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Ra�ael Santi:Ukøi¾ovaný Kristus s Pannou Marií, svatými a andìli



7GEOMETRIE UTAJENÁ V OBRAZECHAlena ©arounováPohlédneme-li na rozkvetlé rù¾e, potì¹í nás jejih barvy, vùnì i va-riabilita tvaru. Zdá se nám, ¾e jednotlivé kvìtní plátky vyrùstají zelanahodile a neopakovatelnì ze stonku a ka¾dé rù¾ové poupì je jedineènýmoriginálem. Vnímáme pøedev¹ím krásu a své subjektivní poity. Pøi po-drobnìj¹í prohlíde kvìtù si v¹ak uvìdomíme jejih geometrikou struk-turu { zpùsob øazení jednotlivýh plátkù i jejih tvarové promìny. Je¹tìnápadnìj¹í je geometriké uspoøádání þkvìtuÿ sluneènie. Zde jistì má-lokdo pøehlédne spirálovité uspoøádání vnitøníh kvítkù èi semen. Mohlibyhom s trohou nadsázky øíi, ¾e kompozie sluneènie je jasná a jed-noznaèná. Kompozie kvìtu zahradní rù¾e není tak nápadná. Mù¾eme jiobjevit pouze tehdy, budeme-li se o ni dùkladnìji zajímat. K tomu, abyse nám rù¾e líbila, v¹ak nemusíme o její skryté geometriké struktuøevìdìt ni.Obdobnì mù¾e být víe èi ménì skryta oèím milovníka umìní zá-kladní struktura umìlekého díla. To nijak nesni¾uje jeho hodnotu, umìnímá pùsobit pøedev¹ím na na¹e ity. Kompozie díla je v¹ak jedním z pro-støedkù, jimi¾ se jeho pùsobivosti dosahuje. V èlánku Kompozie vý-tvarného díla [6℄ jsem se obenì nìkterými kompozièními prinipy zabý-vala. Proto¾e tvorba vhodné kompozie díla je souèástí tvùrèího proesuumìle a nemusí být v¾dy z dohotoveného díla zela zøejmá, mù¾e být jejízpìtné objevování dobrodru¾nou detektivní praí, pøi ní¾ je nutno vyhá-zet ze znalosti dobové praxe, symboliky, tvùrèíh postupù jednotlivýhumìlekýh ¹kol a dílen, pokud jsou nám známé, ze ¾ivotopisu tvùre dílaatd. Obenì snadnìj¹í ve srovnání s obrazy je vyhledávání kompozièníhshémat významnýh staveb, proto¾e arhitektura se víe a zjevnìji opíráo základní geometriké struktury. Musí té¾ tít zákony statiky, vlastnostistavebníh materiálù atd. Také pùvodní stavební plány, které se obèaszahovaly do na¹ih dnù, umo¾òují konfrontai na¹ih rekonstrukí sezámìry stavitele.De¹ifrovat autorovu kompozii obrazu je mnohem obtí¾nìj¹í. Jenzøídka se zahovaly studie elého díla (známé Leonardovo Klanìní tøíkrálù) a na výsledném obraze samozøejmì kompozièní sí» vidìt zpra-vidla není. Jistým spei�kem jsou støedovìké pergamenové spisy, které
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Obr. 1: Interpretae Sarah Kentové



Geometrie utajená v obrazeh 9jsou èasto bohatì ilustrované a jejih¾ stránky jako elek jsou vèetnìrozvr¾ení textu a skvostnýh iniiál vytváøeny pomoí kompozièní sítìkonstruované pomoí kru¾ítka a pravítka. Stopy po rydle èi hrotu kru-¾ítka se obèas zahovaly do souèasnosti. Pokud si prohlédnete PasionálPøemyslovny Kunhuty (viz [3℄ ), na listeh vìnovanýh kopiím originál-níh pergamenù stopy sítí uvidíte. Kromì toho jsou zde uvedeny zpìtnérozbory kompozie postav i symboliké významy elkového