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Obraz, který je předmětem této studie může být bez pře-
hánění označen za „ikonu“ francouzské spravedlnosti1 [obr. 
1] a jako takový figuruje ve filmech, jejichž děj se odehrává 
v  prostředí soudu. Je datován do  roku 1808 a  po  četných 
peripetiích se dnes nalézá v Musée du Louvre v Paříži. Při 
vysvětlení a  interpretaci geneze kompozice Pierra-Pau-
la Prud’hona (1758–1823) nám naštěstí pomáhají tři texty 
a řada přípravných skic jak pro obraz jako celek, tak pro jeho 
jednotlivé figury. 

Pokud se jedná o námět, klíčové svědectví nám po-
skytuje vzpomínka Charlese Blanca (1813–1882) z roku 1842: 

Jednoho dne, když Prud’hon obědval u  jeho stolu, M. 
Frochot mu vyprávěl o obraze pro la salle de la cour cri
minelle a během této konverzace zarecitoval Horatiův 
verš „Raro antecedentem scelestum / Deseruit pede po
ena claudo.“ Ještě ani neskončil a Prud’hon vstal od sto
lu a se svolením prefekta odešel do jeho pracovny, kde 
naskicoval perem na papír kompozici, kterou […] měl 
na  mysli. Představoval si Zločince pronásledovaného 
předcházejícím zločinem a letící Spravedlností. Za pou
hou čtvrthodinu naskicoval obrysy postav a jejich gesta 
a zhruba naznačil, jak světlo dopadá na obraz. Potom 
donesl kresbu panu Frochotovi, který jí byl překvapen 
a zaujat.2 

Prud’honovým hostitelem tehdy byl Nicolas Thérese-Be-
noît Frochot (1761–1828), v letech 1800 až 1812 prefekt de-
partementu Seine a tudíž jediný, kdo mohl objednat obraz 
pro soudní dvůr (dnes nejvyšší soud) Ministerstva sprave-
dlnosti v  Paříži. Záměrem bylo, aby Prud’honova Alegorie 
Spravedlnosti v  soudním paláci zaujala místo Ukřižování, 
které z  něj bylo odstraněno během Revoluce, ale později 
za Restaurace nahrazeno (jediným) slovem Loi (Právo). Po-
dle Charlese Blanca prefekt Frochot tehdy navrhl jako ná-
mět Prud’honova obrazu Horatiovy verše „Raro anteceden
tem scelestum / deseruit pede poena claudo“ [Jen zřídka chromý 
trest nedostihne prchajícího zločince] (Ódy, 3. 2. 31–32). Kom-
pozice sama je popsána jen zběžně, bez jakýchkoliv detailů. 
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Hlavní potíž s Blancovou „vzpomínkou“ ale spočívá v tom, 
že ji nemůžeme ani ověřit ani datovat. Můžeme se však ptát, 
kdy byl Prud’honův obraz objednán. 

Naštěstí ale známe data dvou Prud’honových dopi-
sů, které se týkají tohoto díla. V jednom z nich umělec na-
psal 30. dubna 1805 prefektovi: 

Cílem obrazu je současně znázornit oběti, soudce a viní
ky, a vylíčit je s expresivní silou, která způsobuje duši šok 
[…]. Pohlcen touto myšlenkou, ale jen málo uspokojen 
tím, co nám dějiny na toto téma zachovaly, což by v kaž
dém případě sestávalo jen z obskurních nebo zastaralých 
faktů, soustředil jsem se na podstatu věci samotné, abych 
naplnil všechny požadavky a současně představil příčinu 
a její následek. Představte si ztělesnění veřejné Pomsty, 
Nemesis s jejími křídly supa, jehož posláním je pronásle

dovat zločince, a odvléci Zločin a Darebáctví před soud. 
Spravedlnost, ozbrojená mečem a oklopená Statečností, 
Moudrostí a Umírněností, které bez rozpaků pronášejí 
rozsudek smrti. Zkrvavená oběť Zločinu leží nehybně 
s nožem v prsou na schodech soudu před očima vraha, 
jenž se chvěje strachem a hrůzou.3

