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odvádějí pozornost od celku. Totéž platí i o uměleckém vyprávění, kde vypravěč 
musí mít na zřeteli zachování jednolitosti představy.193

Lessingova myšlenka otevřela cestu k moderním úvahám tím, že ukázala na fun-
damentální rozdíl v temporalitě dvou médií, a také tím, že znovu připomněla již 
dříve formulované rozdíly mezi obecností verbálních umění a konkrétností obra-
zu,194 čímž dala podnět k modernímu rozlišování mezi znakovými vlastnostmi jed-
notlivých uměleckých oborů. Jak ještě uvidíme v oddíle III. 2. Literatura a ilustrace 
z pohledu sémiotiky, ve 20. stol. k podobným závěrům dospěla moderní sémiotika.

II. 4. 3.  Specifikace ilustračních žánrů v novověku. Ilustrace dětská 
a vědecká 

V osvícenském prostředí 18. stol. došlo ke všeobecnému rozšíření vzdělanosti, kte-
rá postupně pronikala do středních a nižších společenských vrstev (vzpomeňme 
např. touhu po univerzalistickém vědění v podobě mnohasvazkové Diderotovy 
Encyklopedie vydávané v letech 1751–1772). Spolu s tím došlo k druhové specifikaci 
vědních a uměleckých oborů, což mělo též za následek nové chápání smyslu vý-
tvarné ilustrace, od níž se očekávalo především plnění didaktické funkce.

Didaktická pojednání byla adresována zejména dětským čtenářům. Ilustrace 
tak našla své zastoupení rovněž v první školské učebnici Orbis Pictus (1658) Jana 
Amose Komenské ho.195 Přesto za první ilustrovanou knihu v dějinách dětské lite-
ratury je pokládáno dílo Ježipetr (1845) Heinricha Hoffmanna. Autor v ní oslovuje 
dětské čtenáře poněkud netradičním způsobem, neboť kniha oplývá černým hu-
morem. Výchovné metody autora knihy jsou na dnešní poměry poněkud dras-
tické: veršované příběhy vyprávějí například o tom, že nebudeš-li jíst polévku, 
zemřeš, či že budeš-li si cucat prst, tak ti jej ustřihneme apod. (obr. 15).196

V důsledku rozvoje specializovaných vědeckých oborů došlo k obohacení vývo-
je knižní ilustrace o nová témata, což byl také důvod jisté záchrany vysoké estetické 

193 Kvůli důrazu na tento požadavek je Lessing pokládán za typického aristotelika.

194 Připomeňme, že obě tyto teze předkložil již Dión Chrýsostomos v Řeči olympijské na přelomu 
1. a 2. stol. n. l.

195 Srov. UŽDIL, Jaromír. Pedagogický aspekt působení mimoestetických a estetických faktorů v umě-
leckém díle – ilustraci. In: HOLEŠOVSKÝ, František (ed.). BIB. Bienále ilustrácií Bratislava. Zborník 
SNG 4/2, 73. Bratislava: Obzor, 1976, s. 38. von METZGEN, Juliane. Kniha ako hračka a obraz hračky 
v ilustrovanej knihe. In: ŠEFČÁKOVÁ, Eva (ed.). BIB ’67–’69. Bienále ilustrácií Bratislava. Bratislava: 
Obzor, 1972, s. 49.

