŽ by la t rmělecky akt ivní v letech 1]|0 aŽ l740.  v době
prakt icky pokryvající dobu v|ády císa ie Kar la V l .  (|7| l . l740).  Je. jírrr i  vyraz-
nějšírni repfezentanty byli napi.. hudební skladate|é Jan Disnras Zelenka.
Bohuslav Matěj  Černohorsky.  Širnor l  Br ix i '  Fr .  V i icIav Míča ad. .  lna lí icrn nad
jiné vy,znanrn m byl VácIav Vavi.inec Reiner, Sochal".eln pak Ferdinand Max-
rnil ián Brokof a Matyáš Bernard Braun' rnezi architekty bezesporu vévodiIi
KiIián lgnác Dienzenhot.er a Anseltn Ltrrago. Kterou Iiterámí osobnost vŠak
postavit po bok těrnto velikánťrm.? VeIk;inr Žánrctlt tohoto obdtlbí .ie .i istě
homiIet ika '  o je jíŽ rehabi l i tac i  sc zas louŽiI  Vašica.  v současné době. ie doce-
Ďována tvorba kancioná|ová. .jak ale uvádí Cerny. l itcrární generaci tohclto
období charakterizuje ,'všeclbectté zchudnutí a vyŽití |iterární kuItury ulnč|é..5.

Kvantitativně i kvalitativnč, .jak jsnre ve značné stručnosti načrtli. prcva-
Žuje urně|ecká produkce neIitcrární nad literaturotr. Vyčerpanost pra|nene Iite.
rattrry této doby je vyvaŽována Iidovou slovesností' která .ie '.eInincnttlě
barokní .iak povahou své inspirace. tak svÝrni ktl i.erry. t.i. by|a utrloŽnčna.;en
sociální speciÍikou naŠeho dornácího baroka''(,. Svébytná česká l idová ktr|tura
zahrnuje nrirno Iidovou sIovesnost také ostatní obIasti urnělecké tvorby htrdbu'
Iidovou architekturu' sochaiství. r'.czbáiství' rna|íÍ.ství a také zvykosloví v ne.j-
ŠirŠírn s lova srnysItr .  L idová kul tura . ie  z- jevně barokní svou podstatou i  i r rsp i -
rací '  a lnŮŽetne. i i  bez rozpakťr označit  . |ako bar.okní | idovou kuIturu.  Ačkol i  . ie
pŤedrnětetn zájnru rnininrá|llě od doby ronlarrtislnu rninu|ého století' tra své
reprezentalivní nronograÍické zpractrvání stále čeká.

Národní rysy české ku|tury zdťrrazĎuje také Rorrran Jakobson ve svérrl
dosIovu k t]uroku t, Čec,htic'h. l.Jrnění jednotliqich epoch od doby rornánské
má odraz v kuIturnítradici národa' coŽ platí pr".edevšírn pro dobu barokní' kte-
rá napiík|ad poznalnenala vyrazncš tváinost České kra.jiny zpťrsobeln do té do-
by nevídanyrn. Vzporneritne vŠechrly kosteIy na návrŠích. kapIičky nac|
pra|neny a boŽí muka pŤi cesti ich, poznartlena|a VŠak také tnoderní českou
poezii prostŤednictvírn Iiterárrlího uttlění rotl itt-ttistntt a v rárnci české avant-
gardy pak také tvorbu Mi|ady Součkové. Ceská ktrItura byla forrnována odIiŠ-
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nyrn zpŮsobertl. neŽ ku|tura tlstatních národŮ. a právě v době baroka byly tyto
fonnativní vlivy rle.jvíce určující. Ba i l. laškova Švc.iku pok|ádá Jakobson za
inkarnát českého barokního nlyŠ|ení.

Baroko sedmnáctého století pŤineslo v urnění nejrnil itantnější prostŤedek
obrarry proti cizí ktrlturní invazi. Národní vědorní této epochy bylo určováno
dvěrna velkyrni osobnosttni: bratrskyrn rnyslitelern a slovesnym unlělceln Jane|n
Arnosetn Komenskyrn a jezuitskyrn historiografetn Bohuslavern Balbínern.
Nosnyrn prvkern barokní textul}.isou vzestupy a pády zpŮsobující pennanentní
napětí v ce lé nryto logi i  českého baroka a|ze je odhal i t  i  v  dí le a osudech Ko-
rnenského i Ba|bína.