Prud‘honův návrh pro tentýž obraz v  dopise z  24. června 
1805 je poněkud odlišný: 

Spravedlnost pronásleduje bez oddechu Zločin; který jí 
nikdy neunikne. Na divokém a opuštěném místě chtivý 
Zločin pod pláštíkem temnoty zavraždí svou oběť, zmocní 
se jejího zlata a ohlíží se zpět, zda oběť nestačila prozra
dit jeho zločinný skutek. Ten blázen! Cožpak nevidí, že 
Nemesis, ta strašlivá agentka Spravedlnosti, se na něj 

1 – Pierre-Paul Prud’hon, Spravedlnost a Boží Pomsta pronásledují Zločin, 1808. Paříž, Musée du Louvre
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snáší jako sup na svou kořist, pronásleduje ho a zmocní 
se ho tak, že ho promění ve svého nehybného průvodce.4

Srovnání těchto dvou textů volá po  vysvětlení jak 
jejich chronologie, tak jejich vztahu k obrazu v Louvre a pří-
pravných prací k  němu. Kompozice v  nich popisované se 
různí, takže nejpravděpodobnější vysvětlení je, že „umělec 
původně dodal dva návrhy, které obsahovaly tytéž postavy, ale 
odlišně použité: Spravedlnost (Themis), Boží Pomstu (Nemesis), 
Zločin a Oběť“.5 Tři kresby ukazují, jak Prud’hon modifikoval 
svou kompozici, [obr. 2] ale její základní elementy zůstávají 
stále tytéž.6 Znázorňovaly Themis, bohyni práva a pořádku 
(s  mečem a  váhami), shlížející na  Nemesis, která za  vlasy 
vleče Zločin a Hanebnost. Spravedlnost je obklopena per-
sonifikacemi Statečnosti, Moudrosti a  Umírněnosti, které 
společně tvoří skupinu čtyř Kardinálních ctností křesťanské 
ikonografie. U paty jejího trůnu leží mrtvá těla ženy a dítěte.

Prud’honův druhý návrh je znám ze tří celkových 
studií, které vedou k  finálnímu řešení obrazu.7 Jeho iko-

nografie koresponduje s tím, jak ji umělec navrhl v dopise 
prefektu Frochotovi z  24. června 1805: Mečem ozbrojená 
Spravedlnost pronásleduje Zločin, který z  touhy po  zisku 
zavraždil svou oběť a odnáší si její váček s penězi. Neunikne 
však, poněvadž se ho co nevidět zmocní pochodeň svírající 
Nemesis, „cette agente terrible de la Justice“. 

Bylo velmi příhodně konstatováno, že „tyto [dvě] 
kompozice se zdají pocházet ze dvou  různých světů“.8 Themis 
a Nemesis má původ v klasické tradici; „má klasický řád a vel
kolepost, ale zůstává abstraktní; působila by lépe jako sousoší 
nebo reliéf než jako obraz“.9 Nepochybně byl právě z  tohoto 
důvodu původ této přísně hieratické kompozice hledán v dí-
lech Rafaela a jeho školy. Spravedlnost a Boží Pomsta pronásle
dující Zločin je naopak koncipována dynamicky. Je to alego-
rické drama, které se odehrává v děsivé noční krajině zalité 
světlem měsíce. 

