
Nejdetailněji popisuje metodu loci třetí kniha ad Herennium,
z níž zde citujeme úvodní definici umělé paměti: „Umělá
paměť se skládá z míst (lat. loci) a obrazů (lat. imagines).
Místy míním taková, jež jsou přirozeně či dílem lidské ruky
malá a ohraničená, taková, abychom je dokázali jednoduše
pojmout a pochopit pomocí přirozené paměti – například
dům, prostor mezi sloupy, výklenek apod. Obrazy jsou sym-
boly, znaky či vyobrazení věcí, které si přejeme zapamatovat;
například pokud si chceme zapamatovat koně, lva či orla, mu-
síme umístit jejich obrazy na konkrétní místa“ (Rhetorica ad
Herennium III, 16). Antická umělá paměť se tedy skládá ze
dvou částí. Nejprve je nutno si vytvořit jasně strukturovanou
síť míst v přesném pořadí (různé mnemotechnické traktáty
doporučují využít například body podél dobře známé cesty
nebo budovu či místnost, v níž se často nacházíme). Tato pa-

měťová místa – cestu i budovu budeme při praktikování me-
tody loci procházet pouze mentálně v naší hlavě – fungují
jako v paměti bezpečně umístěné kotvy, na něž se věší sym-
boly jednotlivých věcí či faktů, které si hodláme zapamatovat.
Aby dobře fungovala, musí mít taková místa paměti několik
vlastností. Musí se navzájem dostatečně lišit, aby byla na
první pohled rozeznatelná. Musí být přiměřené velikosti,
neboť na příliš rozlehlých místech budou obrazy nezřetelné,
zatímco na příliš malá místa se potřebné obrazy často nevej-
dou. Místa by také neměla být ani příliš jasně osvětlená, ani
příliš temná, aby se obrazy neztrácely ve stínu či nebyly pře-
světlené. Vzdálenost mezi jednotlivými místy by měla být
přiměřená – asi 30 stop, neboť stejně jako vnější oko, i oko
vnitřní vidí hůře, pokud se předmět příliš přiblíží či vzdálí
(volně podle Rhetorica ad Herennium III, 19).
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Ars memoriae aegyptiaca? 
Egyptské hieroglyfy a antické umění paměti

Renata Landgráfová

Antické umění paměti bylo jednou z šesti dovedností řečnického umění, latinsky nazvaných inventio
(základní myšlenka a tvorba argumentu), dispositio (kompozice, sestavení řeči tak, aby dosáhla ký-
ženého cíle), elocutio (styl), pronunciatio (výslovnost), memoria (umístění řeči do paměti) a actio
(vlastní přednesení řeči). Jelikož byla paměť nedílnou součástí antického řečnického umění, ne-
spoléhala většina řečníků jen na svou přirozenou paměť, ale spíše na tzv. paměť umělou (opírající
se o paměťové techniky a nikoli jen o přirozený talent), tedy paměťovou metodu loci.1 Metoda loci
je popsána ve třech řečnických traktátech starověku: v anonymní2 Rhetorice ad Herennium (počá-
tek 1. stol. př. Kr.), v Ciceronově De oratore (konec 1. stol. př. Kr.) a Quintilianově Institutio oratoria
(1. stol. po Kr.).

Obr. 1 Hieroglyfický text na nepravých dveřích z hrobky hodnostáře Neferinpua v Abúsíru (foto M. Frouz)
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Podle nesčetněkrát citované legendy (poprvé se objevuje
u Cicerona, De oratore II, 74: 352–353) vzniklo antické
umění paměti v 5. století př. Kr. v řecké Thesálii. Jistý bohatý
muž jménem Skopás zde tehdy pořádal hostinu. Mezi pozva-
nými byl i básník Simonidés, který byl najatý, aby zapěl
chválu na hostitele. Simonidés to učinil, ale ve své ódě vy-
chválil i božská dvojčata Kastóra a Polydeuka.3 Skopás se
urazil, jelikož se v Simonidově básni musel o slávu dělit
s božstvy, a když si k němu básník přišel pro sjednanou od-
měnu, dal mu jen polovinu s tím, že druhou mu mají zaplatit
oba bohové. Zanedlouho poté vešel do místnosti sluha a ozná-
mil, že před branou stojí dva mladí muži a přejí si hovořit se
Simonidem. Sotva Simonidés vyšel z budovy, země se za-
chvěla, stavba se zřítila k zemi a pohřbila pod troskami ho-
dovní síň se Skopem a všemi jeho hosty. Přežil jen Simoni-
dés, jemuž se tak Dioskúrové odměnili za jeho chvalozpěv.