Bohuslava BaIbírra vnínrá Jakobson potnocí prizlnatu jeho jazykově zatně-
r-.eného vlastenectví. Černy charakterizuje druhou barokní generaci - generaci

Ba|bínovu' Pešinovtr, bratií ]-arrnerrj. Kadlinského, Bridelovu a Rosovu fakto-
rern jazykovyrn: ,.DoŠla k tonruto poznání pocitern národní kŤivdy, pohledern

na pokračující atnputaci češství (...) rozŠíii|i barokní koncepci národnosti

o vědonrí či sebevědonlíjazykové, pŤipojují Ťeč rnezi constituencia národa''.7
Zájern ojazyk. jeho tninu|ost i budoucnost, byl jejich ,.uzkostí a touhou po

budoucnosti národa.'. konstatqje Jakobson. PouŽívání slovanského jazyka

v liturgii staroslověnské i Iiturgii česk1ych bratií |ze chápat jako ocenění
ichvá|u 1azyka v jeho dějinrrénr v)ivoji. Barokní hra s opozity pozetnské -

nebeské a vzestup - pád se vztahuje k dí|u Balbínovu' a|e najderne .ji také

v prvníclr pracích SouČkové. v nichŽ Jakobson vidí jernnou syntézu českého

barokního odkazu s velk)irn pokuseln hledat ,.pravdivé slovo'', které vzruŠo.

valo českou avantgardu' v níŽ patŤí Mi|adě Součkové vyznarnné rnísto. Její
práce o baroku hraje dIe Jakobsona velkou roli pňi pŤibIiŽování této v1iznatnné
kulturní epochy široké nrezinárodní veŤejnosti.

Práce !]artlko l,Čechtich jistě nerněla anrbice stát se vyčerpávající rnono.
graÍií, jejínrŽ tiko|ern je zrrrapovat všechny stránky barokní kultury oficiá|ní
i l idové. Řada térnat vyŽadu.je podrobné studiurn archívní i práci v terénu.
Součková v několika čistě broušenych Í.asetách seznanruje čtenáŤe s l idovou
podrna|bou na skle, krojovyrni v1iŠivkarni i perníkovyrni Íbnnarni. Kapito|y
nesou stopy hlubokého zaujetí pi.edmětern i citu pro detail.

LiteratuŤe a vytvarnérnu rtmění, které Součková často traktuje v binámírn
vztahu, je věnována kapito|a L]nění ulegorie (The Art o.f Allegoryq). Alegorie
je idiornenr barokního věkr'r a je vlastní jak IiteratuŤe, tak rnalíŤství a sochaŤ-
ství s typickou vázaností na bibIi a vycházející ze soudobé rnateriální kultury.
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Některé alegoric či synrbo|y lna.jí sloŽitotr geneaIogii, dnes obtíŽně dešifrova-
te|nou, jiné byly často kornpilovány barokními urně|ci a staly se obecnyrni.
SouČástí barokního sty lu by lo a le také vědění o a legor i i  a  syrrrbolu a. ie . i i ch
vědorné uŽívání.

