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Malby
Přestože Jheronimus znal umění uměleckých tisků, neboť i díky němu jeho sláva neuvadala a nechával se 
jím inspirovat, po celou svou dráhu zůstal výhradně malířem. Každodenní produkci jeho dílny tvořila 
nesignovaná výzdoba kostelů a zámož ných domácností – pokud se dochovala, nelze ji identifikovat jako 
jeho dílo. To, co nám zůstalo, není reprezentativní vzorek a stejně tak nevíme s jistotou, zda šlo o jeho 
nejlepší výtvory. Hlavním pojícím faktorem v rané historii jeho díla, jak ho známe, je skutečnost, že 
Boschova tvorba výrazně oslovovala krále Filipa II. Španělského.
V malířském díle Jheronima Bosche vyčnívá zejména jeden konkrétní formát, a to triptych: deska s křídly, 
která byla na bocích připojena panty a která byla vymalována z přední i zadní strany. Jelikož sdělením je 
i samotný jeho nosič, byl triptych nástrojem odhalení.

V uzavřené podobě býval nejčastěji vymalován velmi omezenou barevnou škálou a zdoben náměty, které 
samy o sobě nebyly zcela úplné. Zázrak svatého Řehoře, narážející na ještě větší zázrak Kristova vtělení 
(str. 112–113); poutník na cestě života; svatý Jakub a svatý Bavo, ochotní přímluvci u vyšších sil; země při 
stvoření. Když se křídla otevřela, odhalil se důležitější hlavní výjev. U triptychů v kostelích se tak dělo 
v dnech zvláštních svátků. Otevření křídel doprovázely modlitby, pálení kadidla i příslušná hudba, což 
celému odhalení přidávalo na síle účinku.
Přestože se od sebe tři velké triptychy ve Vídni a v Pradu v mnohém liší, další dvě věci mají společné:  
levá vnitřní křídla zachycují stvoření člověka v pozemském ráji, kdežto pravá křídla fantaskní a hrůzné 
výjevy z pekla.
Tyto rysy rámují Boschovu tvorbu, definují význam nejen uvedených triptychů, ale i všech jeho ostatních 
obrazů. Žijeme mezi ztraceným rájem, který trval pouze den či dva, a věčností děsu, nebo blaha, k níž 
směřujeme. S tímto vědomím by se mělo posuzovat všechno, co se mezitím odehraje. Jheronimus Bosch, 
kazatel se štětcem, považoval za svůj životní úkol toto svým bližním co možná nejnázorněji přiblížit.

Zavřené triptychy Fůra sena z Prada (str. 178), Poslední soud z Vídně (str. 160) a Zahrada pozemských rozkoší z Prada (str. 194)
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Vnitřní strany levých křídel s Rajskou zahradou triptychů Fůra sena z Prada (str. 178), Poslední soud z Vídně (str. 160) a Zahrada pozemských rozkoší z Prada (str. 194)



122

Nesení kříže

Jestliže se na obrazu Korunování trním (str. 118) Bosch vynasnažil 
ztvárnit Kristovy mučitele jako obyčejné lidi, s nimiž se divák může 
chtě nechtě ztotožnit, antihrdinové malby Nesení kříže v Gentu 
vyvolávají pouze odpor. Dokonce i duchovní v kutně v pravém horním 
rohu je ztvárněn tak odpudivě, až to hraničí s vyloženou obludností. 
Naším úkolem je pochopit proč.

zrození a smrt krista

Nesení kříže, kolem 1510–1516
olej na dřevě, 76,7 × 83,5 cm
Gent, Museum voor Schone Kunsten, č. 1902‑H
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žádná varování neplatí, ti už se nemají na 
pozoru. Stejně jako je Kristus slepý vůči nim, 
jsou slepí i oni k němu – na obrazu se na něj 
nikdo nedívá. Vnímají pouze jeden druhého 
a ten pohled nesnesou. Žijí v bezbožném 
světě a už v tomto životě zažívají věčnou 
ztrátu milosti, která je čeká po Posledním 
soudu. Výrok „L’enfer, c’est les autres“ 
(Peklo jsou ti druzí), který pronesl Jean -Paul 
Sartre, nepochází přímo z jeho hlavy. V křes-
ťanské teologii se společnost dalších ztrace-
ných duší považuje za jednu z pekelných 
muk.