196 Srov. HERMAN, Mik. Heinrich Hoffmann – Struwwelpeter, první kniha pro malé děti na světě [online]. 
[cit. 2011–09–15]. Dostupný z WWW: <http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&-
view=article&id=1848:heinrich-hoffmann-struwwelpeter-prvni-kniha-pro-male-dti-na-svt&catid=139:his-
torie-knihy&Itemid=4148>. Viz také HOFFMANN, Heinrich. Ježipetr aneb Veselé historky a žertovné obráz-
ky. Praha: Kalich, 2004, s. 21, 22.
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úrovně ilustrační tvorby. Takto byla v 17. stol. vyžadována častá názorná vyobra-
zení nejen k cestopisným spisům, ale také dílům z astrologie, medicíny, botaniky 
a dalších vědních oborů, pro které je od 19. stol. užíváno souhrnného označení 
„přírodní vědy“.197 Antonín Matějček označuje vývoj barokní umělecké ilustrace 
v 17. stol. za úpadkový, neboť většinově se obrazová složka knihy soustře dila jen 
na popisné titulní listy a frontispisy, ve kterých se spíše než samotný obsah textu 
uplatňovala řemeslná a dekorativní dovednost.198 To bylo zapříčiněno především 
vývojem hlu botiskových reprodukčních technik, které, paradoxně k ideálu maxi-
málního rozšíření vzdě lanosti, vznik knihy naopak výrazně prodražovaly, což vedlo 
dokonce až k tomu, že se kniha začala svým obsahem opět orientovat na nejbohat-
ší společenskou vrstvu (šlechta, církev).

Tradici umělecké narativní ilustrace v této době udržovalo jen několik málo 
umělců, např. Václav Hollar, Petr Pavel Rubens, Jacques Callot. Teprve až ná-
sledující generace rokokových ilustrátorů (např. Claude Gillot, Antoine Watteau, 
François Boucher), pro kterou se otevřely nové příležitosti věnovat se populárním 
tématům (světským, erotickým apod.) přispěla svou dovedností k plné rehabilita-
ci knižní narativní ilustrace a vytvoření dosud nebývalé atmosféry v této oblasti 
tvorby.

197 K termínu „přírodní vědy“ Dušan Šindelář uvádí: „Poměrně dlouho se také užívalo místo termínu 
příroda termín přirozenost. Přirozeností se rozumějí ‚skryté síly a mohutnosti‘, jež řídí proměňování. Ještě Ko-
menský nezná pojem příroda – ten se u nás začíná užívat až v 19. stol.“ ŠINDELÁŘ, Dušan. Vědecká ilustrace 
v Čechách. Praha: Obelisk, 1973, s. 15.

198 Srov. MATĚJČEK, Antonín. Ilustrace. Praha: Jan Štenc, 1931, s. 157, 158.

Obr. 15. Heinrich 
Hoffmann. Dvoustrana 
z knihy Ježipetr (někdy 
také Střapatý Petr; orig. 
Struwwelpeter; 1845).
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II. 5. Nástin teorie ilustrace a moderní estetika

Na přelomu 19. a 20. stol. vznikla v okruhu Vídeňské školy dějin umění řada 
studií, kte ré nabídly nový pohled na výtvarné umění a které se také v mnoha ohle-
dech dotýkaly vztahu literárního textu a obrazu. Charakteristickým rysem vídeň-
ského okruhu byl jeho psychologizu jící přístup k umělecké tvorbě, což znamená, 
že ve studiu uměleckých děl převládal zájem o účinek díla na vnímání recipienta. 
Takto vznikla řada teorií, které mnohdy vyústily do růz ných distinkčních mode-
lů kategorizujících uměleckou tvorbu na umělecké druhy či styly; vzpomeňme 
např. distinkce optického a haptického stylu Aloise Riegla, mimetického a nemi-
metického umění Wilhelma Worringera, rozlišení mezi uměním lineárním a umě-
ním obrazovým Heinricha Wölfflina aj. Protože se však s těmito teoriemi podrob-
něji seznámíme v patřičných souvislostech v kapitole III. 2. 5. Popisnost a tezovitost 
a v oddíle VII. Čtení ilustrace, zaměříme v následující části naši pozornost přede-
vším na vývoj teorií předkládaných v modernistickém prostředí první poloviny 20. 
stol. a také na pokračující obrodu horatiovské tradice v 19. a 20. stol.