Součková cituie Balbín ova Vcri.si nt i l i a (Ve ri 's in i l iu hun u nirlt.u nl cl i 'st,i pl i-
nurum' Nát1,5 |11,,,u,,iÍnit,h tlisciplín, |Ó6 ). která.jsotr v současné době nejvíce
ceněnou Balbínovou prací tl poetice a rétorice, jeŽ poskytují bohaty materiá|
pro studiurn i praktické r'rtIŽití syrnbo|ťr, pocházejících zr z'nych oblastí
Života i ku|tury. Barokní syrrrbolika b1ivá často spojována se soudobyrni udá-
|osttni (objevení a objevování Nového světa)' j indy vyclrázela z dobovych
encyklopedií. Raně barokní syrnboIika a aIegorika byla ovIivněna vyrazovyrrti
prostŤedky česk ch vydání Ezopovych ba.iek. Balbínova poetika vychází ze
vztahu nrezi pťrvodní bajkou a je.jítr.ansíbI.tnací v alegorii či synrbo|' SoLrčko-
vá tn i tno j iné uvádí aIegor i i  Iabutě _ pĚíte le človčka. Labut.Ž i je v osanlění na
Ťekách a lukách a zpívá pouze jednott. na konci svého Života. Kdo chce labut.
s|yŠet zpívat, nrusí ji náslcdovat do je.iího piíbytku. Podobně nabízí rnotiv
tnottienína ve vyznatntt ,,pr".írtldu neIze zrrlěnit.. s variací v1/kladu Kornenského
,,pii rnytí InouŤenína ztrácíLe čas.'. Ba.iky či a|egorie z nich vycházející by|y
často zpracováviiny také Íbrtnou gralik. které byly tištěny od Nizozernska po
habsburskou rnonarchii. Součková interpretuje Ba|bínova |,ari 'simil iu v sotl-
dobénl duchu a|cgorizaČního procesu' kdy slovo a obraz ne|ze od sebe sepa-
rovat. nebot. spoIečně vedou k vytváí.ení dalších vyznarnťr. Asociativní proccs
obrazového rozntěru vytvii i.í nové alegorické situace. KdyŽ napiíklad auttlr
popisuje vá|ku v českérn prostiedí. pouŽije syrnbolické postavy sv. VácIava'
sv.  Michalajako patrona nr i I i tantní církvc pak v pí.ípadě vá lky s .|urky.

Za o|.ce emblernatického urrrění doby baroka je označován A|ciati, autor
práce Dc Ítianlg|ypltiu. Z arrtverpské edice (|692) rrvádí Součková ernbléln
Mttsican tl i is c'urue ťJ.rť . v prázdné retresanční architektuie vidí Součková
piedzvěst obrazŮ Chiricov1ich. Grafika vycház-í zc Strabonova piíběhu o sou-
těŽi v hudbě a poezii ' kdy cikáda svyrn zpčvěrn nahradí prasklou struntl |la
nástro.ii. .l'hasuurtts 

Philopolitit'u,r skytá vedrrty vyznarnn ,ch |něst S nlotty a e|n-
b|érny. Prugu c,tt1lul Bohentiuc.ie opatŤcna |l-lotteln Non bel|urn, sed pax. Rytirra
zachycuje tradiční poh|ed na nlěsto se siIuetclLt Hradtr a sv. Víta, vlevo.je zobra.
zen válečny tnotiv - ozbro.jcnci na koních Vpravo zernědě|ské práce v době
míru _ sk|izeri obi|í a orba. Uprosti.ed sc vznáŠe.ií dvě holubice, na sto|e
v piedu leŽí rneČ ovinuty virvt".íncIlt. Autor Iytin neoponrně| pr".ipomenout své
rodné rněsto Chotnutov: ,.I]st autern Cotnrnothoria. patria autoris horttIn
E,tnblernaturn."
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nym zprisobetn. neŽ ku|tura ostatních národ , a právě v době baroka byly tyto
forrnativní vlivy ne.jvíce trrčujicí. Ba i Haškova Šve.jku pok|ádá Jakobson za
inkarnát Českého barokního nlyš|ení.

Baroko sednrnáctého století pŤineslo v ulnění nejrnil itantnější prostŤedek
obrany proti cizí kulturní irrvazi. Národrrí vědorní této epochy bylo urČováno
dvěrna velkyrni osobnosttni: bratrskyrn rnyslitelem a slovesnym ulnělceln Janetn
Antosem Kornenskynr a .jezuitskyrn historiografern Bohuslavem BaIbínetn.
Nosnyrn prvkenl barokní textul}'.isou vzestupy a pády zpŮsobující pennanentní
napětí v ce lé nryto logi i  čcského baroka a|ze 1e odhal i t  i  v  dí le a osudech Ko.
rnenského i  Ba lbína.

