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1. Úvod 
1.1. Náboženská výzva 

 
Během svých dějin projevoval narativní film relativně souvislý zájem o 
náboženské náměty, počínaje záznamem Hořických pašijí, přes 
Griffithovu Intoleranci, hollywoodské biblické spektákly dvacátých let, 
Utrpení Panny Orleánské Carla Theodora Dreyera, až k poválečným 
snímkům Roberta Rosselliniho, Ingmara Bergmana, Roberta 
Bressona a dalších filmařů. Od osmdesátých let prožívá duchovní film 
konjunkturu: objevují se noví autoři a nové modely, tato díla sklízejí 
ceny na festivalech, těší se přízni kritiky i komerčnímu úspěchu, 
věnují se jim specializované přehlídky a semináře.1 Uvedený vývoj 
nepochybně souvisí s poptávkou po náboženství v globálním měřítku 
[viz Lužný, 2005]. 
Obrat ke spiritualitě by v kinematografii nebyl možný, kdyby se 
člověku „nepřiblížila nebesa“; kdyby autor neměl jistotu, že si takový 
dialog může dovolit a kdyby divák nepocítil důvěru k vlastnímu 
duchovnímu hledání. Filmové médium se na Západě dlouho 
nacházelo pod dohledem církevních autorit: v Británii například od 
roku 1913 platil zákaz ukazovat na plátně Krista [srov. dokumentární 
pořad Jesus Christ Movie Star, Channel Four, 1992], také 
římskokatolická církev nejednou vznesla nárok na kontrolu 
uváděných filmů [viz Łeszczyński, 1966; Razlogov, 1982]. 
Kinematografii bylo věnováno několik papežských encyklik a vedly se 
soudní procesy proti tvůrcům, jejichž snímky byly shledány 
svatokrádežnými;2 skandál s filmem Martina Scorseseho Poslední 
pokušení Krista je dosud v paměti [srov. Putna, 1999]. Přesto se, jak 
soudí Ronald Holloway, prosazuje po druhé světové válce pojetí filmu 
                                                        
1 Samostatné bloky „duchovních filmů“ byly uvedeny na letních filmových školách v Uherském Hradišti 1994 a v Jihlavě 1997 a na archivním semináři v Uherském Hradišti 1999. V letech 1989-1991 vyvíjela v Československu činnost Společnost přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot (SPAT) se sídlem v Kolíně, vedená Petrem Soukupem, která mezi zářím 1989 a březnem 1991 vydala pět čísel neperiodického samizdatového časopisu Zrcadlo a uspořádala několik seminárních setkání, naposledy v dubnu 1992 v Uherském Hradišti. Andreji Tarkovskému i dalším autorům duchovních filmů je v současnosti věnována webová stránka http://www.nostalghia.com, jejímž českým protějškem je http://www.nostalghia.cz, opatřená podtitulem „stránky věnované bývalým andělům“. Vztahu mezi filmem a náboženstvím se věnovaly také internetové časopisy Journal of Religion and Film (on line) a Chiaroscuro (1998-2003), zatímco adresa http://www.hollywoodjesus.com se zaměřuje na komentování populární kultury. 
2 Nejznámější jsou obžaloby Piera Paola Pasoliniho za filmy La Ricotta (z povídkového filmu RoGoPaG) a Teorema.  
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jako náboženského dialogu [Holloway, 1972: XX]. Z faktorů, jež na 
uvolnění náboženské imaginace mohly mít vliv, uveďme proces 
sekularizace, vykročení římskokatolické církve vstříc světu, 
proklamované II. vatikánským koncilem, rozmach tzv. nové 
religiozity, včetně její vnímavosti vůči spiritualitě Východu, a konečně 
důsledky kritiky náboženství, ať proběhla jen v rovině teoretické či též 
institucionálním tlakem v zemích s vládnoucí komunistickou 
ideologií. 
Cílem této práce je popsat způsoby, jimiž se film může přiblížit 
k náboženské zkušenosti. Na první pohled je zřejmé, že jde o zadání 
asymetrické: zatímco film lze vcelku s jistotu definovat jako „obecný 
termín pro pohyblivé obrazy“ [Sklar, 1993: 524], vymezení pojmu 
náboženství je i pro religionistiku trvalým problémem [srov. Horyna 
B., 1994: 18-29]. Pracovně můžeme přijmout definici Odila I. 
Štampacha, podle níž „náboženství je vztah člověka k numinózní 
transcendenci“ [Štampach, 1998: 30], přičemž „numinosum“ 
znamená dle Rudolfa Otta „posvátno“ [Otto, 1998] a transcendencí 
rozumíme „skutečnost, jež přesahuje lidské možnosti a síly a vymyká 
se oblasti dostupné lidské zkušenosti“ [Štampach, 1998: 31]. 
Přestože jsme prozatím použili příklady z křesťanského kulturního 
okruhu, nechceme své zkoumání omezit hranicemi žádného z 
náboženských systémů, konkrétní konfese nebude naším 
východiskem. Z trojice disciplín, které našemu zkoumání spěchají na 
pomoc, dáváme přednost religionistice před teologií a filozofií 
náboženství. 
 

1.2. Bůh jako metafora 
 
Neobejdeme se ovšem bez pracovního pojmu „Bůh“. Jeho sémantické 
pole chceme mít co nejširší, anebo, což je totéž, co nejprázdnější. 
Spíše než čímkoli jiným bude nám Bůh metaforou; tedy zástupným 
jménem pro všechno, co jím lidé zpravidla označují. Pojem Boha se 
tak pro nás stává absolutním naplněním Aristotelovy definice, podle 
níž „metafora je přenesení jména na něco jiného“ [Aristotelés, 1996: 
97]; „něco jiné“ je pro nás v tomto případě „zcela jiné“, ve smyslu 
výkladu Rudolfa Otta [Otto, 1998: 37]. Metaforické obrazy jsou 
„jediný způsob, jakým lze v jazyce vyjádřit přítomnost duchovní 
bytosti ve světě,“ napsal Northrop Frye, když uvažoval o metaforickém 
původu náboženských představ a pojmů [Frye, 2000: 49]. Paul 
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Ricoeur, pro něhož jsou metafory lingvistickou rovinou symbolů 
[Ricoeur, 1997: 96], připomíná boží jména užívaná v hebrejské tradici 
(Král, Otec, Manžel, Pán, Pastýř, Soudce, Skála, Pevnost, Vykupitel, 
Služebník milosrdenství) jako příklad sítě metafor, které jsou schopné 
„vyvolávat neomezené množství potenciálních interpretací“ [Ricoeur, 
1997: 90]. Metafora „Bůh“ nám tedy označuje nejen boha osobního, 
monoteistického (všemohoucího, všudypřítomného atd.), ale 
zastupuje nekonečný soubor náboženských představ lidí všech dob a 
národů. 
Řečená metafora, tím méně pak Bůh sám, samozřejmě nebudou ani 
nemohou být předmětem této práce. V centru našeho zájmu naopak 
bude spiritualita, kterou si lze představit jako médium či milieu, jímž 
a v němž lidé komunikují sami se sebou a mezi sebou,3 přičemž 
bývají přesvědčeni, že komunikují s Ním, se vším posvátným a 
nevyslovitelným, co nelze pojmenovat jinak než právě touto 
metaforou, která neznamená nic menšího než odmítnutí jména v 
duchu starozákonního „jsem, který jsem“ [Ex 3, 14]. Jak píše Karl 
Rahner, Bůh je absolutní tajemství a tím nejjednodušším v otázce po 
Bohu je pro člověka skutečnost, že v jeho duchovní existenci je 
řečené slovo přítomno; nemůže se mu vyhnout ani ten, kdo se 
považuje za ateistu. Toto slovo přichází z dějin jazyka, souvisí s 
celkem skutečnosti, s celkem existence; znamená „nevyslovitelný“, 
„bezejmenný“, „mlčící“ [Rahner, 2002: 84-87]. Člověk pak „existuje 
jako člověk, jen když říká ‚Bůh’ alespoň jako otázku“ [Rahner, 2002: 
89].  
Zatímco tedy o Bohu nemůžeme s jistotou tvrdit nic, o spiritualitě 
víme, že nabývá rozličných podob, přimyká se k různým uměleckým 
druhům, hovoří skrze  posvátné a teologické texty, duchovní hudbu, 
sakrální architekturu a také skrze film. Shrňme tedy, že otázku Boží 
podstaty a existence považujeme pro tuto práci za irelevantní: Bůh 
pro nás je, poněvadž na něj některé filmy specifickým způsobem 
odkazují. 
 