Ano, je – Ne, není
Gentský obraz Nesení kříže je předmětem 
zmatečné debaty o tom, kdo je jeho autorem. 
Stefan Fischer: „Kromě toho, že spadá 
do kategorie ‚groteskní‘, nemá tento výtvor 
s Boschovým dílem vůbec žádnou souvis-
lost.“2 Fritz Koreny: malba stylově odpovídá 
Poslednímu soudu ve Vídni i Zahradě pozem‑
ských rozkoší a je „v Boschově díle pevně 
zakotvena“.3 Osobně tíhnu k druhému 
názoru.

Patrik Reuterswärd provedl přesvědčivé 
porovnání jedné z hlav na Nesení kříže s dvo- 
jicí Boschových kreseb.4 Toto samo o sobě 
považuji za důkaz mylnosti Fischerova 
tvrzení, že obraz v Gentu „nemá s Boscho- 
vým dílem vůbec žádnou souvislost“.

Výrazné pojítko mezi pohledem a řečí je zřejmé u horní řady hlav. Mluvčí se zdviženým 
prstem upírá zrak na své posluchače, kteří mají oči přivřené nebo zavřené. Části tohoto rysu 
si všiml Max Friedländer, když psal o „davech supů s vytřeštěnýma očima a staženými rty, 
kteří se podvolují bestiálnímu běsu a nejapnému fanatismu,“ na Boschových pašijových 
výjevech.1 Nekomentuje už však jednu pozoruhodnou zvláštnost tohoto obrazu. Muži ve dvou 
hlavních skupinách netrýzní Krista, nýbrž jeden druhého, a to intenzivní, agresivní rozmluvou.

Kristus, jenž se na nás dívá i nedívá
Propast mezi těmito dvěma obrazy nám 
pomůže překlenout, začneme -li v samém 
středu, tedy hlavou Páně. (Hlava londýn-
ského Krista je zde kvůli lepšímu porovnání 
zrcadlově převrácená.) Ačkoli na první 
pohled obě malby působí poměrně odlišně, 
není zcela nepravděpodobné, že tyto detaily 
namaloval jeden a tentýž umělec. Tvar hlav, 
ztvárnění rysů i odevzdaný výraz víceméně 
odpovídají. Výrazný rozdíl spočívá v tom, 
že Kristus na Korunování trním má otevřené 
oči a navazuje kontakt s divákem, 
s lidstvem, zatímco na gentském obrazu je 
má zavřené, v posledních chvílích svého 
života na zemi je uzavřený do sebe. 
Ve výtvarném umění je výjimečné 
zobrazovat dosud živého Krista se 
zavřenýma očima a tato skutečnost ještě 
nabývá na neobvyklosti, když si všimneme, 
že svatá Veronika, která má oči také 
zavřené, zachytila na svůj šátek Kristův 
obraz s otevřenýma očima.

Tyto postřehy nás pobízejí, abychom si 
pozorně prohlédli i další tváře zachycené 
na obraze. Muž za svatou Veronikou jako 
by nedokázal udržet oči otevřené, kdežto 
postavy, které mají oči otevřené nejvýraz-
něji, jsou zároveň ty s největšími ústy 
a vyceněný mi zuby.

nesení kříže

Zrak Boží
Důraz na zření u tohoto obrazu dává vzpo-
menout na Boschovo dílo, kde Boží zrak 
hraje úplně největší roli. Střed malby Sedm 
smrtelných hříchů (str. 174–175) tvoří vlastně 
velká oční bulva. V její zornici stojí za 
parapetem zmrtvýchvstalý Kristus v mramo-
rovém sarkofágu, ukazuje své rány na boku 
a rukou a hledí nám do očí. Nápis dole praví: 
„Cave cave dominus videt“ – Pozor, pozor, 
Pán se dívá. Dostává se nám varování, že 
žádný z našich hříchů ani poklesků neujde 
vševědoucí všímavosti Hospodina. Lidé na 
okolních polích ztvárňující sedm smrtelných 
hříchů jsou pošetilí a zavrženíhodní, 
na rozdíl od šeredných bytostí na obrazu 
Nesení kříže však nikoliv zrůdní.