Bohuslava Balbína vnínrá Jakobson potnocí prizrnatu jeho jazykově zarně-
r".eného vlastenectví. Černy charakterizuje druhou barokní generaci - generaci
BaIbínovu. Peširrovu' bratŤí Tanner.ri. Kadlinského, Bridelovu a Rosovu fakto-
rcln jazykovyrn: ,.Došla k tornuto poznání pocitern národni kŤivdy, pohledetn

na pokračující a lnputac i  češství ( . ' . )  rozšíŤi l i  barokní koncepci  národnost i
o vědonlí či sebevědonríjazykové, pripojují Ťeč rnezi constituencia národa''.7

Zájem ojazyk. jeho rninu|ost i budoucnost' byl jejich ,,Ítzkostí a touhou po

budoucnosti národa,'. kolrstatuje Jakobson. PouŽívání sIovanského .jazyka
v liturgii starosIověnské i Iiturgii česk1ich bratŤí lze chápat jako ocenění
iclrvá|u jazyka v jeho dějinnérrr vyvoji ' Barokní hra s opozity pozemské

nebeské a VZeStup pád se vztahuje k dílu Balbínovu, a|e najderne .i i také
v prvních pracích Součkové. v nichŽ Jakobson vidí jernnou syntézu českého

barokního odkazu s velkym pokusetn hledat ,.pravdivé s|ovo'', které vzrušo-
va|o českou avantgardu. v níŽ patií Mi|adě Součkové vyznarnné rnísto. Její
práce o baroku hraje dle Jakobsona ve|kou roli pŤi piibliŽování této vyznarnné
kuIturní epochy Široké nrezinárodní veiejnosti.

Práce Baroko l.,Čechtich jistě nenrěla alnbice stát se vyčerpáva.iící rnono-
graÍií, jejírnŽ kolern je zlnapovat všechny stránky barokní ku|tury oÍrciální
i l idové. Řada térnat vyŽaduie podrobné studiurn archívní i práci v terénu.
Součková v něko|ika čistě broušenych Íásetách seznatnuje čtenáŤe s l idovou
podrnalbou na skle' krojovyrni v;išivkarni i perníkovyrni tbrnrarrri. Kapito|y
nesou stopy hIubokého zatrjctí pi'.edmětern i citu pro detail '

Literatuňe a vytvarnérlu ttrnění, které SouČková často traktuje v binárnírn
vztahu, je věnována kapito|a Unění ulegorie (The Árt ď Allegor1,8). A|egorie
je idiornenr barokního věku a je v|astní jak l iteratuŤe. tak nralíŤství a sochaŤ-
ství s typickou vázaností na bibli a vycházející ze soudobé rnateriální kuitury'

7 Č.crny'. V.
n StrLtčkov1t
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Některé a|egorie či syll lbo|y nrají sloŽitou gencalogii, dnes obtíŽnč dešifr.ova-
telnou, jiné byly Často kornpilovárry baroknínri urně|ci a staly se obecnytni.
Součástí barokního stylu bylo ale také vědění o alegorii a syrnboltr a.ie.i ich
vědorné uŽívání.

Součková citrr je BaIbírr ov a 11a r i 's i n i l i a (Va r i 's i n i l i u h u n u n i ot. u m tt i,s t' i p l i-
nurun, N r1,'5 fuy,,u,iÍnic'h di,sciplín, |666), která.jsorr v souČasné dobč rrejvÍce
ceněnou BaIbínovou prací o poetice a rétorice' jeŽ poskytují bohaty rnateriá|
pro studiunr i praktické r' ltrŽití sy'rnbolŮ, pocházejících z rŮznyich oblastí
Života ikultury. Barokní syll lbolika byvá často spojovárra se soudobyrni Lrdá-
lostrni (objevení a objevování Nového světa)' j indy vyclrázela z dobovych
encyklopedií. Raně baroknÍ syrnbolika a alegorika byla ovlivněna vyrazovyrni
prostŤedky českych vydání Ezopovych bajek. Balbínova poetika vychází ze
vztahu tnezi pŮvodní bajkou a je.jí trarrs|or.tnací v alegorii či synrbo|. Součko-
vá tn i rno j iné uvádí a legor i i  labutě _ pŤíte le č|ověka.  [ ,abut.Ž i je v osanrční na
Ťekách a lukách azpívá potrze jednotr. na konci svého Života. Kdo chce |abut.
s|yšet zpívat, nrusí ji niisledovat do je.iího p|íbytku. Podobně rrabízí rnotiv
tnottienína ve vyznatllu ,,pŤírodu nclze zIněnit.. s variací vykIadu Kolnerrskélro
''pii mytí trlou.enína ztrácíte čas'.. t}a.jky či aIegorie z nich vycháze.jící byly
často zpracovávány také Íbnnou graíik. které by|1,tištěny od Nizozernska po
habsburskou lnonarchii. Součková interpretuje Balbínova Ve ri,siniIiu v st.ltt-
dobénr duchu a|cgorizačního pťocesll. kdy s|ovo a obraz ne|ze od sebe scpa-
rovat' nebot.spoIečně vedou k vytvár'-ení da|ších v)iznarnťr' Asociativní proces
obrazového rtlzttrěrtt vytvárí nové alegorické situace. KdyŽ napŤík|ad autor
popisuje vá|ku v českérn prostiedí, pouŽije synboIické postavy sv. Václava,
sv.  Micha|a. iako patrona tn i I i tantní církve pak v pŤípadě vá|ky s Turky.