Po odklizení trosek se zjistilo, že těla byla příliš poškozena,
než aby je bylo možno identifikovat. Jako jediný žijící přímý
účastník celé události byl tedy povolán Simonidés. Když se
básník podíval na spoušť před sebou, uvědomil si, že si dosud
pamatuje, kde který z hostů seděl, a podle umístění těl tak
mohl jednotlivé osoby identifikovat a předat je rodinám k řád-
nému pohřbu. Tak se zrodilo umění paměti.

Tato legenda bývá jako původ antického umění paměti ci-
tována i v současnosti (např. Yates 1966: 1–2). Vysvětluje
však jen polovinu z toho, co tvoří metodu loci, s jejíž pomocí
dokázali řečtí a posléze římští řečníci pronášet zpaměti dlouhé
proslovy bez nahlížení do písemných poznámek. Naše studie
hledá původ antického umění paměti, nebo alespoň jeho části
– kódování významů pomocí imagines, ve staroegyptském
systému hieroglyfického písma. Naše cesta tedy vede od iko-
nického kódování lva pomocí obrázku lva ke složitému vy-
užívání imagines ke kódování abstraktních pojmů jako moud-
rost či učenost, celých událostí, či dokonce cizích slov či jmen
jako Czíkszentmiháliy. Obojí praktikovali již antičtí řečníci
jako memoria rerum (kdy si je například celý proslov možno
pamatovat pomocí klíčových slov v daném pořadí a jeho do-
slovné znění vytváří řečník na místě) a memoria verborum
(paměť doslovná, díky níž je možno citovat z děl slavných
autorů či pamatovat si neobvyklá nebo cizí slova). Takový
systém není samozřejmý, avšak Řekové byli v době, kdy
umění paměti vznikalo, v těsném kontaktu s kulturou, která
významy pomocí obrazů kódovala po celou dobu své exis-
tence – se starými Egypťany. Je tedy možné, že se Řekové
pro své umění paměti nechali inspirovat systémem egypt-
ského hieroglyfického písma?

Antičtí autoři popisují proces umělé paměti jako proces
písma: „neboť místa jsou jako voskové tabulky či papyrus,
imagines jako písmena, jejich rozložení a uspořádání jako
písmo, a pronášení (proslovu) je jako čtení“ (Rhetorica ad
Herennium III, 17). Je tedy chybou domnívat se (jako např.
Yates 1966 či v novější práci Giuliani 1998), že umění paměti
je metodou úzce spjatou s orální kulturou a rozšíření gramot-
nosti nutně vedlo k jeho úpadku. „Orální“ umění paměti je
založeno na metru, rýmu a podobných vlastnostech textu. An-
tické umění paměti je již samotnou svou podstatou uměním
písemným, byť nehmotným, jde o jakési písmo bez materi-
ality, hraniční fenomén písemné kultury (k hraničním jevům
písma viz Grube – Kogge – Krämer 2005).