II. 5. 1.  Hledání paralel mezi textem a obrazem prizmatem 
modernismu

Hledání paralel mezi textem a obrazem podléhá v první pol. 20. stol. estetice, 
která je do velké míry ovlivněna kantovským důrazem na formální vlastnosti umě-
leckého díla. Tato tendence je pěstována zejména v modernistických úvahách, 
které se pokoušejí očistit jednot livé vyjadřovací prostředky a vyzdvihnout roli při-
rozených vlastností literárního a výtvarného jazyka. V případě výtvarného umění 
se jedná především o snahu zbavit dílo prvků narativity. Kořeny modernistického 
formalismu je třeba hledat už ve spisu Kritika soudnosti (1790), v němž Immanuel 
Kant traktoval požadavek neutilitárnosti čistých umě leckých forem.199

Kant se domníval, že soudy, kterými charakterizujeme krásné objekty, jsou 
dvojího druhu podle toho, o jaký typ krásy se jedná. Estetické soudy prvního typu 
odhalují neutilitárnost uměleckých děl. Znamená to, že v takovém případě nesmí-
me mít na díle žádný zájem, což vede k „nezainteresovanému“ zalíbení v kráse 
volné (pulchritudo vaga). Naproti tomu existují sou dy, kterými vyjadřujeme příjem-
ný pocit vyvolaný recepcí krásných objektů, což znamená, že k dílu přistupujeme 

199 Srov. OSBORNE, Harold. Some Theories of Aesthetics Judgement. The British Journal of Aesthetics 
and Criticism, vol. 38, 1979, no. 2, s. 137–140. NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup. 
Brno: Masarykova Univerzita, 2010, s. 19–22.
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z utilitárního hlediska. Proto také objekty, které příjemnost způsobují, disponují 
krásou vázanou (pulchritudo adhaerens).200

Definicí volné krásy jakožto nezatížené svobodné hry uměleckých forem, která 
je zbavena praktické užitečnosti, se Kant pokusil – třebaže poněkud spekulativně – 
vyjádřit určitou „účelnost bez účelu“. Tím byly vytvořeny dostatečné předpoklady 
k tomu, aby byla podstata uměleckých děl napříště hledána v intencích formálních 
vlastností objektů, tedy jako určitý „obsah ve formě“.201

Teoretický příklon k formalizaci obrazových prvků kulminoval především 
v intelek tuálním meziválečném prostředí první pol. 20. stol., kdy se nejen kritiko-
vé a teoretikové umě ní, ale i sami teoretizující umělci pokoušeli odhalit význam 
formálních prostředků lite rárního a výtvarného jazyka. Často tak ve svých studi-
ích dospívali k výkladům o samotných základních prvcích uměleckého projevu, 
o „elementech“ umělecké syntaxe, jakými jsou bod, čára, plocha apod. Takto např. 
Vasilij Kandinskij v práci Bod – linie – plocha (1926) uvádí, že tato trojice prvků, 
kterou vlo žil do názvu studie, je „stavebním materiálem uměleckých děl.“202 Také Fran-
tišek Kupka ve své knize Tvoření v umění výtvarném (napsal 1910; vydáno 1923) 
chápal bod, linii, plochu a další formální prvky jako „čistý výraz absolutna“.203 Po-
dobným směrem se ubíraly úvahy umělců Kazimira Maleviče,204 Pieta Mondriana, 
Johanesse Ittense, Lászla Moholy-Nagye, Thea van Doesburga aj.205 Známou prací 
v této oblasti je také Pedagogický náčrtník (1925) Paula Kleea.206

Jak se navenek projevoval formalizující přístup k nejzákladnějším vý znamovým 
jednotkám v analogiích mezi uměleckými obory, je zřejmé v úryvku z již zmíněné 
Kandinského práce, v níž se autor pokouší odhalit ekvivalent mezi verbalizovaným 
pojetím pojmu „nula“ a obrazovým bodem:

200 Srov. JŮZL, Miloš, PROKOP, Dušan. Úvod do estetiky: předmět a metody – dějiny – základní estetické 
kategorie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, s. 55, 56.