výtvarnéhopojetí Pasionálu.Pøed nìkolika lety se na na¹ih kni¾níh pulteh zaèaly objevovat vý-pravné knihy edie Umìní zblízka. Celá edie je zamìøena na výtvarnéumìní od starovìku po souèasnost. Autorkou díla zamìøeného na kom-pozii výtvarnýh dìl (viz [2℄ ) je Sarah Kentová. Na bohatýh ilustraíha reprodukíh umìlekýh dìl poukazuje na kompozièní prinipy, o nì¾se autoøi postupnì opírali. Na dvou rekonstrukíh jednoho zde uvede-ného obrazu hi dolo¾it, ¾e takováto práe je znaènì subjektivní a protonejednoznaèná.Jde o Ra�aelùv obraz Ukøi¾ovaný Kristus s Pannou Marií, svatýmia andìli . Tento oltáøní obraz je témìø tøi metry vysoký; kompoziènì jepodøízen pøísné symetrii. Jeho nábo¾enská symbolika zdùrazòuje odpu¹-tìní, oèi¹tìní od høíhu, spasení svìta prolitím Kristovy krve.Sarah Kentová zde vyzdvihuje sérii rovnoramennýh trojúhelníkù,které mají jeden z vrholù na ose soumìrnosti elého obrazu. Tak pravo-úhlý trojúhelník s vrholem ve vrholu køí¾e a pøeponou pod tìly andìlùsymbolizuje sv. Trojii. Základny dal¹íh dvou trojúhelníkù jsou urèenydvojiemi hlav postav pod køí¾em (Panna Marie, Jan, Jeroným, MáøíMagdalena), spoleèný tøetí vrhol obou opìt ve vrholu køí¾e. Kompo-zie je doplnìna þobráenýmÿ trojúhelníkem vymezeným køí¾em (vizobr. 1).Autorka popisuje skrytou symboliku obrazu takto:Symbol sv. Trojie, trojúhelník, ovládá kompozii Ra�aelova Ukøi¾o-vání. Svatí kleèíí u køí¾e vdìènì shlí¾ejí nahoru. Jejih pózy a pohledynaznaèují sérii trojúhelníkù, jejih¾ spoleèným vrholem je horní konekøí¾e. Køí¾ a Kristovo tìlo na nìm tvoøí dva obráené trojúhelníky. Tatovýmìna (nahoru a dolù) poukazuje na základní téma díla { dávání apøijímání milosti. ( [2℄ str. 17)Pøi èetbì uvedeného geometrikého rozboru jsem mìla poit, ¾e nevy-povídá dost o umístìní dùle¾itýh partií obrazu. Uvádìné rovnoramennétrojúhelníky se zde musí vyskytovat zákonitì, je-li obraz komponovánpomoí osové soumìrnosti. Hledala jsem dal¹í mo¾ná výhodiska proumis»ování jednotlivýh postav a detailù dùle¾itýh z hlediska þideo-
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Obr.2: Pokus o vlastní interpretai



Geometrie utajená v obrazeh 11vého obsahuÿ obrazu, jako je poloha Slune a Mìsíe (symbol vesmíru èiþèasuÿ { dne a noi), èí¹í, do nih¾ je zahytávána krev (povìsti o zlatémgrálu byly velmi ¾ivé).Renesanèní umìli navazovali ve svýh díleh na díla støedovìká avìdomì na antiku. Pøevzali od svýh pøedhùdù dva dùle¾ité proporènípomìry: pomìr strany ètvere k jeho úhlopøíèe zvaný brána harmonie(ianua harmoniae) a zlatý øez (setio aurea), který byl popsán ji¾ Eu-kleidem a støedovìku zprostøedkován arabským pøekladem PtolemaiovaspisuMegalé syntaxis (arabsky Almagest). Arhitektura a malíøství mìlyk sobì døíve mnohem blí¾e ne¾ v na¹í dobì, proto se dá pøedpokládat, ¾emalíøi pou¾ívali týh¾ proporèníh pomìrù jako jejih souèasníi { arhi-tekti. Kone konù { mnozí stavitelé byli i malíøi a naopak (vzpomeòmetøeba