Za otce emblelnatickéhtl ulnění doby baroka .je označován Alciati, autor
práce De Ítianlglvphiu. Z arrtverpské edice (|692) Lrvádí Součková cmb|énl
Mu.sicam tíii 's t'urue c'ssa v prázdné renesatrčtrí architektuie viclí Součková
pčedzvěst obrazŮ Chiricov1ich. GraÍlka vycház'í zc Strabonova piíběhu o sou-
těŽi v hudbě a poezii. kdy, cikáda svyinr zpěvěnl Ilahradí prasklou Strull|-l na
nástro.|i. .l,hasuunts 

Philo7ilitit,u,r skytá veduty vyznarrrnych ttrěst s ntotty a ern-
b|érny. Prugtt L'uplll B()hanžlc je opatŤcna |'r]ottcll-l Non be||unr, sed pax. Rytirra
zachycuje tradiční poh|ed na rl lěsto.sc siIuetott l-lradu a sv. Víta, vlevo.je zobra-
zen válečny tnotiv - ozbrojcnci na koních vpravo zenrědě|ské práce v clobě
míru sklizeri obi|í a orba. Uprosli.ed se vznitŠe.;í dvě holubice. na stole
v pňedu IeŽí rneč ovinLrty vavr".ínetn. Autor rytin neopotnně| pI".iponrenout své
rodné rněsto Chonlutov: '.Est atttctn Cornrnothoria. oatria autoris horutrr
E.nrblernatunt."
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Synboly vy.|adŤova|y také i'.adu gcografick1ich vyznarnri čerpan1ich z rea|ity.
obrázková rnapa Itá|ie' zachycující část zerně rnezi Řírnern' Anconou a Rimini
je dop|něna kartušenri a|egorick1ich postav ňek, ztnoŤe vystupují bájné piíŠery.
Jisté para|e|y lze najít rnezi A|ciatiho obrazy a i lustracerni Kornenského e|e-
rnentární učebnice Orbi,s pic,ttts, .jíŽ prostupuje syrnbolické vnímání světa:
.'Alphabetunr vivunr et voca|is'..citu.ie Součková a dodává, Že slova jsou obrazy
a píslnena jsou slova.., Barokrrí synlbo|islnus byl forrnován jak rnateriálnírni,
tak abstraktnírni elerrrenty' vyrristal Ze slnys|ové zkuŠenosti a fonnovaly ho
počáteční tendence Lrrnělecké struktury.

Rokoko vypracovaIo Systé|n,,progralnované syrnboIické dekorace'' l0. Ve
vvběru typŮ syrnbo|Ů se pŤizptisobovalo realitě (vlzdoba fieskami v knihov-
nách, koste|ích' reÍ.ektáŤích). v.jazyce Iitanií vyuŽívá obrazri hvězdy, lněSíce,
věŽe ajin1ych tak, Že rreby|o Ženy rolrríka, aby těrnto synbo|Ům nerozumě|a.
Symbolika v l itaniích pŤedpok|ádala schopnost člověka ty.to syrnboly syste-
rnaticky dešifrovat. Ernblernatiku bylo nroŽno chápat také jako politické posel-
ství (Součková uvádí syrnbo| českého |va na nově raŽenych mincích Ferdi-
nanda l., kde byl lev vnírnán jako by za z'dí Či ohradou.)