201 Srov. ibid., s. 56.

202 KANDINSKIJ, Vasilij V. Bod – linie – plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. Praha: Triáda, 
2000, s. 16.

203 PEČÍNKOVÁ, Pavla. Příliš vysoké ambice. In: KANDINSKIJ, Vasilij V. Bod – linie – plocha: příspěvek 
k analýze malířských prostředků. Praha: Triáda, 2000, s. 174.

204 O verbálním a obrazovém výrazu se rovněž zmiňuje Kazimir Malevič v korespondenci s Michailem 
Maťušinem z roku 1916, kde se zabývá otázkami barvy a prostoru ve výtvarném umění. Oba tyto rysy 
dává do „těsných souvislosti s fenomenologií zvuku v umění slovesném.“ Krystyna Pomorská v rozhovoru 
s Romanem Jakobsonem o Malevičových myšlenkách doslova říká, že některé jeho formulace se přímo 
shodují s Jakobsonovými úvahami, které jsou uvedeny ve studii Moderní ruská poezie, v níž lingvista 
Jakobson hovoří „o kompozici slovního materiálu o tom, že až dosud se komponoval rým, a nikoliv slova“. 
JAKOBSON, Roman, POMORSKA, Krystyna. Dialogy. Praha: Český spisovatel, 1993, s. 7. Překlad 
Marcela Pittermannová.

205 Srov. DAVID, Jiří. Arnheimova psychologie modernismu v době postmoderní. In: HLAVÁČEK, 
Josef (ed.). Kompozice podle Rudolfa Arnheima. Praha: Karolinum, 1997, s. 9.

206 Viz KLEE, Paul. Pedagogický náčrtník. Praha: Triáda, 1999.
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„Nulu – geometrický bod si spojujeme s představou maximální úspornosti, 
tedy s krajní, ovšem výmluvnou zdrženlivostí. Geometrický bod si proto před-
stavujeme jako nejvyšší a jedi nečné spojení řeči a mlčení. Svou materiální podobu 
nalezl geometrický bod především v písmu – kde se stal součástí řeči, ale znamená 
mlčení. V plynulé řeči je bod symbolem přerušení, nebytí (negativním elemen-
tem), a zároveň je také mostem, spojujícím řeč s mlčením (pozitivním ele mentem). 
V tom spočívá jeho vnitřní význam.“207

Jak je však z pozdějšího vývoje teoretického diskurzu zjevné, na tyto formalis-
tní analogie mezi textem a obrazem, které měly připravit živnou půdu k dalšímu 
bádání, žádná jiná smysluplná teorie v druhé pol. 20. stol. nenavázala. Příčinu ne-
zdaru můžeme spatřit právě v tom, že většina takto modernisticky orientovaných 
snah narážela na neschopnost vy manit se z pout kantovského paradoxu „účelnosti 
bez účelu“, což je svádělo na scestí mysticis mu a podobných pseudovědeckých 
způsobů poznávání, jak dokládají mj. slova historičky Pavly Pečínkové v textu Příliš 
vysoké ambice (2000), kde zhodnotila Kandinského přístup takto:

„Výtvarný jazyk Kandinského nezajímá tolik jako nástroj komunikace, ale jako normova telný 
systém vztahů. Nejde mu o samotnou řeč, ale o gramatiku, a neklade si otázku, zda je sku-
tečně možné pro uměleckou tvorbu objektivní gramatiku vybudovat. […] Každou chvíli opouští 
„striktní“ vědecký postup a narušuje ho básnivými analogiemi. […] Bod přestává být matema-
tickou veličinou a […] je semínkem naplněným energií života i zrnkem písku v mrtvé poušti. 
Škála pojetí bodu se rozvíjí od panteistického spojení makrokosmu s mikrokosmem až k pr-
voplánovým afinitám bodu jako tečky, pointu v baletu nebo ťukání datla v přírodě a úderu 
bubnu v hudbě.“208