Mihelangela).Pøipomeòme si je¹tì, ¾e ve výtvarném umìní symbolizoval kruh bo¾-ství, vesmír a nekoneènost. Naproti tomu ètvere le¾íí na jedné svéstranì byl symbolem vìí pozemskýh { zemì a svìta lidí.V kompozièníh rozboreh gotiké arhitektury se oba vý¹e uvedenépomìry i dìlení arhitektonikýh prostorù na sféry bo¾ské, svìtské apodsvìtní velmi èasto uplatòují. Pokusila jsem se tedy ovìøit jejih u¾itíi na Ra�aelovì obrazu. Na rozdíl od arhitektury, kde je hrana stavbyhranou, okno jasnì urèeným obdélníkem atd., je v obraze napø. v záhy-beh rouha nesnadné urèit, zda se postava o rekonstruovanou pøímkuopírá náhodou èi je jí urèena, zda kmen stromu (díky své tlou¹»e) dìlí¹íøku obrazu ve zlatém øezu náhodnì èi zámìrnì èi nevyházel-li autorz prostého dìlení na tøetiny. (On v praxi není velký rozdíl mezi èísly0; 62 a 0; 67, jimi¾ mù¾eme aproximovat pomìr délky vìt¹í èásti úseèkyk déle elé úseèky pøi jejím dìlení zlatým øezem nebo na jednu a dvìtøetiny.) S vìdomím v¹eh tìhto ALE pøedkládám jeden mo¾ný kom-pozièní rozbor Ra�aelova díla va¹í kritie.Plohu elého obrazu mù¾eme rozdìlit na obdélník ABCD a polo-kruh s prùmìrem CD (viz obr. 2). Osou soumìrnosti obrazu je svisláúseèka NW . Úseèky AN a NB rozdìlme zlatým øezem a získanými dìlí-ími body J aK veïme svislé pøímky. Prùseèíky tìhto pøímek s úseèkouCD (na prsou obou andìlù) prolo¾íme dvì strany ètvere, jeho¾ dva vr-holy P a Q le¾í na okrajíh obrazu a zbývajíí dvojie vrholù na oseNW . (Pou¾ití takto umístìného ètvere není napø. pøi kompozii go-tiké arhitektury neobvyklé, viz napø. rozbor staromìstské mostekévì¾e v Praze od arh. J. ©vastala.) Kromì tohoto èárkovanì vyznaèe-ného ètvere doplòme sí» èar je¹tì rovnostranným trojúhelníkem, jeho¾jeden vrhol je þnejvy¹¹ímÿ vrholem ètvere a zbývajíí dva le¾í na jeho



12 Alena ©arounovástranáh.Kromì kru¾nie s prùmìrem CD hraje na mém kompozièním shé-matu dùle¾itou roli je¹tì kru¾nie se støedem v Kristovì hlavì, její¾polomìr je men¹í èástí zlatého øezu strany zakresleného ètvere. Ko-neènì prùmìr kru¾nie soustøedné s pøedhozí a proházejíí bodem Wje vìt¹í èástí zlatého øezu prùmìru CD kru¾nie urèené rámem obrazu.Toto v¹ehno jsou èáry, které jsme mohli sestrojit bez ohledu na vlastnímalbu jako prosté geometriké shéma. (Ov¹em pøi tvorbì nebo volbìshématu umìle v¾dy pøihlí¾el k my¹lene, kterou do díla vkládal. Nì-která úspì¹ná kompozièní shémata se þdìdilaÿ, vhodné pózy postav sedokone nabízely v jakýhsi þkatalozíhÿ.)Podívejme se, jak vzhledem k na¹í síti umístil Ra�ael postavy obrazu.Osová kompozie pøirozenì umis»uje ideové entrum díla na svislou osusoumìrnosti. Sféra þnebeskáÿ (Kristus a andìlé zahyujíí krev kanouíz poranìnýh dlaní) je soumìrnì vkomponována do nejvìt¹ího kruhu.Lidé þpatøí zemiÿ, jsou zobrazeni ve ètveri ABLM (symbol zemì, na-¹eho svìta). Andìlé se vzná¹ejí nad tímto ètverem (nemají ve svìtìmísto), jen Kristus zasahuje do obou tìhto