1.3. Duchovní, náboženský a spirituální film 
 

Otázka, odkud se spirituální efekt pohyblivých obrazů bere, nabízí tři 
možné odpovědi, z nichž každá má dvě varianty: náboženskou a 
nenáboženskou: 
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1. Spiritualita přichází z předkamerové reality. 
a) Varianta náboženská: Bůh je všudypřítomný, je tedy 

obsažen v každém fragmentu skutečnosti. Filmový aparát 
zaznamenává „Boha při práci“ (srov. bonmot Jeana 
Cocteaua, podle něhož kamera zachycuje při práci smrt). 

b) Varianta nenáboženská: hmotná skutečnost sama nese 
stopy religiozity: setkáváme se v ní s kultovními předměty, 
sakrálními stavbami, s náboženskými texty, s postavami 
kněží a věřících. Projevy náboženské praxe zachycené ve 
filmu jsou tedy sekundárním svědectvím o náboženskosti ve 
světě. 

2. Spiritualita má původ v diváckém subjektu, neboť je 
„antropologickou konstantou“, imanentním atributem lidského 
nitra; v jakémkoli příběhu lze proto vyčíst náboženský smysl. 

a) Varianta náboženská: spirituální cítění pochází přímo od 
Boha a slouží jako tzv. historický důkaz jeho existence. 

b) Varianta nenáboženská: spiritualitu lze vysvětlit 
psychologicky, srov. Freudovo pojetí náboženství jako iluze 
[Freud, 1990: 276-315], Jungovo kolektivní nevědomí [Jung, 
2001],  nebo sociálně, srov. Marxovo „opium lidu“ [Marx, 
1951: 29]. 

3. Spiritualita přichází „odjinud“. 
a) Varianta náboženská: jde o duchovní vyzařování, zvláštní 

chvění a nevysvětlitelné fluidum, které je výsledkem a 
důkazem působení transcendentní entity. 

b) Varianta nenáboženská: tento efekt je vytvářen jistými 
strukturními kvalitami recipovaného díla, které lze 
schematicky popsat a racionálně vysvětlit. 

Uvedená klasifikace má význam pro určení, co budeme považovat za 
duchovní, resp. spirituální (viz dále) film. Zkušenost ukazuje, že 
teologicky zaměření kritici mají sklon vycházet z nejširší varianty 1a); 
jak dále uvidíme, dokážou objevit Boha či duchovní poselství bezmála 
v každém filmu. Podle Davida Johna Grahama řada autorů soudí, že 
„náboženská dimenze v životě může a měla by být viděna nejen 
v symbolech, které obvykle považujeme za ‚náboženské’, ale také 
v ostatních symbolech, které nás ve světě obklopují“ [Marsh & Ortiz, 
1997: 37]. Naopak strukturalisticky orientovaný badatel se bude 
zajímat spíše o případy typu 3b). 
                                                                                                                                                             
3 Srov. Gladigowovo pojetí náboženství jako „komunikačního, výkladového a symbolického systému“ 
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V praxi se pojem duchovního filmu používá nahodile a intuitivně. O 
tom, zda má takové označení oprávnění a zda se ujme, rozhodují 
rozličná kritéria. Nejběžnější bývá kritérium obsahové: duchovní film 
je ten, který zpracovává námět tradičně spjatý s náboženstvím 
(epizodu z Bible, život Buddhy apod.), film, jehož postavy prožívají 
náboženskou zkušenost, jehož postavy věří v Boha či dokonce film, 
jehož postavy náleží k církvi či duchovnímu stavu.4 Obsahové 
kritérium hraje roli i tehdy, když do daného okruhu zařazujeme filmy 
programově rouhačské či protináboženské. 
Variantou obsahového kritéria je kritérium konfesní: duchovní film 
by byl ten, jehož autor se deklaruje jako věřící a pro jehož dílo má 
jeho vyznání zásadní význam. Odtud lze odvodit kritérium hodnotové 
(duchovní film vyznává například křesťanské hodnoty) a etické 
(pokud má pro daný film význam nábožensky sankcionovaná 
morálka). Z pohledu církevních institucí zdůvodňuje kterákoli 
aplikace obsahového kritéria jejich právo zasahovat do 
kinematografického procesu, ať cenzurou, klasifikací podle 
„vhodnosti“ pro věřící, soudními žalobami apod.; do procesu 
hodnocení tedy zasahuje i kritérium autority. Přesto jsou obsahová 
kritéria vůči množině duchovních filmů nejtolerantnější, neboť i ta 
díla, která normy pravověrnosti narušují, vzešla z téže náruče; mohou 
být, stejně jako jejich tvůrci, „obrácena“ a navrácena jako ztracený 
syn, mohou být, tak jako nejeden svatý, po své klatbě přehodnocena, 
rehabilitována a přijata s o to větší vroucností. Obsahová kritéria jsou 
ovšem nadmíru široká a v podstatě tautologická: lze je použít jen 
k nejhrubšímu utřídění materiálu. 
Nejméně exaktní jsou kritéria estetická, která rovněž bývají v praxi 
spojena s názorem autority: respektovaný subjekt, arbitr, kritik (nebo 
jen dramaturg přehlídky duchovních filmů) dle svého vkusu 
rozhodne, které dílo si do tohoto vznešeného společenství zaslouží 
patřit. Estetický soud, ač nejméně prokazatelný a často nepřiznaný, 
samozřejmě zůstává v pozadí jakékoli rozpravy o umění, včetně 
umění duchovního, které svou funkci může plnit jen díky svým 
estetickým kvalitám. Slabinou estetických kritérií je jejich 
subjektivita: badatel může postupovat s podvědomou touhou obhájit 
před autoritou své církve či před majestátem věčnosti (před Nejvyšším 