Způsob, jakým toto nehmotné písmo (říkejme mu mnemo-
grafie) funguje, je velmi vzdálený gramatografickým („abe-

cedním“) systémům, jako jsou písma latiny, řečtiny či sou-
časných evropských jazyků. Způsoby vytváření imagines ne-
jsou v traktátech antických řečníků příliš často a příliš po-
drobně popisovány, aby se studenti umění paměti nespoléhali
na předem vytvořené obrazy, ale naučili se co možná nejrych-
leji vytvářet na základě obecných principů obrazy vlastní.
Přesto však Rhetorica ad Herennium obsahuje příklady pro
kódování memoria rerum i memoria verborum. Příklad pro
memoria rerum pochází z oblasti soudnictví: „Žalobce řekl,
že obžalovaný zabil muže jedem, jako motiv činu udal dědictví
a prohlásil, že existuje mnoho svědků tohoto činu. Pokud si
ve snaze připravit obhajobu chceme zapamatovat tento první
bod, umístíme na své první paměťové místo (locus) obraz pro
celou tuto záležitost. Pokud [mrtvého] známe osobně, před-
stavíme si onoho muže nemocného a ležícího v posteli. Pokud
jej neznáme, budiž naším nemocným nějaký člověk pocháze-
jící z nejnižší třídy, aby nám okamžitě vytanul na mysli.
A k posteli umístíme obžalovaného, který v pravé ruce drží
pohár a v levé tabulky a na čtvrtém prstu beraní varlata:
takto zaznamenáme muže, který byl otráven, dědictví
a svědky“ (Rhetorica ad Herennium III, 20). Zde tedy jeden
komplexní obraz kóduje celou obžalobu: Pacient ležící v po-
steli představuje otráveného muže, pohár v ruce obžalova-
ného jed, tabulky dědictví a beraní varlata (testiculi) svědky
(testes). Významy jsou zde kódovány pomocí rébusu (varlata
= svědci), pomocí reprezentace abstraktního pojmu obrazem
konkrétní věci pro daný pojem charakteristické (tabulky, na
něž se zapisovala závěť = dědictví; pohár v ruce zdravého
muže stojícího nad umírajícím = jed) a přímo ikonicky (otrá-
vený muž v posteli = nebožtík).

Stejně fungují logofonetické písemné systémy. Je zají-
mavé, že když na samém konci 16. století učil jezuitský mi-
sionář Matteo Ricci umění paměti (rozvinutější, ale stále za-
ložené na principech popsaných římskými řečníky, jak
dokládá jeho traktát o západní mnemotechnice; Lackner –
Ricci 1986) v Číně, přirovnával tvoření mnemogramů k tra-
dičním čínským šesti způsobům tvorby znaků (blíže viz Kwan
2012). Stejně jako egyptské hieroglyfy, i čínské písmo je lo-
gofonetické. Egypťané o svém písmu nikdy podobným způ-
sobem neteoretizovali, avšak systém, s nímž se v Egyptě se-
tkávali Řekové, se principům vytváření paměťových obrazů
nápadně podobá.

Egyptské písmo se skládá z několika typů znaků. Evrop-
skému čtenáři budou nejbližší fonogramy, tedy znaky, které
mají zvukovou hodnotu. V egyptštině existují jedno-, dvoj-
a trojsouhláskové znaky, samohlásky se, podobně jako
v dnešní arabštině či hebrejštině, nepsaly. Tyto znaky pů-
vodně vznikly na principu rébusu – například ze slova *džut,
„had“, pochází hieroglyfické dž. Princip rébusu neopustil
egyptské hieroglyfické písmo po celou dobu jeho existence,
slovy W. Schenkela (1981: 92) se „ikonicita a princip rébusu
[v egyptském písmu] navzájem podporovaly“. Druhým
typem znaků jsou logogramy, znaky stojící pro celá slova. 
Ty mohou být přímo ikonické, například ra, „slunce“. 
Abstraktní pojmy však mohu být kódovány pomocí zobra-
zení konkrétních, pro dané pojmy charakteristických před-
mětů či postav: seš, „písmo“, (znak znázorňuje písařskou 
paletu), meša, „armáda“, (znak znázorňuje jednoho lučišt-
níka). Jiné abstraktní pojmy je možno kódovat symbolicky,
například aša, „mnoho“, (ještěrek je v Egyptě opravdu
hodně). Pomocí stejných principů se tvoří i determinativy, 
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jejichž rolí je označovat významovou kategorii, do níž dané
slovo patří, vymezovat hranici slova a odlišovat od sebe slova
psaná jinak stejnými znaky ( depet, „chuť“, s deter-
minativem jazyka,           depet, „loď“, s determinativem
loďky).4 Vidíme tedy, že principy vytváření mnemogramů
tak, jak je popisuje Rhetorica ad Herennium, jsou shodné
s principy, na nichž stojí egyptské hieroglyfické písmo. Pro
názornost můžeme shrnout známé principy obou systémů
v tabulce, již doplníme o principy tvorby mnemogramů, které
popsal na konci 16. století Matteo Ricci (viz tab. 1).