Tyto postřehy mě vedou k domněnce, 
že to, jak Bosch znázorňuje lidi na dvojici 
obrazů, kde se na nás Kristus dívá, i na tom, 
kde se nedívá, má své důvody. Je -li na nás 
upřen Boží zrak, připomínáme lidi, jimiž 
bychom měli být, třebaže ani zdaleka nejsme 
s to dostát ideálu bezhříšnosti. Když však 
Bůh oči zavře a nehledí na nás, většinu své 
lidskosti ztrácíme a opět propadáme nezří-
zenosti lidí na malbě Nesení kříže. Na ty už 



178

Fůra sena

Ve formě triptychu, která se jinak využívá u oltářních obrazů, 
předkládá Bosch životní ponaučení, která si lze vzít k srdci 
mimo rituální rámec církve. Vnitřek triptychu zvaného Fůra 
sena má podobu protikladných příkladů. Po stvoření se 
vzepřou Bohu nejprve andělé a pak i člověk. Během života se 
lidé zaobírají marnivými kratochvílemi a bohatstvím. A po smrti 
za to zaplatí v pekle. Na vnější straně se setkáváme s postavou, 
jejíž osud ještě není rozhodnutý, s níž se můžeme ztotožnit, 
případně se vůči ní vymezit.

život a osud člověka

Podmíněný soucit
Poutník s košem plným věcí na zádech, 
kráčející krajem překypujícím smrtí, nebez-
pečím a pokušením, se blíží k mostku. 
V postupu mu brání vrčící psík, k němuž 
se poutník obrací a jehož si holí drží od těla.

Boschovi současníci, kteří tento obraz 
spatřili, mohli reagovat všelijak. Odborník 
na holandštinu Eric de Bruyn zaznamenal 
v dobovém písemnictví množství negativních, 
neutrálních i pozitivních asociací spjatých 
s poutníky. V negativním smyslu (latinsky in 
malo) mohl poutník představovat zlodějského 

Poutník, kolem 1515
olej na dřevě, 147 × 56 cm (každé křídlo)
Madrid, Museo Nacional del Prado, č. 20521
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podvodníka, zhýralého hazardního hráče, 
neřestného smyslníka či ďábelského kacíře. 
Pohlíželo -li se na něj růžovými brýlemi 
(in bono), přicházel, aby lidi varoval před 
pokušením, aby se kál za hříchy minulosti, 
či dokonce představoval ježíšovskou 
postavu, která si s sebou nese břemeno, 
jako Kristus nesl kříž.2

De Bruyn vystupuje na podporu pozitivní 
interpretace poutníka. Je to kajícný hříšník, 
jenž na bedrech nese břímě dávných 
prohřešků, ale jehož posiluje víra, symboli-
zovaná poutnickou holí. Hůl mu pomáhá 

ubránit se útokům ďábla, který má zde 
podobu onoho zlého psíka. Ačkoliv 
s de Bruynem souhlasím, že tyto významy 
jsou do obrazu zakomponovány, zároveň 
pochybuji, že by si zasluhovaly nějakou výji-
mečnou interpretaci. Věřící, který se přišel 
vyzpovídat, se mohl dojmout natolik, aby se 
ztotožnil s poutníkem, který byl podobně 
jako on obtížen hříchem, ale hodinu na to, 
kdy už si prošel kajícností, zpovědí i rozhře-
šením a kdy si připadal čistý jak padlý sníh, 
už mohl na tutéž postavu pohlížet s opovr-
žením. Mám pocit, že místní odezva na 

Boschovy poutníky připomínala postoje 
obyvatel Den Bosche vůči nemajetným 
tulákům, kteří do jejich města přicházeli 
(str. 24–25). Občas někteří z nich vzbudili 
soucit, byl to však soucit podmíněný, závislý 
na okolnostech – na době, ale také na situaci 
či rozpoložení každého jednotlivce.

Fůra sena, kolem 1515
olej na dřevě, 133 × 100 cm (střední panel), 147 × 66 cm (každé křídlo)
Podepsáno Jheronimus Bosch
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Zakázka z vysokých 
burgundských kruhů
Roku 1991 si Jos Koldeweij jako první všiml, 
že se písmena na tomto obrazu až nápadně 
podobají zlaté kaligrafii na erbech malova-
ných pro rytíře Řádu zlatého rouna u pří -
ležitosti shromáždění řádu. Tam, kde se 
shromáždění konalo, se nechávala zhotovit 
kompletní sada malovaných desek, které 
už na místě zůstaly jakožto připomínka 
této velké události. Část panelů vyrobených 
pro shromáždění řádu roku 1481 
v ’s -Hertogenboschi se dochovala. Lze na 
nich nalézt tytéž tvary písmen zdobených 
elegantními křivkami, jaké se znovu objevují 
i na Léčbě bláznovství.
Šťastnou shodou okolností víme i to, komu 
malba v dvacátých letech šestnáctého století 
patřila. Ve vlastnictví Filipa Burgundského 

Léčba bláznovství

Tato malba je z Jheronimových obrazů nejzábavnější. Jde o půvabnou 
hříčku s heraldickými erby patřícími rytířům Řádu zlatého rouna. 
Zpravidla se obraz považuje za parodii na bláznovství a prolhanost. 
Pacient se domnívá, že jeho duševní nedostatky lze vyléčit tím, že se mu 
z hlavy vyjme kámen, a falešný chirurg mu vychází vstříc. Zde nastiňujeme 
novou teorii o významu malby.