                                                                                                                                                             [Horyna B. & Pavlincová, 2001: 177] 
4 Toto kritérium použil Martin C. Putna, když na Letní filmové škole 1997 do cyklu Film a náboženství zařadil mj. několik filmů o farářích. 
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Kritikem…) díla, která si oblíbil spíše pro jejich vnější sličnost než pro 
prokazatelné kvality duchovní. 
Spojení kritérií obsahových, konfesních, hodnotových, etických a 
estetických a jejich stvrzení principem autority představuje mj. kánon 
pětačtyřiceti doporučených filmů, který v roce 1996 zveřejnil Vatikán 
k uctění stého výročí kinematografie; vybrané tituly jsou v tomto 
seznamu roztříděny do tří skupin nazvaných Náboženství, Hodnoty a 
Umění.5 Ekumenické poselství tohoto seznamu je snadno čitelné: 
v prvých dvou seznamech se uznávají i díla vzešlá z kulturního 
okruhu protestantismu (Slovo), pravoslaví (Andrej Rublev), hinduismu 
(Gándhí) buddhismu (Barmská harfa), či dotýkající se holocaustu  
(Schindlerův seznam, Na shledanou, děti), třetí seznam je souborem 
vybraných klasických děl ze západních kinematografií. Seznam 
posvětil jen dva, resp. tři filmy o Ježíšovi: Pasoliniho Evangelium sv. 
Matouše, raný film společnosti Pathé Utrpení Ježíše Krista a 
Griffithovu Intoleranci. Zařazením snímku Nazarin se Vatikán smiřuje 
se zapřisáhlým ateistou a antiklerikálem Buñuelem. Seznam 
potvrzuje důležitost jakési základní řady filmů, které bývají jako 
spirituální citovány nejčastěji (Andrej Rublev, Utrpení Panny 
Orelánské, Evangelium sv. Matouše, Terezie, Slovo, Babetina hostina), 
překvapivě však nezařazuje žádné dílo Roberta Bressona ani 
například Wendersovo Nebe nad Berlínem. 
Možnost, kterou jsme již naznačili, představují kritéria strukturní. 
Vycházejí z předpokladu, že duchovní filmy navzájem nespojuje pouze 
příbuznost obsahová, ale i formální. Existuje tedy cosi jako invariant 
duchovního filmu, který lze vyabstrahovat z množiny konkrétních děl. 
Takto odhalený soubor formálních charakteristik „pravého“ 
duchovního filmu lze posléze použít jako rozlišovací mřížku. 
Nevýhodou této metody je, že inspiruje k normativní estetice a blíží se 
středověkým pravidlům, jež umělcům přikazovala či naopak 
zakazovala určité způsoby zobrazení posvátného. 

                                                        
5 Do prvé skupiny nazvané Náboženství zařadil Vatikán filmy: Andrej Rublev, Mise, Utrpení Panny Oreleánské, Evangelium sv. Matouše, Terezie, Slovo (Dreyer), Oběť, František, Ben Hur (Wyler), Babetina hostina, Nazarin, Pan Vincent, Člověk do každého počasí, Utrpení Ježíše Krista (1905), František, prosťáček Boží (Rossellini). Ve skupině nazvané Hodnoty nalézáme filmy: Gándhí, Intolerance, Dekalog, Na shledanou, děti, Děrsu Uzala, Strom na dřeváky, Řím otevřené město, Lesní jahody, Sedmá pečeť, Ohnivé vozy, Zloději kol, Život je krásný (Capra), Schindlerův seznam, V přístavu, Barmská harfa (1956). Kategorie zvaná Umění obsahuje filmy: 2001: vesmírná odysea, Silnice, Občan Kane, Metropolis, Moderní doba, Napoleon, Osm a půl, Velká iluze, Upír Nosferatu (Murnau), Přepadení, Gepard, Fantazie (Disney), Čaroděj ze země Oz, Zlaté věže a Malé ženy [http://www.cinepad.com/vatican.htm, verifikováno 13. 5. 2006]. 
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Konečně jsou tu kritéria pragmatická, která si všímají, jak dané dílo 
funguje,  k jakému diváckému okruhu se vahou svého poselství 
přimyká, jaké divácké touhy uspokojuje. Prostý pohled na spektrum 
recepce duchovního filmu (od odborných studií po rozličné fankluby) 
ukáže, že tato oblast kinematografické aktivity má své 
nekanonizované svaté a své blahoslavené. Můžeme mluvit o 
„kultovních“ tvůrcích duchovního filmu (religionistický pojem „kult“ je 
zde plně na místě); patří k nim bezpochyby Carl Theodor Dreyer, 
Robert Bresson, Jasudžiró Ozu, Andrej Tarkovskij, často bývají 
jmenováni Kendži Mizoguči, Ingmar Bergman, Roberto Rossellini, 
Wim Wenders, z tvůrců „kacířského“ zaostření Luis Buñuel, Pier 
Paolo Pasolini, a je věcí diskuse, zda do této kategorie zahrneme i 
Akiru Kurosawu, Martina Scorseseho, Krzysztofa Kieślowského, 
Michelangela Antonioniho či Larse von Triera. Dokladem spřízněnosti 
zmíněných autorů jsou jejich vzájemné „pozdravy“: Tarkovskij umístil 
do desítky svých nejoblíbenějších filmů osm děl od výše uvedených 
režisérů6 a s nejvyšší úctou se vyjadřoval zejména o Bressonovi 
[Tarkovskij, 1989b: 143, 147]. Wenders věnoval Nebe nad Berlínem 
„trojici andělů“: Françoisovi (Truffautovi), Jasudžiróvi (Ozuovi) a 
Andreji (Tarkovskému) a později pomohl Antonionimu realizovat film 
Za mraky. Bergman ocenil nejvřelejšími slovy tvorbu Tarkovského,7 
Lars von Trier se ujal realizace Dreyerova scénáře Medea.8 
Pragmaticky vzato bychom za duchovní filmy mohli pokládat hlavně 
ty, které jsou nejčastěji analyzovány v knihách o duchovnosti ve 
filmu. 
Zkoumaná oblast nemá sjednocenou terminologii: různí teoretici 
hovoří o „náboženské dimenzi“ [Holloway, 1972], „transcendentním 
stylu“ [Schrader, 1972], „náboženském filmu“ [Schrader, 1972; 
Marczak, 2000] nebo o „posvátném modu“ [Fraser, 1998] a odlišně 
                                                        