Není asi nutno příliš zdůrazňovat, že Řekové byli v době,
kdy umění paměti vznikalo, egyptským hieroglyfickým 
písmem fascinováni. Chápali je spíše jako písmo ryze sym-
bolické – jako takové bylo však jako inspirace pro tvorbu
mnemogramů ještě vhodnější. Kromě Horapollónovy Hiero-
glyfiky, k níž se ještě vrátíme, postačí jeden citát z doby
3. stol. po Kr.: „[...] egyptští mudrcové [...] nepoužívali k zá-
pisu své moudrosti písmena, která vyjadřují slova a propozice
a zastupují zvuky a výslovnost vět, ale kreslili namísto toho
obrazy (agalmata) a zapisovali ve svých posvátných textech
(hieros) každý objekt pomocí zvláštního symbolu“ (Plotinus,
Enneady V, 8, 6). Podobně napsal o století později Ammianus
Marcellinus: „Neboť staří Egypťané nepsali jako dnes, kdy
jasná a jednoduchá řada písmen vyjadřuje to, co je lidský
duch schopen vymyslet (concipere), ale jednotlivé znaky jim
sloužily k vyjádření podstatných jmen i sloves, někdy zname-
naly dokonce i celé propozice“ (Ammianus Marcellinus, Res
Gestae XVII, 4, 10).

Ammianus Marcellinus zde hovoří o obrazech, které slouží
k záznamu slov a celých vět – přesně tak jako mnemogramy.
Rhetorica ad Herennium navíc přímo zmiňuje řecké traktáty
o umění paměti obsahující „seznamy obrazů, které odpovídají
velkému množství slov“ (Rhetorica ad Herennium III, 23).
Podobně působí řecké dílo o egyptských hieroglyfech, Hora-
pollónova Hieroglyfika, sepsaná v 5. stol. po Kr. alexandrij-
ským Řekem Horapollónem (Thissen 2001: XIII–XIV). Ho-
rapollón žil v době, kdy se egyptské hieroglyfy již
nepoužívaly (poslední hieroglyfický nápis pochází z roku 394
po Kr.), v archivech a knihovnách však ještě mohly být do-
stupné hieroglyficko-démoticko-koptské či řecké slovníky
(Thissen 2001: XV). Hieroglyfika obsahuje celkem 100 „hi-
eroglyfických“ znaků (z nichž některé odpovídají egyptským
hieroglyfům podobou i významem, jiné jen podobou a další
vůbec ne), které jsou všechny vysvětleny na čistě symbolic-

kém principu. Tyto interpretace vycházejí z egyptské „kryp-
tografie“ (Assmann 1997: 316–318), již dobře známe
z chrámů Řecko-římské doby, jež se však používala po celou
dobu egyptských dějin, a jak naznačuje podoba výkladu spo-
lečně se zmínkou o seznamech mnemogramů v řeckých trak-
tátech o paměti, rovněž z principů tvorby paměťových ima-
gines, v této době již plně rozvinutých. Spojení egyptských
hieroglyfů a umění paměti tedy nebylo pro Řeky ničím ne-
přirozeným.