Podobnými cestami se v meziválečném období ubíraly nejen studie výtvarných 
děl, ale také mnohé analýzy literární. Např. Karel Čapek v poněkud lyrické obha-
jobě básnické sbírky Guillauma Apollinaira Alkoholy (1913) napsal, že „tečky a čárky 
jsou pro tyto básně pří liš tuhým kusem logiky, než aby jej mohly stráviti; nyní i diskurzivní 
syntaxe se tu uvolňuje a ruší se tu nutnost sledu, zůstává jen nevypočitatelný proud bez 
geometrických kontur, zjevně zcela neurčený, nesený jenom vnitřním spádem“.209 Přestože 
teze o uměleckosti „nevypočitatelného proudu bez geometrických kontur“ může 

207 KANDINSKIJ, Vasilij V. Bod – linie – plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. Praha: Triáda, 
2000, s. 21.

208 PEČÍNKOVÁ, Pavla. Příliš vysoké ambice. In: KANDINSKIJ, Vasilij V. Bod – linie – plocha: příspěvek 
k analýze malířských prostředků. Praha: Triáda, 2000, s. 175.

209 Cit. dle LANGEROVÁ, Marie. Vizuální aspekty básnického díla. In: ČERVENKA, Miroslav, JAN-
KOVIČ, Milan, KUBÍNOVÁ, Marie, LANGEROVÁ, Marie. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika 
literárního díla 20. stol. Praha: Torst, 2002, s. 412.
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být chápána jako spekulativní,210 tak modernistům je třeba při znat, že také aso-
ciace a evokace jiných než optických vjemů v obrazech a básních (např. evoka ce 
ruchů, hluku), které se staly objevem právě moderního světa umění, mohou být 
– přes všechnu mnohoznačnost – nositeli významových sdělení.

Jiný teoretik i umělec, Karel Teige, byl ve svých „poetických“ vizích ještě důsled-
nější. Teigeho snahou bylo vrátit umění z měšťáckých galerií a muzeí zpět do „li-
dového života“, a to prostřednictvím identifikace postupů, jimiž by bylo možné 
vrátit umění užitečnost a funkčnost.211 Tyto dvě vlastnosti Teige nachází zejména 
v moderní produkci plakátů, reklam, sdělovacích prostředků, pohlednic a jiných 
autentických artefaktů lidové či masové produkce. Propojení literárního a obra-
zového média zmiňuje Teige ve své stati Malířství a poezie (1923), v níž píše, že: 
„Báseň se čte jako moderní obraz. Moderní obraz se čte jako báseň.“212

V duchu modernistického hledání paralel mezi textem a obrazem soustředil 
Teige svoji pozornost na význam elementárních typografických znaků a inter-
punkcí. Ve snaze zdůraznit významovou sdělnost těchto prvků formuloval v roce 
1930 domněnku, že stávající hláskové písmo bude třeba v budoucnosti reformovat 
ještě k většímu zapojení vizuality:

„Čárky, vykřičníky, otazníky, pomlčky mají nahraditi gesto a spontánní intonaci, ale nejsou toho 
schopny. Bude tu asi třeba samostatné řeči optické, soustavy znaků, která by ztěles ňovala slova 
grafickou figurou. Teprve tehdy bude míti literatura autonomní, umělý, spolehlivý a nenaturali-
stický materiál. Až dosud je typografie pomocným prostředkem; oko čte, co by mělo vlastně ucho 
slyšet. Moderní plakáty, návěstí, reklamy a signály uchopily opticky význam tvaru, velikosti, 
barvy a rozvrhu typografického materiálu; zde vzniklo slovo jako optická hodnota.“213

Především v souvislosti s tvorbou optických básní, konkrétní poezie a v ná-
sledném roz voji typografie je dnes sice zjevné, jak bylo Teigeho reformační přání 
naplněno, nicméně v běžné jazykové praxi, k níž se Teige svými slovy obracel, 
k žádnému převratnému průniku grafických značek do ustáleného tvaru hláskové-
ho písma nedošlo. Nespornou výhodou písma (latinky), které Teige v požadavku 

210 Je např. otázkou, co by mělo být oním „vnitřním spádem“ v nejkratší Apollinairově básni Pěvec, 
která se skládá ze čtyř slov: „Nádherný průvod mořských polnic.“ APOLLINAIRE, Guillaume. Alkoholy. 
Praha: Vyšehrad, 2011, s. 29. Překlad Gustav Francl.