Předcházející, zdaleka ne vyčerpávající a úplný roz-
bor ukázal, že Prud’honův obraz je výjimečně originální 
dílo, ale podle mého názoru je přehnané konstatovat, že 

2 – Pierre-Paul Prud’hon, Alegorie Spravedlnosti (Themis a Nemesis), 1806. Paříž, Musée du Louvre
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„scéna, kterou [umělec] namaloval se zcela vymyká tradici 
[…].“10 Tomu rozhodně neodpovídá již výše citované ujiš-
tění Charlese Blanca, že téma tohoto obrazu bylo inspiro-
váno dvěma verši z Horatia. A zde se dostáváme k podsta-
tě problému zdroje Prud’honova díla. Quintus Horatius 
Flaccus (65 – 8 př. n. l.) byl nejen jedním z nejvýznamněj-
ších římských básníků, ale také jedním z  těch, kteří byli 
nejinspirativnější pro následující generace. Jeho inspira-
ci shledáme nejen v  celé řadě pozdějších básní, zejména  
renesančních a  barokních, ale také v  mnoha dalších 
žánrech, které nejsou stricto sensu poetické. Významné 
místo mezi nimi náleží emblematice a  knihám emblémů. 
Vynikající místo mezi posledně jmenovanými zaujímá kni-
ha vlámského humanisty a malíře, Rubensova učitele Otty 
van Veen (Otto Vaenius), který svou emblematickou poctu 
Horatiovi vydal poprvé v Antverpách roku 1607: Q. Hora
tii Flacci Emblemata.11 Následovala celá řada dalších vydá-
ní, překladů, revidovaných verzí a  adaptací tohoto spisu, 
která sloužila jako vzor básníkům a malířům od Brazílie až 
po Švédsko.12 

Prohlížíme-li si tuto knihu pečlivě, pak nemůžeme 
přehlédnout emblém s mottem CULPAM POENA PREMIT 
COMES [Vinu vzápětí stíhá trest], rovněž převzatým z Hora-
tia: Óda 4. 5. 24. Jeho imago či pictura ukazuje kriminální-
ka s taseným mečem a uťatou ženskou hlavou, který prchá 
před chromou ženou s  křídly.13 [obr. 3] Tato postava nese 

košík s uzdou, fasces a holí, zatímco svou levou rukou žene 
prchajícího zločince metlou tvořenou z klubka hadů. Není 
třeba zdůrazňovat, že tato scéna nám okamžitě připomene 
Prud’honův obraz pro Palais de Justice v Paříži – a  to tím 
spíše, že Vaenius z Horatia dále cituje tytéž verše z Ódy 3.2., 
které Frochot Prud’honovi doporučil jako základní ideu pro 
jeho obraz. Vlámský autor dále v kontextu „Zločinu a Tres-
tu“ uvádí obdobný výrok Valeria Maxima o neodvratitelnosti 
Božího trestu z první knihy jeho Memorabilií: „Lento gradu ad 
vindictam sui divina procedit ira; tarditatemque suplicii gravitate 
compensat.“ [Boží hněv se přichází pomstít pomalým krokem, 
ale svou pomalost nahrazuje přísností.]

Mezi obrazem a  emblémem je celá řada dalších 
podobností, jako je například oběť v  popředí, ale také ne-
jeden rozdíl. Především ten, že Spravedlnost nemá dřevě-
nou nohu. A dále ten, že Vaeniův Zločin je pronásledován 
jen jednou postavou a nikoliv dvěma jako na Prud’honově 
obraze. „Kompozitní“ figura na Vaeniově emblému personi-
fikuje současně Trest (viz její hadí důtky a chromou nohu), 
Pomstu neboli Nemesis (viz uzdu v košíku) a Právo (fasces). 
Rozdílná je také orientace obou jinak identických kompo-
zic: Prud’honovy postavy směřují zprava doleva, u emblému 
je pohyb opačný.