Jako soupei A|ciati lro a jeho Ernblernat by| chápán Cesare Ripa, autor
Ictlnologie' jeŽ s|ouŽi|a unlělcŮnl |7. a |8. sto|. jako praktická pŤíručka'
V Čechách najdenle stopy je.jího vlivu u Brauna a Brokofa, u Brauna pŤede-
vším najeho pracich v Kuksu. Součková porněnrě podrobně kornparuje Ripovy
pťedlohy a Braunovy rea|izace a dokládá v1ivoj a privod jednot|iv1|'ch rnotivri.
S rozvojern barokního sty|u získa|y nčkteré syrnboly ustálené tvary a obsaŽeny
pŤedevšírn v Ripově pŤíručce nrohly vrukou urně|ce uspokojit jakéhoko|i
k|ienta' jenŽ touŽiI pro budoucnost zachytit vyznamné události soukrorné či
veiejné, ať uŽ to by|y svatby. korunovace. oslavy panovníkrj nebo válečníkri.

Ve fonnování syrnbol nenajdenre nic náhodného - jsou derivovány
z iecko-Ťírnsk;ych rn1itťr a poznatnenány kŤesťanskou tradicí, absorbovaly do
sebe všechny vrstvy ku|turní tradice. Některé souvislosti časern vyprcha|y
a nelze je odvodit. Pěkn rn pÍík|adern sp|ynutí pohanské a kŤesťanské tradice
je ztotoŽnění orfea a JeŽíŠe. JeŽiš z- |ásky k člověku podstupuje srnrt, lyra
orfeova je barokní cytharou JeŽíšovou.ll Eucharistie zpŤítornnuje lásku JeŽí-
Šovu, jeŽ tná Inoc zachránit Iidskou duši stejně, jako orfeus rnilovanou Euri-
diku. orfeus je podle Součkové synrboIern srnrti ' Kristus však Života.

' ,  
S r ruČková .  M . :  e  '  d ' .  s t r '  t ) | '

r o  l b i d .
' .  P i ipontínánt napi .  ( .ytaru Novcht l  z i ikona An(onina Kolt i i išc
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V zaujetí Mi|ady Sotrčkové baroketn a některy,rni .je ho rysy.je patrrry vyr.az.
typ ickj ,pro je jí | i terární sty l  -  na straně jedné s|edtr ic  ve Iké l i terární koncepty.
na straně druhé se nechá okouz| i t  rn inuc ioznínl i  ievy kaŽdodennost i .

Suntntary:

Burocc1tte in Boheniu, work by Mi|ada Součková. was pub|ished in the
u. s .  A.  in 1980. Unl ike the works which are interestec l  i r r  baroque by us and
are close|y concentrated on problerns of individrral kinds of art. Součkovii
tend to a cornplex view of baroque art forrn l iterature to folk craft. Analogicat
view of baroque can bc Íbund only in Čern1i,s sttrdies GeneroČní periot|i:uc,a
če'ského baroku which is contained in the book .1ž tltl pí,cd.sittě nabe,.
Součková, on one hand watchcs a great art-scientitlc conccpt and on the other
hand is  arnazed by smalI  data i Is  of  everyday l iÍe.
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Symboly vyjadňovaly také iadu geografickych vyznarn čerpanlch z reality.
obrázková mapa Itá|ie' zachycující část zerně rnezi Řílneln' Anconou a Rirnini

.ie dop|něna kartuŠelni a|egorick1ich postav iek' z tnoŤe vystupují bájné pŤíŠery.
Jisté para|ely |ze najít rnezi A|ciatiho obrazy a i lustracerni Kornenského e|e.
rnentární učebnice ()rbi's pit'tu,s, jíŽ prostupuje syrnbolické vnírnání světa:
..Alphabetum vivtttrr et vocalis,.. cituje Součková a dodává' Že slova jsou obrazy
a pístnena jsou slova.., Barokní symboIisnrus byl fonnován jak rnateriálnírni,
tak abstraktnínri e|ernenty. vyrŮstal ze srnyslové zkuŠenosti a fonnova|y ho
počáteční tendence unrělecké struktury.