211 Srov. MALÁ, Zuzana. Karel Teige: Požadavky „nového umění“ na pozadí tvorby poetismu. In: 
SCHNEIDER, Jan, KRAUSOVÁ, Lenka (eds.). Intermedialita: slovo – obraz – zvuk. Sborník příspěvků ze 
sympozia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 115.

212 TEIGE, Karel. Malířství a poezie. In: VLAŠÍN, Štěpán (ed.). Avantgarda známá a neznámá – Sva-
zek I. Praha: Svoboda, 1971, s. 495.

213 Cit. dle LANGEROVÁ, Marie. Vizuální aspekty básnického díla. In: ČERVENKA, Miroslav, JAN-
KOVIČ, Milan, KUBÍNOVÁ, Marie, LANGEROVÁ, Marie. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika 
literárního díla 20. stol. Praha: Torst, 2002, s. 412.
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provedení jeho reformace kritizoval, je jeho ustálená a rela tivně neměnná podoba, 
která vychází z arbitrární dohody.

II. 5. 2. Vývoj horatiovské tradice v novověku

V době následující po Lessingovi byla diskuze o „sesterských uměních“ výrazně 
utlumena. Nicméně určité prvky tradice, kterou by bylo možné označit za horati-
ovskou, pře trvávají dodnes, třebaže v daleko omezenější míře než tomu bylo ještě 
v 18. stol. Většinou jsou totiž lessingovské rozdíly mezi literaturou a malířstvím 
uznány tak dalece, že pokud se termínu Ut pictura poesis ve 20. stol. přece jen po-
užívá, tak spíše už jen ve smyslu adaptace či jakési inspirace.

V tomto duchu autorská dvojice Austin Warren a René Wellek, kteří ve své 
Teorii litera tury (1949) uznávají výstižnost Lessingových závěrů, rovněž polemizují 
s tezí, že by vyjad řovacími prostředky jednoho média bylo možné nějak určitěji 
vyjádřit styl jiného uměleckého média:

„Termín ‚skulpturální‘ můžeme na poezii – i Landorovu, Gautierovu či Hederiovu – použít jen 
jako vágní metaforu, podle níž poezie vyvolává dojem, který se jaksi podobá účinkům řeckého 
sochařství: chlad navozený bílým mramorem či sádrovými odlitky, nehybnost, klid, ostré obrysy, 
jasnost. Musíme však uznat, že chlad v poezii se velmi liší od hmatového vjemu bělosti; že ne-
hybnost v poezii je něco zcela jiného než nehybnost v sochařství. Nazveme-li Collinsovu ‚Ode 
to Evening‘ ‚vysochanou básní‘, ještě z toho nevyplývá, že existuje nějaký skutečný vztah k sochař-
ství. Jedinými objektivními faktory, které můžeme analyzovat, jsou pomalé slavnostní metrum 
a dikce; ty jsou natolik podivné, že čtenáře vedou k soustředění pozornosti na jednotlivá slova 
a vynucují si tak pomalé čtenářské tempo.“214

Warren a Wellek varují před přílišnou důvěrou v možnost stírat rozdíly mezi 
reprezentace mi, které odpovídají různým estetickým kategoriím (literatura, ma-
lířství, hudba, film apod.). To však nijak nepřekáží tomu, aby dvěma různými 
prostředky nemohlo být dosaženo stejného významu. Sami Warren a Wellek se po-
zastavují nad avizovanou neschopností vyjádřit tentýž význam jinými prostředky, 
jak kriticky dokládají na vztahu poezie k ilustračním pandánům ve sbírce Williama 
Blakea Písnič ky nevinnosti (1789; obr. 16)215 a Thackerayovou ilustrací k vlastnímu 
Jarmarku marnosti (1847–1848):