6 Tarkovského pořadí deseti nejlepších filmů vzniklo z podnětu kritika Leonida Kozlova, pochází ze 16. dubna 1972 a je následující: 1. Deník venkovského faráře (Bresson) 2. Hosté Večeře Páně (Bergman) 3. Nazarin (Buñuel) 4. Lesní jahody (Bergman) 5. Světla velkoměsta (Chaplin) 6. Povídky bledé luny po dešti (Mizoguči) 7. Sedm samurajů (Kurosawa) 8. Persona (Bergman) 9. Muška (Bresson) 10. Písečná žena (Tešigahara) [Kinovědčeskije zapiski, 1992: 54]. 
7 „Objevení prvních Tarkovského filmů pro mne bylo zázrakem. Najednou jsem se ocitl přede dveřmi do komnaty, od níž jsem doposud neměl klíč. O proniknutí do této komnaty jsem dosud jen snil, a on se v ní pohyboval docela lehce. Pocítil jsem podporu, povzbuzení: kdosi již dokázal vyjádřit to, o čem jsem vždycky snil, ale nevěděl jsem jak. Tarkovskij je pro mne ten největší, protože přinesl do filmu nový, zvláštní jazyk, který mu umožňuje zachycovat život jako zdání, život jako sen“ [in Sandler, 1991: 8]. 
8 Našly by se ovšem i případy pozdravů negativních. Andrej Tarkovskij si 31. března 1982 během svého italského pobytu zapsal do deníku: „Dívali jsme se na televizi, na jeden Ozuův film: Podzim… Jaký podzim, už nevím. Strašně nudné, trochu jako Mendělejevova Tabulka prvků“ [Tarkovskij, 1997: 357]. Stylu à la  Mendělejev bude David Bordwell později říkat „parametrická narace“. 
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tyto pojmy definují. V naší práci se pokusíme využít možnosti české 
synonymiky: slovanské slovo „duchovní“ si ponecháme pro nejširší, 
nejvágněji vymezenou množinu filmů, při nichž může být divák 
přesvědčen, že se mu dostává duchovních hodnot9 (anglickým 
ekvivalentem našeho duchovního filmu může být, řekněme, 
„spiritually inspired film“), zatímco spirituálním filmem (spiritual 
film) v pravém slova smyslu budeme nazývat dílo, v němž posvátno  
není jen věcí tématu, nýbrž i stylu:10 jedná se o filmy, které diváka 
přivádějí k náboženské zkušenosti pomocí jistých strukturních kvalit. 
Pod pojmem náboženský film rozumíme žánr, jímž se divákovi 
předvádějí tradiční náboženské náměty. Náboženským filmem je tedy 
například Ježíš (Sykes & Krish), není však jisté, zda je tento 
ilustrativně natočený snímek také filmem spirituálním; naproti tomu 
nebudeme do žánru náboženského filmu zahrnovat Tarkovského 
Nostalgii, aniž bychom pochybovali, že oba jmenované tituly splňují 
nároky na film duchovní. V kategorii duchovního filmu lze uvažovat 
například o Zapomenutém světle, které není filmem náboženským, a 
jak vyplyne z dalšího výkladu, ani filmem spirituálním. Právě 
spirituálnímu filmu budeme nadále věnovat hlavní pozornost. 
 

1.4. Mezi hermeneutikou a strukturalismem 
 
Majíce na paměti, že „vědomí platnosti nějaké metody nelze nikdy 
oddělovat od vědomí jejích mezí“ [Ricoeur, 2002: 274], měli bychom 
se pokusit prozkoumat, co nám o spirituálním filmu dokážou odhalit 
některé z vyzkoušených cest. Většině úvah na dané téma dominuje 
myšlení hermeneutické. To samozřejmě není překvapením, nakolik je 
hermeneutický aspekt důležitý přinejmenším pro celou křesťanskou 
teologii. „Základní otázkou umělecké tvorby i výsledného díla je: ‚o 
čem’,“ zdůrazňuje Vladimír Suchánek [2000: 118]. Teoretici, kteří 
                                                        