Rokoko vypracova|o systénl,.progralnované syrnbolické dekorace'' l0. Ve
vlběru typti syrnbolŮ se piizpŮsobovalo rea|itě (v1yzdoba freskarni v knihov-
nách, koste|ích, reÍ.ektáŤích). v.jazyce litanií vyuŽívá obrazťl hvězdy, rněsíce,
věŽe a jin;ych tak, Že nebylo Ženy rolníka, aby těrnto syrnbolŮrn nerozuměIa.
Synrbolika v l itaniích piedpok|áda|a schopnost člověka ty.to syrnbo|y syste-
rnaticky deŠifrovat. Ernb|ernatiku bylo nroŽno chápat také jako politické pose|.
ství (Součková Lrvádí syrnbol českého lva na nově raŽenych mincích Ferdi-
nanda I., kde by| lev vnirnán jako by za zdí či ohradou')

Jako soupei Alciatiho a jeho Ernblemat byl chápán Cesare Ripa, autor
lconologic, jeŽ slouži|a unlě|cťrrrr |1 . a | 8. stol. jako praktická pŤíručka.
V Cechách najderne stopy Je.iího vlivu u Brauna a Brokofa, u Brauna pŤede-
všínr najeho pracích v Kuksu. Součková porněnrě podrobně komparuje Ripovy
pi'.ed|ohy a Braunovy rea|izace a dokládá v1ivoj a privod jednot|iv1iclr rnotivti '
S rozvojern barokního sty|u získa|y některé syrnboly ustálené tvary a obsaŽeny
pŤedevšírn v Ripově pŤíručce nrohly v rukou urnělce uspokojit jakéhoko|i
klienta, jenŽ touŽil pro budoucnost zachytit vyznarnné události soukrorné či
veŤejné' ať uŽ to byly svatby' korunovace, oslavy panovníkri nebo válečníkŮ'

Ve fonnování syrnbolŮ nenajderne nic náhodného - jsou derivovány
z r".ecko-Ťírnsk;ich rnltťr a poznarnenány kňest'anskou tradicí, absorbovaly do
sebe vŠechny vrstvy kultur.rlí tradice. Některé souvislosti časern vyprchaly
ane|zeje odvodit. Pěknym piík|aderrr splynutí pohanské a kŤest.anské tradice
je ztotoŽnění orfea a JeŽíše. JeŽíš z' lásky k člověku podstupuje srnrt' lyra
orfeova je barokní cytharou JeŽíšovou.Il ELrcharistie zpŤítornnuje lásku JeŽí-
šovu, jeŽ tná tnoc zachránit l idskou duši stejně, jako orfeus milovanou Euri-
diku. orfeus je podle Součkové synrboIern srnrti ' Kristtrs vŠak Života.

. ,  
Sr luČktrvá '  M..  c '  d ' .  str '  t)  |  '

1o  l b i d .
, '  |) i ipontínánr napr.  C.},taru Nove| l t t t  z i ikona Antonína Kolt i i išc
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V zaujetí Milady Sotrčktlvé barokenr a rrěkteryrni .jeho rysy.je patrnyl v raz.
typick]1i pro je1í |iterární stvl - na strarrě.jcdné sledrrie veIké literární koncepty.
na straně druhé se nechá c lkotrzI i t  rn inuc iozníIn i  ievy kaŽdodennost i .

Surunrtry:

Burocc1tte in Bohentiu^ work by Mila<la Součkovii. rvas ptrb|ished in the
U. S. A. in 1980. Unlike the rvorks r.vhich are intercsted in baroque by, us and
are c|osely concentrated on prob|enrs oť individual kinds of art, Součkovir
tend to a cotnpIex view ol.baroque art Íilrtrt Iiteratrrre to Íil lk crafi ' Analogical
view of baroque can be fbund onl1'in Čc'rrrÝ's sttrdies (]enerttční periotl i:uca
če,ského baroku which is contained in the book .1ž tlo prad.síně nabas.
Součková' on one hand watches a gl.eat art-scientiÍlc concept and on the other
hand is arnazed by srnall datails of everyday life.
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