život a osud člověka

Jheronimus Bosch a kaligraf od burgundského dvora, Léčba bláznovství, 1501 nebo později
olej na dřevě, 47,5 × 34,5 cm
Obsahuje nápis Meester snijt die keye ras / Myne name Is lubbert das (Mistře, vyřízni kámen hned / jmenuji se Lubbert Das)
Madrid, Museo Nacional del Prado, č. 2056
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Pierre Coustain nebo pomocník, erb Jacquese de Luxembourg, pána z Fiennes, 
coby rytíře Řádu zlatého rouna, 1481
olej a zlato na dřevě, 101,1 × 67,5 cm
Obsahuje nápis Jaques. de luxembo // Seignr. De Fiennes
Amsterdam, Rijksmuseum, č. SK ‑A‑4642

(1464–1524), utrechtského biskupa, se 
na jeho přepychovém hradu ve Wijk bij 
Duurstede nacházel i „obraz s Lubbertem 
Tasem, jemuž vyřezávají kámen“.1 A to je 
opravdu pozoruhodná informace. Filip byl 
totiž nemanželský, ale přiznaný a vysoce 
postavený syn burgundského a brabant-
ského vévody Filipa III. Dobrého. Od roku 
1501 byl navíc rytířem Řádu zlatého rouna, 
který jeho otec založil.

Z důvodů, které nejsem s to rozklíčovat, 
se obraz považuje za kopii zhruba z roku 
1520, kterou si Filip Burgundský nechal 
zhotovit podle Jheronimova ztraceného 
originálu. To mi připadá velmi nepravděpo-
dobné. Kaligrafie totiž rozhodně nemůže být 

dílem kopisty. Jejím autorem byl někdo 
z velmi zručných dvorních umělců, kteří se 
specializovali na heraldické znaky. A proč by 
měl být výjev v tondu kopií jiného předob-
razu? Nějak si nedovedu představit, že by si 
Filip, velký mecenáš umění, nechal zhotovit 
kopii jakékoliv drobné malby s cílem pověsit 
si ji do své „nové jídelny“.2 Považuji obraz za 
původní zakázku, kterou Filip svěřil 
dvornímu kaligrafovi a Jheronimu Boschovi. 
Zda štětec vedl sám Jheronimus, nebo zda 
tento úkol svěřil svému nejlepšímu pomocní-
kovi – nejspíš v Bruselu –, není podstatné. 
Přes poškozený povrch vidím prvotřídní 
dílo, které sbírce zámožného uměnímilov-
ného aristokrata velmi slušelo.3

Nová interpretace
Hlavní děj na scéně, tedy vyjímání kamene 
z hlavy, bývá označováno za falešnou 
operaci v podání falešného doktora. Ovšem 
mužův oděv i jeho postoj dokonale odpoví-
dají pozdně středověkým vyobrazením 
operací tehdejšími chirurgy. I ostatní objekty 
na obrazu jsou dokonale realistické. A ráz 
malby může být po mém soudu posměšný, 
ale nepřipadá mi odsuzující. 

Povšimněme si, že všechny tři postavy 
mají ve tváři vážný výraz a že k pacientovi 
zvedají ruku. To interpretuji tak, že se mu 
všichni snaží pomoct. Pokud bychom je 
vnímali jako představitele tří institucí, zastu-
poval by chirurg lékařskou obec, mnich 
církev a žena s knihou na hlavě univerzitu. 
Pacient se na všechny tři obrátil s prosbou 
o pomoc, nepomohla mu však ani léčba, ani 
duchovní podpora, ani sečtělost. Nápis říká 
asi tolik: „Nejsem žádný Seigneur de 
Fiennes, jen Lubbert Das. Ale i kdybych se 
těšil postavení tak vysokému, že bych byl 
rytířem Zlatého rouna, u současných 
institucí bych lék na své neduhy beztak 
nenašel.“ Obraz o řádu vypovídá jen to, 
že jeho členové jsou smrtelníci jako všichni 
ostatní a že ani oni neuniknou bolesti 
a chorobám. A o institucích vypovídá, že jde 
o lidské výtvory s omezenými možnostmi.