214 WELLEK, René, WARREN, Austin. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996, s. 176, 177.

215 V českém vyd. nalezneme Blakeovy ilustrace v BLAKE, William. Písničky nevinnosti a zkušenosti. 
Praha: BB/art, 2001.
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„Například srovnání poezie a maleb 
Bla keových či Rossettiho ukáže, že 
jejich obrazy a poezie se svým způso-
bem – a nejen technikou – velmi liší, 
ba že jsou divergentní. Verš ‚Tygře, 
tygře, žhavě žhneš‘ má údajně ilust-
rovat gro teskní zvířátko. Thackeray 
si sám ilustroval Jar mark marnos-
ti, avšak jeho posměšná karikatura 
Becky Sharpové má sotva společného 
s touto složitou románovou postavou. 
Lze stěží srovnávat strukturu a vlast-
nosti Michelange lových Sonetů s jeho 
sochařskými a malířskými díly, i když 
ve všech můžeme nalézt tytéž novopla-
tónské ideje a objevit v nich určité psy-
chologické podobnosti.“216

V dějinách 20. stol. lze odha-
lit řadu případů, které lze chápat 
jako projevy horatiovské tradice 
Ut pictura poesis, jak je vidět např. 
v několika básnických sbírkách, 
které byly inspirovány malířským 
uměním Pietera Brueghela st., 
Musée des Beaux Arts (1940) Wysta-
na Hugha Audena a Pictures from 
Brueghel and Other Poems (1962) 
Williama Carlose Williama.

Vzájemnými inspiracemi na-
příč literárními a výtvarnými díly 
se zabýval Bohuslav Hoff mann ve stati Inspirace díly výtvarnými (1989).217 Jedním 
z takových příkladů jsou básně obsa žené ve sbírce Chlapec a hvězdy (1956) Jaroslava 
Seiferta, které byly inspirovány akvarely a kvaši Josefa Lady. Seifertovu inspiraci 
Ladovou tvorbou popsal Hoffmann následovně:

216 WELLEK, René, WARREN, Austin. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996, s. 176, 180.

217 Srov. HOFFMANN, Bohuslav. Inspirace díly výtvarnými (k interpretaci a recepci poezie iniciova-
né texty výtvarnými a fotografickými). Zlatý máj, roč. 23, 1989, č. 9, s. 519.

Obr. 16. William Blake. Báseň  
a ilustrace Tygr ze sbírky Písničky nevinnosti 
(1789).
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„Ač by se na první pohled mohlo zdát, že jde o knihu přírodní lyriky, není tomu tak. Ocitá me se 
zde v oblasti lyriky reflexívní, filozofické. Umění obou umělců má konfesijní, vzpomínkový ráz, 
byť u každého z nich odlišného charakteru. […] V obou případech je reprezentována vzpo mínka 
na dětství, ale u každého jinak. U Lady idylicky, u Seiferta dochází ke konfrontaci s dospě lostí. 
[…] Dětství v podstatě šťastné, dětství, v němž zní písničky, v němž skotačí děti při hrách, dětství 
– jako období, jež předchází tvrdému nárazu reality, dětství plné touhy a nadějí? Seifert oslabuje 
tuto idyličnost konfrontací s reálným světem, který není idylický, harmonický, se světem, v kterém 
se nerealizují sny dětství a mládí.“218