Posledně uvedený rozdíl však lze snadno vysvětlit. 
Roku 1646 byla v Paříži vydána francouzská verze Vaeniovy 
knihy, kterou připravil Marin Le Roy de Gomberville. Tato 

3 – Otto Vaenius: Q. Horatii Flacci Emblemata, Antverpiae 1607, 

s. 180–181, č. 20

4 – Marin Le Roy de Gomberville: La Doctrine des moeurs, tirée de 

la Philosophie des Stoiques, Paris 1646, č. 20 
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práce nikde neuvádí Vaeniovo autorství, ale reprodukuje 
všech 103 picturae z  prvního vydání jeho knihy emblémů 
(1607), i když v odlišném pořadí a zejména (!) v zrcadlovém 
obrácení.14 [obr. 4] Mají tedy tutéž orientaci zprava doleva 
jako postavy na  Prud’honově obraze. Francouzská edice 
také přetiskuje tytéž pasáže z Horatia a Valeria Maxima jako 

Vaenius. „Vysvětlení“ jednotlivých emblémů byla přeložena 
z textu německé verze Vaenia, kterou připravil a v Amstero-
damu roku 1656 vydal Philipp van Zessen:15 

Ad summam: Není pochyb o  tom, že Prud’honův 
obraz není jen „ikonou“ francouzské justice, ale také jed-
ním z  klíčových děl francouzského malířství 19. století. 

6 – Karikatura franko-pruské aliance, 

otištěná v březnu 1888 v časopise Le 

Forum

5 – Honoré Daumier, Rada obhajobě, 

ca. 1855. Londýn, The Courtauld Insti-

tute of Art
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Jeho komplexní geneze je dokladem skutečnosti, že umělec 
k  tomuto tématu přistupoval z  různých, často protiklad-
ných hledisek a  konzultoval rozmanité zdroje, které pak 
buďto opouštěl nebo naopak dále rozpracovával. Tradice 
antiky, renesance a  neoklasicismu – to vše zanechalo své 
stopy na  „statickém“ návrhu kompozice, ale předcházející 
bádání nebylo stavu dostatečně vysvětlit, co způsobilo ra-
dikální změnu tohoto designu na  „dynamické“ řešení vý-
sledné verze. Pomocnou ruku nám podal Charles Blanc po-
skytnutím informace o dvou verších z Horatia, které pre-
fekt Frochot navrhl jako „program“ obrazu určeného pro 
Palais de Justice v Paříži. Od Horatia pak vede cesta k em-
blematice a  odsud k  Prud’honově kompozici – a  to nejen 

k  její ikonografii, ale také jejímu vizuálnímu ztvárnění. Ať 
tomu však bylo jakkoliv, Spravedlnost a Pomsta pronásledu
jící Zločin je výjimečně efektní / efektivní obraz a jako tako-
vý byl často kopírován a citován. Přitažlivost a inspirativní 
charakter tohoto díla spočívá v  tom, že: „Alegorické zpra
cování námětu jej spojilo s  renesanční tradicí znovuoživenou 
ideály francouzské revoluce. Nebyla to však čistá alegorie; le
tící postavy Spravedlnosti a Pomsty skutečně jsou personifika
cemi abstraktních pojmů, ale Zločin a jeho Oběť jsou znázor
něny jako veskrze lidské bytosti – první ve své vině, druhá v její 
zranitelnosti. Myšlenka Spravedlnosti se vznáší nad realitou 
zlého činu. Vydestilován až na svou dřeň, je tento obraz stále 
šokující.“16 

Původ snímků – Photographic Credits: 1, 3, 4: archiv autora; 2: repro: Sylvain Lavaissiere, Prud’hon: La Justice et la Vengence 
divine poursuivant le Crime, kat. výst., Paris 1986, s. 20, obr. 5; 5: repro: Karl Eric Maison, Honoré Daumier: Catalogue Raisonné 
of the Paintings, Watercolors and Drawings, London 1968, II, obr. 249; 6: foto: Petra Kolářová.