9 Sovětská kritika se pojem „duchovnost“ pokoušela aplikovat i v ryze ateistickém smyslu. „Duchovní hodnoty sovětského člověka spatřujeme v jeho komunistickém uvědomění, v jeho lásce k práci, ve vlastenectví, humanitě, v internacionalismu. […] Duchovno – to je hluboké zaujetí osudem země i celého světa, živá svěžest vnitřního života, ušlechtilost a šířka záměrů, duchovno – to je to hlavní, co činí z individua osobnost. […] Duchovní náplň filmu je především duchovní bohatství jeho hrdinů,“ čteme v knize, která se v originále jmenuje Duchovnosť  ekrana  [Gromov, 1979: 15]. 
10 Filmový styl definují  Kristin Thompson a David Bordwell jako „systematické a nápadné užití filmových technik charakteristických pro nějaký film nebo skupinu filmů (vytvořených filmařem nebo filmovým hnutím)“, přičemž technikou rozumějí „jakýkoli aspekt filmového média, jímž může být v průběhu vytváření filmu manipulováno“ (Thompson & Bordwell 2003: 736). Alicja Helman zakončuje své obsáhlé pojednání o rozmanitých chápáních filmového stylu zjištěním, že tento pojem označuje ty jazykové jevy ve filmu, které se mohou rychle měnit a jsou podřízeny tvůrci [Helmanová, Alicja, 1996: 88]. 
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studují spirituální film, se proto rádi věnují výkladům skrytého 
smyslu jednotlivých motivů, odkazů, obrazů, symboliky barev atd. 
Můžeme se například dočíst, že let balonem v Andreji Rublevovi 
postuluje „…jasné ‚opakování’ prvotního hříchu“, jelikož „…mužik, na 
počátku své krátké cesty prostorem, přesekává provazy od kostelní 
věže, čímž přerušuje spojení s posvátnem“ [Marczak, 2000: 105]. 
Hermeneutické metodě náleží v rozpravě o spiritualitě ve filmu 
největší gravitační (nikoli však nutně explanační) síla; ačkoli se 
někteří badatelé snaží svůj výklad zahajovat přísně „vědecky“ a 
„objektivně“, nakonec si je podrobí přitažlivost interpretačních objevů 
(a ani my nebudeme této zkušenosti zcela ušetřeni). Tento jev lze 
zčásti vysvětlit tím, že spirituálním filmem se obvykle nezabývá 
teoretik vůči víře chladný, nýbrž jedinec osobně zasažený 
náboženským prožitkem; na počátku takového zájmu stojí často 
fascinace některým z těchto filmů. Pozve-li nás do díla hermeneuticky 
založený myslitel, ocitáme se pak spolu s ním na půdě „posvátného“, 
podobně jako když v doprovodu zasvěceného průvodce navštívíme 
chrám a necháme si postupně vysvětlit alegorický smysl soch a 
obrazů, jež se všechny vztahují k pomyslnému světu „Jiného“. Avšak 
smysl filmů obvykle nebývá tak jednoznačný jako výzdoba kostela; 
interpretace se pak může stát nejen tvůrčím aktem, sugerujícím 
jedno z možných čtení, ale i problematickým přiblížením nábožensky 
původně indiferentního textu do silového pole některé z konfesí. 
Lze se však interpretaci vyhnout? Můžeme zkoumat „jak“, aniž jsme 
porozuměli „o čem“? Zůstaneme-li u analogie s chrámem, nemusí nás 
v něm jako návštěvníky tolik zajímat, co přesně zobrazuje malba 
napravo od oltáře, jako spíš stísňující či povznášející pocit, jenž plyne 
z atmosféry kostela a z ozvěny našich kroků a jenž je pravděpodobně 
společný všem chrámům na světě včetně buddhistických či 
šintoistických; krátce řečeno, zajímá nás zde architektura celku a 
obtížně popsatelné, přesto konkrétní vjemy, které odlišují sakrální 
prostor od prostoru profánního. Jestliže Paul Ricoeur volal po 
napojení „strukturálního rozumu“ na „hermeneutický rozum“ [2002: 
285], můžeme svůj úkol chápat opačně: budeme se snažit tlumit 
rozpínavý hermeneutický rozum ve prospěch rozumu strukturálního. 
Přičemž ovšem nesmíme zapomenout na cenu, „již je nutno zaplatit 
za tento typ pochopení“ [Ricoeur, 2002: 283-284]. V platnosti pro nás 
zůstane Ricoeurova charakteristika strukturalistické metody jako 
volby upřednostňující syntax na úkor sémantiky. Navážeme-li na 
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Ricoeurovu charakteristiku rozdílů mezi oběma „rozumy“,11 pak 
můžeme konstatovat, že nehodláme být ve vztahu ke spirituálnímu 
filmu jeho interprety a nepotřebujeme se nutně nacházet ve stejném 
sémantickém poli. Jedním z důvodů takového postoje je přání zůstat 
konfesně neutrální: nečeká nás totiž studium výlučně katolických, 
výlučně pravoslavných, či pouze buddhistických filmů, nýbrž 
studium technik, jimiž lze ve kinematografii dosahovat spirituálního 
efektu. Nalézáme se v podobné situaci jako religionista při 
srovnávacím studiu náboženských fenoménů: ani v takovém případě 
není metodologicky lhostejné, prožívá-li badatel některou ze 
studovaných konfesí jako plnější, pravdivější, zkrátka jako svou 
vlastní. Budeme se však pohybovat ve světě znaků a významů, a 
proto bez jistého předporozumění náš úkol řešit nelze. 
V práci nejprve studujeme vlivné či inspirativní teoretické koncepty 
duchovního filmu; zkoumáme, kterými díly se jejich autoři zabývali a 
v čem se jejich názory shodují. Povšimneme si, jak o vlastní tvorbě 
uvažoval nejrespektovanější tvůrce spirituálních filmů Andrej 
Tarkovskij. Pokusíme se vytyčit základní souřadnice zkoumaného 
terénu – pojmy spirituální intence, spirituální recepce, spirituální 
modus a spirituální film – a prozkoumáme, jak tohoto modu ve své 
tvorbě dosahovali tři klasikové, jejichž dílem se tito teoretici zabývali 
nejzevrubněji: Carl Theodor Dreyer, Jasudžiró Ozu a Robert Bresson. 
Pracujeme s hypotézou, že vedle intertextových odkazů existují 
specificky filmové postupy, jimiž lze spirituální modus navodit a že 
tyto výrazové prostředky souvisí s organizací filmového času a 
prostoru. Zjištěné poznatky dále prohloubíme analýzou děl Andreje 
Tarkovského, v nichž budeme hledat výlučně ty techniky, které vedou 
ke spirituálnímu modu. Další kapitolu věnujeme spirituálnímu filmu 
po Tarkovském; protože zde namnoze půjde o díla, která ještě 
nestačila vejít do učebnic filmové historie, bude jejich reflexe 
zahrnovat i základní informace o fabuli, syžetu a pokusíme se 
demonstrovat, jak může koncept spirituálního modu přispět k jejich 
interpretaci. Část věnovaná tvorbě posledních patnácti let se opírá o 
autorovu víceletou kritickou praxi; výchozím jádrem některých textů 
jsou publikované recenze. V závěrečné kapitole odpovíme na otázku, 
                                                        
11 „Strukturální vysvětlení se vztahuje na (1) podvědomý systém, který je (2) konstituován rozdíly a protiklady (významovými odstupy) a (3) nezávisle na pozorovateli. Interpretace nějakého předávaného smyslu spočívá ve (1) vědomé repríze (2) nějakého významově přesyceného symbolického základu (3) interpretem, který se nachází ve stejném sémantickém poli, v němž se nachází to, čemu chce porozumět, a takto vstupuje do „hermeneutického kruhu“ [Ricoeur, 2002: 298]. 
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zda lze příklady spirituálních filmů objevit také v české 
kinematografii. 
 

2. Teoretické koncepce spirituálního filmu 
 

Podívejme se nejprve podrobněji na některé návrhy, jež se při studiu 
spirituálních filmů objevily, a pokusme se tyto koncepce klasifikovat. 
Podle perspektivy, z níž přistupují k náboženství, je lze rozdělit na 
(spíše) teologické a (spíše) religionistické. Podle toho, nakolik 
vycházejí z náboženské víry, lze uvažovat o koncepcích konfesních 
(případně polykonfesních či ekumenických) a nekonfesních. Podle 
převažující zaměřenosti na formu, nebo na dešifrování významů lze 
hovořit o koncepcích formalistických a hermeneutických. Podle toho, 
zda se z jejich úhlu potenciální množina spirituálních filmů rozšiřuje, 
anebo omezuje, lze mluvit o přístupech rozšiřujících a zužujících. 
Kritériem může být i to, zda autoři do svých úvah pojímají kategorii 
krásy; tak lze rozlišovat pohledy estetizující a neestetizující. Některé 
teorie usilují o analýzu spirituálních filmů explicitně, jiné se k této 
otázce přibližují při řešení jiného problému. 
V praxi se však tyto teorie, motivované často bezprostředním 
okouzlením konkrétními díly a vytvářené s nemalým intelektuálním 
temperamentem a duchovním zanícením, schematické klasifikaci 
vzpírají; uvedené opozice mohou proto sloužit jen jako pomocné 
kritérium a ne vždy má smysl se ke každé z nich vyjádřit.  
 