Jak nám tyto poznatky pomohou doplnit legendu o Simo-
nidovi? Byl-li Simonidés skutečně tím, kdo jako první objevil
princip míst k podpoře paměti, můžeme následující události
datovat přibližně do doby na přelomu 5. a 4. stol. př. Kr. Ře-
kové tedy měli paměťový systém, mřížku, na niž byli připra-
veni umísťovat materiál k zapamatování. Osoby, zvířata – to
vše nebyl problém, stačil prostý obraz. A Řekové věděli, že
paměť operuje v obrazech (Aristoteles, De memoria et remi-
niscentia). Jak však kódovat abstraktní pojmy a složitější udá-
losti? V době, jež nás zajímá, byli Řekové již v kontaktu se
starými Egypťany a jejich hieroglyfické písmo je fascinovalo.
Nikdy je zcela nepochopili, ale alespoň část základních prin-
cipů si pravděpodobně nechali vysvětlit, a na jejich základě
začali postupně vytvářet vlastní – logofonetickou – mnemo-
grafii. Povědomí o principech egyptského hieroglyfického
písma se postupně vytratilo, tak jak se hieroglyfy přestávaly
používat. Když pak v 5. stol. po Kr. sepisoval Horapollón
svou Hieroglyfiku, vycházel z toho, co znal o řeckých hiero-
glyfech – paměťových imagines, a kruh se uzavřel.

Umění paměti přetrvalo více než tisíciletí a ve zcela nové,
hermetické podobě stálo v období renesance na počátku 
diagramatiky a s ní i moderní vědy (poprvé Yates 1966: 
368–389). Možná tak egyptské hieroglyfy stojí na samém po-
čátku vědeckého poznání.

Poznámky:
1 V průběhu dějin se umění paměti rozvinulo do mnohem širší škály tech-

nik. Zde se však zabýváme původem antickým uměním paměti, pod nímž
rozumíme metodu loci. Další techniky se začaly rozvíjet ve středověku
a zejména pak v období renesance.

2 Rhetorica ad Herennium byla po dlouhou dobu připisována Ciceronovi
a často byla označována jako „Druhá Tulliova rétorika“. Díky tomuto –
chybnému – spojení se slavným jménem se umění paměti ve středověku
těšilo značné úctě, a to i navzdory tomu, že při vytváření paměťových
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Egyptské hieroglyfy Ad Herennium Matteo Ricci
Rébus

* džut > dž

ib
„kůzle“ >

ib
„žíznit“

(beraní) varlata 
(testiculi) > svědkové 
(testes)

přední část draka (long) +
zadní část čápa (he) = 
štěstí (le)

Ikonické zobrazení ra „slunce“ ležící pacient = 
otrávený zemřelý

muž se zbraněmi = voják

Charakteristická konkrétní 
věc pro abstraktní pojem aša „mnoho“

tabulky, na něž se 
zapisovala závěť = 
dědictví

písařské náčiní = učenost,
moudrost

PES IX_2012_clanky_18_92_PES  11.10.12  8:24  Stránka 58



imagines, které již tehdy měly být co nejpodivnější a nejbizarnější a měly
vzbuzovat co nejsilnější emoce, mohly vznikat poměrně neuctivé až he-
retické obrazy (např. opat umístěný hlavou dolů a hryzající si loket; ke
středověkém umění paměti viz Carruthers 2008).

3 Kastór a Polydeukés, latinsky Castor a Pollux, byli Dioskúrové, božští sy-
nové Diovi. Latinsky jsou označováni také jako Gemini, Blíženci.

4 Egyptské písmo má ještě další znaky, tzv. fonetické komplementy, které
napomáhají paměti při čtení vícekonsonantních znaků a naznačují, kterou
z hodnot znaků s více významy je třeba zvolit. Systém tak, jak jsme jej
popsali, je velmi zjednodušený. Jeden a tentýž znak může mít v textu hod-
notu fonogramu, logogramu nebo determinativu, podle kontextu. Pro
účely této studie nám však stačí znát základní principy tvorby znaků.