Poznámky

* Tento text byl původně součástí přednášky „Justice Personified, In and 
Out of Context“ přednesené na konferenci The Iconology of Law and Order 
(Legal and Cosmic), kterou v roce 2008 uspořádala univerzita v Szegedu. 
Téhož léta zazněl ještě jednou, ale pod dnešním názvem, na Eight Interna-
tional Conference of the Society for Emblem Studies ve Winchesteru. Jeho 
anglická verze byla otištěna ve sborníku, který má stejný název jako konfe-
rence v Szegedu (edd. Anna Kérchy – Attila Kiss – György E. Szönyi), Szeged 
212, s. 193–198. Je třeba říci, že všechny tyto verze se do větší či menší míry 
jedna od druhé odlišují.
1  Pro základní informace o tomto obraze i s další bibliografií viz Helen Wes-
ton, Prud’hon: Justice and Vengeance, The Burlington Magazine CXVII, 1975, 
s. 353–362. – Sylvain Lavaissiere, Prud’hon: La Justice et la Vengence divine 
poursuivant le Crime, kat. výst., Paris 1986. – Thomas Kirchner, Pierre-Paul 
Prud’hons „La Justice et Vengeance divine poursuivant le Crime“ – Mahnen-
der Apell und ästhetischer Genuß, Zeitschrift für Kunstgeschichte LIV, 1998, 
s. 541–575. – Sylvain Lavaissiere, Pierre-Paul Prud’hon, New York 1998, s. 
222–232. – Thomas Kirchner, Allégorie et abstraction: le credo artistique de 
Pierre-Paul Prud’hon, in: Pierre-Paule Prud’hon: Actes du colloque organize au 
musée du Louvre par le Service culturel le 17 novembre 1997, Paris 2001, s. 147–
176. – Marie-Anne Dupuy-Vachey, in: Jean Clair (ed.), Crime & châtiment, kat. 
výst., Paris 2010, s. 60, č. kat. 2.
2  Odkazy na Blancův originál uvádí Lavaissiere (pozn. 1), s. 111, pozn. 2 a 3.
3  Lavaissiere 1998 (pozn. 1), s. 224.
4  Ibidem, s. 227. 
5  Ibidem, s. 222.
6  Viz Lavaissiere 1986 (pozn. 1), s. 20–21. – Lavaissiere 1998 (pozn. 1), s. 227.
7  Viz Lavaissiere 1986 (pozn. 1), s. 33–48. – Lavaissiere 1998 (pozn. 1), s. 
226–332.
8  Lavaissiere 1998 (pozn. 1), s. 222.
9  Ibidem, s. 224.
10  Ibidem, s. 222. Pokud je mi známo, tak ojedinělé navázání na Horatiovy 
verše, patrně prostřednictvím Vaenia, představuje 30. list v albu PROVERBJ 
FIGVRATI, které v Bologni roku 1678 vydal Giuseppe Maria Mitelli: „LA PENA 
E ZOPPA, MA PVR ELLA ARRIVA.“
11  Mario Praz, Studies in Seventeenth-Century Imagery, Roma 19642, s. 523–
524. – Další literatura k této knize je uvedena v následující poznámce.