2.1. Francouzská filmová teologie: 
Amédée Ayfre, Henri Agel 

 
Za zakladatele teologie filmu bývají považováni francouzští 
fenomenologičtí kritici katolické orientace Amédée Ayfre a Henri Agel. 
Jejich koncepci můžeme dle našich kritérií charakterizovat jako 
teologickou, konfesní, formalistickou a rozšiřující. 
Roku 1953 vychází jejich kniha Film a posvátno (Le cinéma et le 
sacré). V prvé její části Agel na rozsáhlém empirickém materiálu 
ukazuje, jak filmová díla s posvátnem experimentují. Nejprve 
komentuje velkou epiku, vyznačující se barokním lyrismem a 
tragickou pompou (jako filmy Orsona Wellese, Sergeje Ejzenštejna 
nebo Emilia Fernandeze) a vedle filmů hledajících vzrušení v extázích 
hrůzy (například F. W. Murnau), ve formách expresionistických či 
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naturalistických, zmiňuje mystiku skandinávských filmů němého 
období, inspirovaných přírodou a folklórem. V samostatné kapitole 
pojednává o „liturgické askezi“, kterou nachází v Utrpení Panny 
Orelánské Carla Th. Dreyera,12 ve filmech Roberta Bressona a 
v Kurosawově filmu Rašomon. Velkou pozornost věnuje pak Agel 
dílům, kde má nadpřirozeno formu každodennosti; tento princip 
objevuje v „prokletém“ filmu Alfa Sjöberga Cesta do nebe, podobně 
jako ve Slovu Gustava Molandera.  Týž princip nachází 
v neorealistické tvorbě Roberta Rosselliniho, jenž ve svém Františkovi, 
prosťáčku božím využívá toho, co Agel nazývá „estetikou 
bezvýznamnosti“ (esthétique de l’insignifaince); má tím na mysli 
extrémní výrazovou chudobu všech složek díla. Kromě tří 
rozhodujících stylů (zakořenění ve folklóru, liturgické askeze a 
umístění do každodennosti) se podle Agela vyskytují  tři další, 
pokleslé způsoby vyjádření (nebo spíše nevyjádření) posvátna: 
historická rekonstrukce směřující k podívané (spektakulární filmy o 
Ježíšovi, Ben Hur aj.), poetizace (např. Píseň o Bernadettě Henryho 
Kinga), estetická a dramatická nerozhodnost, která kolísá mezi 
dokumentárností, poučením, epopejí a realistickým „výsekem ze 
života“. Pro druhé vydání knihy (1961) doplnil Agel kapitolu Po deseti 
letech, kde komentuje Dreyerovo Slovo, Bressonův snímek K smrti 
odsouzený uprchl a věnuje se novějším filmům Alfreda Hitchcocka, 
Roberta Rosselliniho, Federika Felliniho, Ingmara Bergmana, 
Kendžiho Mizogučiho, Luise Buñuela a Satjádžita Ráje. 
Zásadní metodologický význam měla kapitola „Film a transcendence“, 
kterou do této knihy v podobě doslovu napsal abbé Amédée Ayfre. 
Není pochyb, že kinematografie, zrozená s technickou civilizací, má 
zcela profánní původ, píše Ayfre; přesto však film od svých počátků 
toužil po kontaktu s mysteriózní realitou, kterou věřícím zosobňují 
jisté bytosti a události; některá filmová díla pak dokázala podnítit i 
věrohodné náboženské emoce. Potíž je v tom, že posvátno se 
vyskytuje ve více podobách: od posvátna estetického, které najdeme 
ve všech uměleckých dílech hodných toho jména, až k posvátnu  
démonickému, kosmickému, zázračnému atd. Ayfre si bere na pomoc 
fenomenologickou klasifikaci M. Étienne Soriaua, jenž v knize La 
correspondence des arts rozlišuje různé dimenze uměleckého díla: 
existenci fyzickou (materiální předmět), existenci fenomenální 
                                                        
12 Zde Agel připomíná „spirituální dimenzi“ lidské tváře na plátně, jak na ni upozornil Béla Balázs, mj. právě v souvislosti s tímto Dreyerovým filmem [Balázs, 1958: 72]. 
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(smyslovou kvalitu), existenci věcnou (sémantiku předmětu) a 
existenci transcendentní, která dílo obaluje jako jistý druh mystické 
aury, jako hloubka vyjádřených idejí a citů [srov. Agel & Ayfre, 1961: 
152; Morpurgo-Tagliabue, 1985: 322]. Všechna umělecká díla jsou po 
této stránce posvátná, shrnuje Ayfre, ale to není posvátno, na které 
se ptáme; nás zajímá svět Posvátna v přísném slova smyslu, Posvátno 
jako opak profánního. Zajímá nás způsob, jak může film evokovat 
oblast transcendence, chápané, ve shodě s názorem Rudolfa Otta, 
jako „zcela jiné“ [Otto, 1998], jako opak imanence, tedy světa přírody 
a každodennosti. Tyto polarity mají ambivalentní charakter: v plánu 
transcendence navrhuje Ayfre, ve shodě s Jeanem Wahlem, rozlišovat 
„transascendenci“ (směr vzestupný, k Bohu) a „transdescendenci“ 
(směr sestupný, démonický), v plánu imanence rozum versus instinkt 
a vědomí versus nevědomí. Ayfre navrhuje schéma [Agel & Ayfre, 
1961: 156]: 
 

 
 