sfér. V¹ehny þlidskéÿ hlavyvèetnì Kristovy nejen ¾e le¾í na stranáh vyznaèeného ètvere, ale jsouumístìny do významnýh bodù: hlavy Panny Marie a sv. Jana tvoøí vr-holy rovnostranného trojúhelníku, hlavy sv. Jeronýma a Marie z Mag-daly dìlí zlatým øezem strany kompozièního ètvere. Snad þnejsvìtìj¹íoblastíÿ obrazu je malý kruh (hlava Krista a andìlù), na jeho¾ obvodukane krev (obì» Krista) do zlatýh pohárù). Ani symboly èasu Mìsí aSlune nejsou umístìny nahodile. Le¾í na prodlou¾enýh stranáh kom-pozièního ètvere a dotýkají se vìt¹í z dvojie soustøednýh kru¾ni.Dokone i tabule s nápisem INRI (Je¾í¹ Nazaretský, král ®idovský) le¾ína významné pøíme a dotýká se malé kru¾nie.V obraze jsem vyznaèila je¹tì dvojii svislýh drobnì èárkovanýhèar. Jsou to osy obou polovin obrazu. Proházejí poháry v rukou andìlùa na obvodu oblouku DWC protínají pøímky, v nih¾ le¾í strany kom-pozièního ètvere. Pro kompozii obrazu význam mít mohly, ale nenívylouèeno, ¾e jde o náhodu.V obraze je skryta øada zajímavýh pomìrù, které nejsou patrnépøi zbì¾né prohlíde díla. Tak vý¹ka kleèííh postav (bez odìvu rozho-zeného na zemi) je rovna polovinì úseèky CD, vý¹ka postav stojííhvzdálenosti nejni¾¹ího bodu malé kru¾nie od bodu W , vý¹ka Kristajeho vzdálenosti od dolního okraje obrazu. Vý¹ka Krista se svatozáøí jerovna déle vìt¹í èásti zlatého øezu úseèky BC atd.Nìkteré z uvedenýh pomìrù èi zajímavýh umístìní prvkù obrazu



Geometrie utajená v obrazeh 13mohou být náhodné. Pøesto v¹ak základní kompozièní rozvr¾ení, kterélze vystopovat i v díleh dal¹íh umìlù, náhodné není. Je pravda, ¾eobrazy s ivilnìj¹í tématikou nejsou sevøeny tak pøísnou kompozií, aleobøadní díla jako tento Ra�aelùv oltáøní obraz, plný nábo¾enské symbo-liky, jsou v prvé øadì mistrnì komponována a v¹e, o zahyují, má svùjvýznam. Na tom ni nemìní ani fakt, ¾e my u¾ vìt¹inou mnohé skrytévýznamy tìhto umìlekýh pokladù minulosti neodhalíme. Pøesto jedobré vìdìt, ¾e i na nih se þpodepsalaÿ geometrie, tøeba¾e nám zùstáváskryta.Literatura[1℄ Kulka, J., Psyhologie umìní, SPN, Praha, 1991.[2℄ Kentová, S., Kompozie, edie Umìní zblízka, sv. 5, Perfekt, Bratislava, 1996.[3℄ Urbánková, E., Stejskal K., Pasionál Pøemyslovny Kunhuty, edie Èeské dìjiny,Odeon, Praha, 1975.[4℄ Coleová, A., Renesane, edie Umìní zblízka, sv. 3, Perfekt, Bratislava, 1995.[5℄ Spunar, P. a kol., Kultura støedovìku, Orbis, Praha, 1972, druhé, pøepraovanévydání: Aademia, Praha, 1995.[6℄ ©arounová, A., Kompozie výtvarného díla, In:Historie matematiky II., edieDìjiny matematiky, sv 7, Prometheus, Praha, 1997.[7℄ ©vastal, J., Geometriká rekonstruke historiké arhitektury,Arhitektura ÈSSR8(1981), 365{367.[8℄ Ullmann, E., Svìt gotiké katedrály, Vy¹ehrad, Praha, 1987.Alena ©arounováKatedra didaktiky matematikyMFF KU Prahae-mail: sarounov�karlin.m�.uni.z


		webmaster@dml.cz
	2016-08-09T13:52:27+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