12  Ke vlivu Van Veenovy knihy na výtvarné umění raného novověku existuje 
bohatá literatura, z níž zde odkazuji pouze na nejvýznamnější anebo nejre-
centnější tituly: Innemie Gerards Nelissen, Otto van Veen’s Emblemata Ho-
ratiana, Simiolus V, 1971, s. 20–63. – Nigel Glendinning, Goya and Van Veen: 
An emblematic source for some of Goya’s late drawings, The Burlington 
Magazine XXXIX, 1976, s. 263–266. – Leonard Forster, Die Emblemata Ho-
ratiana des Otho Vaenius, Wolfenbütteler Forschungen XII, 1981, s. 117–128. 
– Santiago Sebastián López, Theatro Moral de la Vida Humana: Lectura y 
significado de los emblemas, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar XIV, 
1983, s. 7–92. – Santiago Sebastián, La edición Española del Theatro moral 
de la vida humana y su influencia en las artes plásticas de Brasil y Portugal, 
in: As relacoes artísticas entre Portugal e Espanha na época dos descobrimen-
tos, Coimbra 1987, s. 381–405. – Elizabeth McGrath, Taking Horace at his 
word: Two abandoned designs for Otto van Veen’s Emblemata Horatiana, 
Wallraf-Richartz-Jahrbuch LV, 1994, s. 115–126. – John F. Moffitt, Francisco 
Goya, Cesare Ripa, and Allegorical Senescence, Mitteilungen der Carl Justi-
-Vereinigung, e. V VII, 1995, č. 1, s. 35–40. – Michael Bath, Vaenius Abroad: 
English and Scottish Reception of the Emblemata Horatiana, in: Bart Wes-
terweel (ed.), Anglo-Dutch Relations in the Field of the Emblem (Symola & 
Emblemata 8), Leyden – London 1997, s. 87–106. – Kevin Kandt, Andreas 
Schlüter and Otto van Veen: The Source, Context, and Adaptation of 
a Classizing Emblem for the Tomb of Jan Sobieski, Artium Quaestiones X, 
2000, s. 35–117. – Simon McKeown, The Emblem Paintings at Skokloster: 
A Philosophical Gallery from Sweden’s Age of Greatness, Emblematica: An 
Interdisciplinary Journal for Emblem Studies XIII, 2003, s. 213–266. – Thijs 
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S U M M A R Y

Pierre-Paul Prud’hon’s La Justice et la 
Vengeance divine poursuivant le Crime and 
the Emblem Tradition

L u b o m í r  K o n e č n ý

In 1804, Nicolas Frochot (1761–1828), the prefect of the 
Departement of Seine, commissioned Pierre-Paul Prud’hon 
(1758–1823) to paint for the criminal court at the Palais de 
Justice in Paris an allegory that would replace the Crucifixion 
hanging behind the judge’s bench there. According to 
the writer Charles Blanc (1842), Frochot suggested to 
Prud’hon to base his painting on Horace’s Odes 3.2.31-
32: “Raro antecedentem scelestum / deseruit pede Poena 
claudo” [Punishment with her lame foot rarely forsakes the 
fleeing criminal]. The painting should have represented 

four personifications: Justice (Themis), Divine Vengeance 
(Nemesis), Crime, and the Victim. In contrast to the finished 
canvas of 1808, rich in movement and drama, the initial 
proposal submitted by the artist contained more figures 
composed in what appears to be a rather static group. It 
has been observed that “What prompted the radical change 
in Prud’hon’s design is not known”, but it is argued in this 
paper that the decisive impetus came from emblem 21, 
“Culpam poena premit comes” [Punishment comes close in 
the footsteps of guilt], in Otto van Veen’s Q. Horati Flacci 
Emblemata (Antwerp 1607). There are many similarities 
between the painting and the emblem, but also more than 
one difference – in particular that the figures in Prud’hon’s 
painting move from right to left, while in the emblem they 
are making their way to the right. This difference, however, 
can easily be explained by the fact that in 1646 a French 
version of Vaenius’s book was publish in Paris, Marin Le Roy 
de Gomberville’s Le Doctrine des moeurs, which reproduced all 
103 images from the 1607 Vaenius but in reversed orientation. 

Figures: 1 – Pierre-Paul Prud’hon, La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime, 1808. Paris, Musée du Louvre; 2 – Pierre-Paul Prud’hon, 
Allegory of Justice (Thetis and Nemesis), 1806. Paris, Musée du Louvre; 3 – Otto Vaenius: Q. Horatii Flacci Emblemata, Antverpen 1607, pp. 
180–181, no. 20; 4 – Marin Le Roy de Gomberville: La Doctrine des moeurs, tirée de la Philosophie des Stoiques, Paris 1646, no. 20; 5 – Honoré 
Daumier, Council for the Defence, ca. 1855. London, The Courtauld Institute of Art; 6 – Caricature of the French-Prussian Alliance, Le Forum, 
March 1888