Avšak svět Posvátna se nikdy neukazuje v čistém stavu; existuje pro 
nás jen uvnitř komplexu reality, prostřednictvím situací a „milieu“. 
Zabývat se jím pak znamená zabývat se částečnými aspekty těchto 
situací: historickými, psychologickými, sociálními; tak lze prvků 
Posvátna dosáhnout cestou psychologické studie či sociální fresky. 
Filmová technika disponuje prostředky k zobrazení zázraků, přízraků 
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(Mélièsovy triky), nebo může použít metodu „nadimprese“ (Vozka 
smrti), kdy se neviditelné ukazuje jako viditelné, jako skupenství 
hmoty, jako vodní pára. „Zázračnost“ je však možné vydobýt i 
z hloubky skutečnosti, jež přitom neztratí nic z tíhy reality, a to 
cestou fenomenologického realismu neboli důrazem na lidskou 
intenzitu. Prezentace světa lidí tak může být předehrou k mysteriózní 
dimenzi. „Iluze reality transcendentních hodnot je funkcí jistého 
minima reality hodnot lidských“ [Agel & Ayfre, 1961: 165]. Jako 
příklad této techniky inkarnace uvádí Ayfre Zázrak v Miláně. Je tu 
ovšem riziko, že nevěřící divák ve filmu, jenž nenabízí přímou evokaci 
nadpřirozeného světa, postřehne jen hodnoty lidské. Vnímání 
transcendentních hodnot proto vyžaduje vnímatele jistým způsobem 
aktivního. Diváka je možné vtáhnout do děje tak, aby měl možnost 
pocítit solidaritu, jako při sledování Zlodějů kol, jejichž příběh je 
sociálně, psychologicky a eticky nerozdělitelný. „Evokace 
transcendence prostřednictvím fenomenologického realismu je funkcí 
přesnosti konkrétní a globální deskripce skutečnosti“ [Agel & Ayfre, 
1961: 174]. Opačný pól zastupují velkofilmy (Ben Hur), které se 
formou komerčního spektáklu pokoušejí divákovi zprostředkovat 
zážitek svátečnosti, blízký účasti na liturgii. 
V knize Konverze pomocí obrazů (Conversion aux images) Ayfre 
konstatuje, že film, nakolik je uměním, uchovává stopu tajemné 
přítomnosti živého Boha i v dílech, která nejsou zřetelně náboženská, 
která jsou profánní, ba dokonce protináboženská. Bůh však nemůže 
být z filmu nikdy vypuzen, a to ani tehdy, je-li vypuzován úmyslně; 
tato ontologická zákonitost nepodléhá vědomým intencím, neboť film, 
nakolik je uměním, stopu tajemné přítomnosti živého Boha uchovává. 
Většina filmů ovšem pro Boha zdánlivě místo nemá ani o něm 
nemluví. Ayfre rozlišuje čtyři typy Boží nepřítomnosti ve filmu. 
Prvním případem je „nepřítomnost, která je odepřením přítomnosti“ 
[Ayfre, 1964: 38]. Jde o díla protináboženská a antiklerikální, ve 
kterých Bůh není ignorován, ale je mu odmítnuta důvěra; často se 
tato díla uchylují ke stylu, který lze označit za sakrální. Jako příklad 
uvádí Ayfre díla Buñuelova a zvláště filmy Sergeje Ejzenštejna, jehož 
epický styl se rozvíjí v ovzduší posvátna; hra sociálních sil nabývá 
kosmické a metafyzické dimenze, proletariát nahrazuje Krista. Také 
Luis Buñuel provádí kritiku všech forem náboženského útlaku a 
zakládá ji na psychoanalýze, na mýtech sexu a krve, revolta je u něj 
spojena s bakchanáliemi [1964: 38-39]. Druhým typem v této 
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klasifikaci je „nepřítomnost, která je čistě a jednoduše nepřítomností“ 
[1964: 41]; tento postoj chápe Ayfre jako stoický, hedonický a 
epikurejský a nachází jej ve filmech o lidech, kteří jsou uvězněni ve 
své samotě, jako hrdinové filmů Antonioniho či francouzské nové 
vlny. Třetím typem je „nepřítomnost, která je nostalgií po přítomnosti“ 
[1964: 43]; v nich je Bůh, pokud existuje, vzdálený a neviditelný; 
reprezentanty jsou Bergman a Fellini. Konečně poslední skupinu 
Ayfre charakterizuje jako „nepřítomnost, která je znamením či 
maskou přítomnosti“ [1964: 44] a jako příklady uvádí filmy 
Rosselliniho a Bressonovy. 
Reflektovat autentickou přítomnost Boha je obtížné, ale snazší je 
evokovat dojem, který vyvolává jeho nepřítomnost: hřích, zoufalství, 
mlčení; Ayfre tuto úvahu rozvíjí ve své další knize Film a tajemství 
(Cinéma et mystère). Namísto oslnivé přítomnosti triumfujícího Boha 
lze ukázat přítomnost extrémního tajemství, což může vést až 
k pocitu Boží absence a Jeho mlčení, jak to ukázal Bresson v Deníku 
venkovského faráře  a Dreyer v Utrpení Panny Orleánské. V kapitole 
„Obraz v křesťanské civilizaci“ připomíná Ayfre starozákonní zákaz 
zobrazení Boha [1969: 62] z Páté knihy Mojžíšovy13 a rekapituluje 
vývoj křesťanského umění od doby katakomb přes ikonoklastické 
hnutí až po „impresionistickou revoluci“. Ayfre dospívá k závěru, že 
obrazy Boha směřují k humanizaci, profanaci nebo postupné 
laicizaci, k obrazu lidí. Avšak tento obraz lidí vyvolává nové posvátno, 
neboť „obraz sám sebou sakralizuje“ [1969: 69]. Primitivní národy 
vědí, že záznam jisté věci nese kouzlo duplikátu a tento duplikát 
může mít větší moc než to, čeho je duplikátem. Humanizace obrazu 
posvátna vede k demokratizaci; obraz nabývá novou funkci, jež 
spočívá ve vzájemné komunikaci, nikoli pouze s Bohem nebo 
nadpřirozenými silami, ale mezi samotnými lidmi. 
Teologie nedefinuje rigorózní pravidla pro zobrazení posvátného. 
Otázka formy není rozhodnuta, připouštějí se různé způsoby a styly 
[1969: 72-73]. Dva z těchto stylů považuje Ayfre za základní: styl 
                                                        
13„V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu; velice se tedy střezte, abyste nezvrhli a neudělali si tesanou sochu, žádné sochařské zpodobení: zobrazení mužství nebo ženství, zobrazení jakéhokoli zvířete, které je na zemi, zobrazení jakéhokoli plaza, který se plazí po zemi, zobrazení jakékoli ryby, která je ve vodách pod zemí“ [Dt 4, 15-18]. „Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a neudělali si tesanou sochu, zpodobení čehokoli, co ti Hospodin, tvůj Bůh zakázal, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující. Budeš plodit syny a vnuky a dožijete se  v té zemi stáří; zvrhnete-li se však a uděláte si tesanou sochu, zpodobení čehokoli, a dopustíte se toho, co je zlé v očích Hospodina, tvého Boha, co ho uráží, beru si dnes proti vám za svědky nebe i zemi, že v zemi, do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili, rychle a nadobro vyhynete“ [Dt 4, 23-26].  
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transcendence a styl inkarnace, obrazy Boha a obrazy lidí. Styl 
transcendence se uplatňoval v raných epochách a měl za cíl uvést 
člověka do přítomnosti Boha či nadlidských sil; vyznačoval se krajní 
stylizací, neboť mu šlo o privilegované zprostředkování neviditelného. 
Na opačném pólu stojí styl inkarnace, v němž se lidé poznávají takoví, 
jací jsou; jde o reflexi lidského světa a o zprostředkování 
mezilidského. Mezi těmito dvěma styly rozlišuje Ayfre ještě styl 
idealizace, kterému nejde o svět bohů ani o svět lidí, jako spíše o 
vytvoření mytického univerza, v němž jsou vybraní lidé „zbožšťováni“ 
prostřednictvím magie umění a obrazu. Obraz tu tedy neslouží jako 
zprostředkovatel kontaktu s Bohem či lidmi, nýbrž jako únik do snu 
či do odcizení [1969: 69-70].  
Je možné, připouští Ayfre, že obrazům transcendence vyhovují lépe 
vyjadřovací prostředky malířství či sochařství, zatímco fotografie, film 
nebo televize nám s větším úspěchem nabízejí obrazy inkarnace. Tyto 
dvě cesty působí jako antiteze: „obraz tajemství člověka odráží 
tajemství Boha, obraz tajemství Boha odráží tajemství člověka“ [1969: 
74-75]. Naznačené perspektivy nejsou dle Ayfra čistě teoretické, ale 
poskytují precizní kritéria ke zhodnocení nespočetných obrazů, které 
se nám denně nabízejí; stačí položíme-li otázku: Je to opravdu obraz 
Boha? Transcendence jeho Milosti? Nebo opačně: Je tento obraz 
obrazem člověka, reprezentujícím svaté tajemství, které jej obývá? 
Pokud na tyto otázky často odpovídáme negativně, je prý tomu tak 
zčásti proto, že zde působí ještě aparát onoho třetího stylu, který 
jsme nazvali stylem idealizace či divinizace. Lidé zobrazení tímto 
stylem nejsou opravdoví. Líčení zázraků může být přitažlivé, ale chybí 
mu tajemství a život; jsou to pouhé idoly [1969: 75]. 
                                