Dovolte, abych byl tím prvním, kdo 
připustí, že tato interpretace nevychází ze 
spolehlivých externích důkazů o nic víc než 
výklady stávající. Stejně tak nijak neobjas-
ňuje skutečnost, že chirurg rozhodně 
nevyjímá pacientovi z hlavy kámen, ale 
květinu. Uvádí však obraz v soulad 
s nápisem. Z tohoto důvodu také zkracuji 
alternativní název obrazu Vyjmutí kamene 
bláznovství o poslední prvek. Tento název 
vztahuje malbu k podobenství o bláznivém 
muži, jenž se domnívá, že se mu nedostává 
rozumu kvůli kameni v hlavě, a požádá 
chirurga, aby mu jej vyňal. Jak si ale povšiml 
Eric de Bruyn, takový motiv se v záznamech 
z Boschovy doby nikde neobjevuje. 



194

Stvoření světa
„Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak 
vše stojí.“2 Tato slova, psané motto Zahrady 
pozemských rozkoší, vyjadřují, že všechno 
na světě bylo stvořeno a potvrzeno na Boží 
příkaz. Tím se ovšem neříká, že je vše tak 
dobré, jak by si člověk mohl přát. I ve střední 
fázi vyobrazeného stvoření začal svět 
nabývat svébytných tvarů, které se objevují 
u kresby Člověk ‑strom a které tolik udivují 
uvnitř triptychu: rostliny pučící z rostlin, 
zakřivené a špičaté výrůstky pronikající 
oblejšími a skalnatějšími útvary. To alespoň 
vidíme na levém křídle, na Boží straně. 
Pravá polokoule, zahalená temnějšími 
mračny, která snad odrážejí předěl mezi 

světlem a temnotou, tento charakteristický 
rys postrádá. Už zde jsme tedy konfronto-
váni s odklony od konvenční ikonografie, 
které si může každý vysvětlovat po svém.

Zahrada pozemských rozkoší

jedinečné dílo svého druhu

Stvoření světa, vnější křídla triptychu Zahrada pozemských rozkoší
olej na dřevě, 220 × 97 cm každé křídlo
Opatřeno nápisy Ipse dixit et facta sunt (levé křídlo), Ipse mandavit, 
et creata sunt (pravé křídlo; citát ze Žalmů 33:9 a 148:5)
Madrid, Museo Nacional del Prado, č. 2823

V levém horním rohu sedí v šedé díře 
v černých mracích Bůh Otec s papežskou 
trojkorunou na hlavě a pohledem upřeným 
do knihy v klíně, otevřené směrem 
k divákovi. Do knihy! O co by asi mohlo jít?
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První kniha stvoření
V průběhu staletí před Boschovými časy 
nabývalo na síle přesvědčení, že bible nebyla 
počátkem Božího zjevení. Než byla bible 
 sepsána, zjevil se údajně Bůh v samotném 
stvoření.3 Z tohoto poselství logicky vyplývá, 
že si studium přírodních věd zaslouží čestné 
místo po boku teologie. Tuto tezi zapáleně 
hájil i Denis Kartuzián. „Řád a vztah věd 
odpovídá řádu a vztahu věcí: proto stejně 
jako příroda slouží Stvořiteli, tak i přírodní 
vědy slouží teozofii. A vskutku… neviditelné 
věci Boží vcházejí ve známost skrze 
viditelnou skutečnost světa.“ Stvoření skýtá 
možnost nabýt nadpřirozené moudrosti 
přirozenými prostředky.4

Něco takového by uchu bedlivého pozo-
rovatele přírody Jheronima Bosche bezpo-
chyby lahodilo. A podobně věci viděl i jeho 
španělský obdivovatel Felipe de Guevara. 
„Troufám si tvrdit,“ napsal, „že Bosch nikdy 
v životě nemaloval nic nepřirozeného, 
s výjimkou prostředí pekla či očistce… 
Jistě, snažil se pro své fantaskní obrazy 
nalézt ty nejvzácnější objekty, vždy ale 
 odpovídaly přírodě.“5

Zahrada pozemských rozkoší, kolem 1500–1505
olej na dřevě, 220 × 395 cm (včetně rámu)
Madrid, Museo Nacional del Prado, č. 2823