Inspirace tedy neznamená dosažení identického významu jiným médiem v plné 
celist vosti, ale jde o jev, kdy inspirované dílo přejímá ze své předlohy jen jednu 
nebo několik málo určitých vlastností. Inspirační vazbu lze ukázat na příkladu bás-

ně Vánoční koleda z výše zmíněné Sei-
fertovy sbírky. Verše byly inspirovány 
Ladovým obrázkem, na němž jsou 
zachyceni vánoční koledníčci, kte-
ří si nesou domů výslužku – jablka 
a ořechy.  Seifertova báseň přejímá 
motiv oříšků (tak charakteristický 
pro dobu dětství), které sice ve sho-
dě s výtvarnou předlohou také také 
zprvu používá pro idylické navození 
atmosféry děje, nicméně s atmo-
sférou Ladova obrázku se rozchází 
v závěrečné trpké pointě básně: kou-
zelné oříšky, od kterých si děti slibo-
valy kožíšek z beránka, manšestrové 
kalhoty, kovové sáně a prstýnek, byly 
po rozlousknutí prázdné. Celkový 
význam obou děl je tedy jiný, a pro-
to můžeme říci, že intermediální in-
spirace znamená významovou shodu 
prostřednictvím parciálních prvků.

Jiné příklady ze Seifertovy sbírky 
jsou naopak demonstrací adaptační-
ho vztahu, protože stejně jako Lado-
va předloha i Seifertova báseň usilu-
je o vyvolání totožného estetického 

218 Srov. HOFFMANN, Bohuslav. Inspirace díly výtvarnými (k interpretaci a recepci poezie iniciova-
né texty výtvarnými a fotografickými). Zlatý máj, roč. 23, 1989, č. 9, s. 519, 520.

Obr. 17. Josef Lada. Okno se stromkem 
(1945).
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prožitku. Jedním z takových příkladů je báseň Vánoční noc, která byla inspirována 
Ladovým kvašem Okno se stromkem (1945; obr. 17). Lada i Seifert vytvořili díla, 
která sdílejí významový obsah i sociálně-kritický pohled na dané téma.  Výtvarný 
kritik a historik Luboš Hlaváček vystihl tento vztah v biografii Josef Lada (1986):

„Otec drží na ramenou dítě, aby si mohlo prohlédnout vánoční stromeček, zářící v přízemním 
okně. Opodál se zimomřivě choulí žena a dívá se stejným směrem, zatímco v pozadí se pod 
kostelní věží rýsují městské domy, jejichž osvětlená okna svítí do mrazivého sněžného večera. 
Z malířsky svěžího obrázku číší chlad smutku a lítosti nad osudem manželské dvojice uprostřed 
liduprázdné ulice, jež svému dítěti mohla k vánocům poskytnout jediný dárek – pohled na ozdo-
benou jedličku v cizí vytopené místnosti.“219

Jak dodává Bohuslav Hoffmann, Seifert této ekvivalence dosáhl především ref-
rénovým opakováním, totiž slovy, že tato „‚noc plná jasu, nedala chudým nic‘ (ani 
teplo, ani lásku, ani něhu, ani krásu, ani život bez almužen).“220 Ekvivalenčního vztahu 
mezi textem a obrazem je zde tudíž dosaženo tím, že obě díla mají stejnou estetic-
kou funkci, neboť báseň i obrázek usilují o vyvolání soucitu, jak můžeme doložit 
alespoň závěrečným osmiverším z této obsáhlejší Seifertovy básně:

„Co vše jim byl svět dlužen,
oblečen do brokátů?
Chtěli žít bez almužen
a bez žebráckých šatů.
Ty noci plná jasu,
touha je bez hranic!
I chudí chtěli krásu,
tys nedala jim nic.“221

219 HLAVÁČEK, Luboš. Josef Lada. Praha: Horizont, 1986, s. 88, 89.

220 HOFFMANN, Bohuslav. Inspirace díly výtvarnými (k interpretaci a recepci poezie iniciované texty 
výtvarnými a fotografickými). Zlatý máj, roč. 23, 1989, č. 9, s. 520.

221 SEIFERT, Jaroslav. Chlapec a hvězdy: verše k obrazům a obrázkům Josefa Lady. Praha: Knižní klub, 
2001, s. 73.
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