Prameny:
Ammianus Marcellinus, Res Gestae (Seyfarth 1978)
Aristoteles, De memoria et reminiscentia (Sorabji 1972)
Horapolló, Hieroglyfika (Thissen 2001) 
Marcus Tullius Cicero, De oratore (Sutton 1967)
Plotinus, Enneady (Kirchhoff 1856)
Rhetorica ad Herennium (Caplan 1964)
Matteo Ricci, Xiguo Jifa (Lackner – Ricci 1986)

Literatura:
Assmann, Jan: 1997 „Zur Ästhetik des Geheimnisses. Kryptographie als Kal-

ligraphie im alten Ägypten“, in: Assmann, Aleida – Assmann, Jan – Hahn,
Alois – Lüsebrink, Hans J. (eds.). Schleier und Schwelle, München: Wil-
helm Fink Verlag [Archäologie der literarischen Kommunikation V, 1: 
Geheimniss und Öffentlichkeit], s. 313–327.

Caplan, Henry: 1964 Ad C. Herennium de ratione dicendi (Rhetorica ad He-
rennium), London: Heinemann – Cambridge: Harvard University Press
[Loeb Classical Library].

Carruthers, Mary: 2008 The Book of Memory. A Study of Memory in Medie -
val Culture, Cambridge: Cambridge University Press.

Grube, Gernot – Kogge, Werner – Krämer, Sibylle: 2005 Schrift: Kulturtech-
nik zwischen Auge, Hand und Maschine, München: Wilhelm Fink Verlag.

Giuliani, Luca: 1998 Bilder nach Homer. Vom Nutzen und Nachteil der Lek-
türe für die Malerei, Freiburg im Breisgau: Rombach Verlag [Quellen zur
Kunst 7].

Kirchhoff, Adolphus: 1856 Plotini opera, Leipzig: Teubner.
Kwan, Tze-Wan: 2012 „Phenomenological Interpretation of the ,Six Ways‘

of Chinese Script Formation“, in: Gordin, Shai – Landgráfová, Renata
(eds.). Visualizing Knowledge in Signs. Enconding Meanings in Logop-
honetic Writing Systems, Berlin: Akademie Verlag [Schriftbildlichkeit 3],
v tisku.

Lackner, Michael – Ricci, Matteo: 1986 Das vergessene Gedächtnis. Die 
jesuitische mnemotechnische Abhandlung Xiguo jifa – Übersetzung und
Komentar, Wiesbaden: Steiner [Münchner Orientalistische Stu dien 42].

Schenkel, Wolfgang: 1981 „Rebus-, Buchstabiersilben- und Konsonantens-
chrift“, Göttinger Miszellen 52, s. 83–95.

Seyfarth, Wolfgang: 1978 Rerum gestarum libri qui supersunt, Leipzig:
Teubner.

Sorabji, Richard: 1972 Aristotle on Memory, London: Duckworth.
Sutton, Edward W.: 1967 Cicero, De oratore, London: Heinemann – Cam-

bridge: Harvard University Press [Loeb Classical Library].
Thissen, Heinz J.: 2001 Des Niloten Horapollon Hieroglyphenbuch, Band

I Text und Übersetzung, München – Leipzig: Saur [Archiv für Papyrus-
forschung und verwandte Gebiete Beiheft 6].

Yates, Frances A.: 1966 The Art of Memory, Chicago: The University of 
Chicago Press.

Abstract:

Ars memoriae aegyptiaca? Egyptian hieroglyphs
and the ancient art of memory

The article seeks the origins of the imagines agentes of the
classical art of memory in a Greek inspiration by and reinter-
pretation of the ancient Egyptian hieroglyphic writing. The
principles of the Egyptian hieroglyphic writing system are
described and compared with the principles of the formation
of memory imagines, as known predominantly from the ano-
nymous Rhetorica ad Herennium and from the detailed desc-
ription by the Jesuit missionary Matteo Ricci, aimed at a le-
arned Chinese audience. The Greek fascination with Egypt
and its script is explored and linked with the development of
the art of memory.
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