2.2. Transcendentní styl podle Paula Schradera 
 
Autorem nejoriginálnější a dodnes nejvlivnější teorie spirituality ve 
filmu je americký filmař Paul Schrader,14 autor knihy Transcendentní 
styl ve filmu: Ozu, Bresson, Dreyer (Transcendental Style in Film: 
Ozu, Bresson, Dreyer, 1972), kterou napsal jako diplomovou práci a 
publikoval ve svých 26 letech; dříve než se stal úspěšným 
hollywoodským scenáristou a režisérem. Za mnohé ze silných stránek 
své koncepce vděčí právě knihám Amédée Ayfra a Henriho Agela: 
                                                                                                                                                              
14 V životopisných medailonech o Paulu Schraderovi se uvádí, že byl vychován v přísně kalvinistické rodině a do svých 18 let neviděl žádný film [Líčka & Rohan, 1988: 154]. 
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inspiroval se zejména jejich pojmy liturgické askeze a 
fenomenologického realismu, koncepcí každodennosti a stylu 
inkarnace. Stejně jako francouzští filmoví teologové byl skeptický vůči 
okázalému stylu náboženských velkofilmů a podobně jako oni 
neváhal nacházet reprezentaci posvátného také v dílech vytvořených 
mimo křesťanský kulturní kontext. Blízké jsou si jejich metodologické 
báze: Francouzi i Schrader vycházejí z kategorie posvátna, jak ji ve 
své fenomenologické koncepci definoval Rudolf Otto a rozvinul Mircea 
Eliade. Společné mají i to, že láska k filmu u nich  převyšuje sklon 
k teoretickým spekulacím: své závěry vyvozují z filmové tvorby, v níž 
nalézají jeden z prostorů zjevování posvátného, a odmítají podřizovat 
umění normativním pravidlům. Schraderova koncepce se jeví jako 
nekonfesní, resp. polykonfesní, formalistická, zužující a neestetizující. 
Transcendentní styl ve Schraderově pojetí není totožný se „stylem 
transcendence“, jak ho chápal Ayfre; má naopak, jak uvidíme, blíže 
k tomu, co francouzský kritik nazval „stylem inkarnace“. 
Transcendentní styl definuje Schrader jako „všeobecně 
reprezentativní filmickou formu, která vyjadřuje Transcendentno“ 
[Schrader, 1972: 8-9]. Opírá se přitom o existenci hierofanií, čili 
projevů posvátna v lidské zkušenosti, jak je popsal Mircea Eliade 
[Eliade, 1994: 10], a o teorii reprezentativních uměleckých forem 
sdílených různými kulturami, jak ji rozpracoval Heinrich Wölfflin 
[srov. Morpurgo-Tagliabue, 1985: 119]. Podle Schradera může slovo 
„transcendentní“ nabývat ve vztahu k umění trojího významu. Za 
prvé jde o díla, která bezprostředně informují o Transcendentnu a 
pocházejí přímo od toho, co Rudolf Otto nazývá „zcela jiným“ [Otto, 
1998: 37]; máme tedy na mysli „díla“, která teologové nazývají 
zjevením (může sem patřit neporušená příroda i  Písmo svaté). Za 
druhé jsou to artefakty, které vyjadřují Transcendentno v lidské 
reflexi (například ikony či zenové zahrady) a právě tento význam bude 
mít Schrader ve své teorii na mysli. Za třetí jde pak o díla vyjadřující 
lidskou zkušenost z transcendence (např. expresionistické malby či 
psychologické romány o konverzi). 
Ačkoli transcendentní styl směřuje k nevýslovnému a neviditelnému, 
není sám nevýslovný ani neviditelný; jeho výrazové prostředky náleží 
do sféry imanence a jsou tedy přístupné studiu a analýze. Schrader 
upozorňuje, že pojem transcendentní styl nemá sloužit jako vágní 
nálepka pro filmy s náboženskými motivy; není totiž definován 
tematicky, nýbrž právě a jen jako jistý styl [1972: 4]. 
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K transcendentnímu stylu dospěli nezávisle na sobě umělci různých 
zemí; důraz je proto kladen na univerzálnost této formy reprezentace. 
Paul Schrader analyzuje transcendentní styl v tvorbě tří autorů: 
Jasudžira Ozua, Roberta Bressona a Carla Theodora Dreyera. 
Připouští však, že prvky tohoto stylu mohou být pozorovány ve 
filmech mnoha jiných režisérů: Michelangela Antonioniho, Roberta 
Rosselliniho, Piera Paola Pasoliniho, Budda Boettichera, Jeana 
Renoira, Kendžiho Mizogučiho, Luise Buñuela, Andyho Warhola, 
Michaela Snowa, Bruce Baillieho, Ermanna Olmiho i Miloše 
Formana. V úsilí o postižení tajemství existence se transcendentní 
styl vyhýbá všem konvenčním interpretacím reality, tedy jak imanenci 
vnější (realismus, naturalismus, racionalismus), tak imanenci vnitřní 
(psychologismus, expresionismus). Konvenční formy, které v běžných 
filmech pomáhají divákovi porozumět (zápletka, akce, charakterizace, 
hudba, dialog, střih atd.), jsou ve filmech transcendentního stylu 
neexpresivní či redukované. V dichotomii primitivního a klasicistního 
umění transcendentální styl „upřednostňuje iracionalismus před 
racionalismem, opakování před variací, sakrální před profánním, 
božské před lidským, intelektuální realismus před optickým 
realismem, dvojrozměrné vidění před trojrozměrným, tradici před 
experimentem, anonymitu před individualizací“ [1972: 10-11]. 
Podle Schradera charakterizují transcendentní styl tři stupně: 1. 
Každodennost: puntičkářská reprezentace banálních samozřejmostí 
všedního života, jež připravuje realitu pro vstup Transcendentna. 2. 
Disparita: aktuální nebo potenciální nesoulad mezi člověkem a jeho 
prostředím, jenž vrcholí v rozhodné akci (může jít o náhlý výlev citů, 
jejichž  lidská „hustota“ je právě „hustotou“ spirituální, nebo dokonce 
o zázrak jako v Dreyerově Slovu). 3. Stáze: zmrazený pohled na život, 
který disparitu neuvolňuje, nýbrž transcenduje. Stáze neboli 
zastavený pohyb je podle Schradera „výrobní značkou“ náboženského 
umění, a to v každé kultuře, neboť vede k představě paralelní reality; 
reprezentuje „zcela jiné“ [1972: 39-51]. Konečné vysvětlení efektu 
stáze, této filmové hierofanie, však zůstává tajemstvím, a to i pro 
svého tvůrce [1972: 85]. 
V klasifikaci výrazových prostředků se Schrader odvolává na 
Maritainovu dichotomii „bohatých prostředků časných“ a „časných 
prostředků chudých“ [Maritain, 1936: 51].15 Umělecká díla včetně 
                                                        
15 V Maritainově koncepci jsou bohaté výrazové prostředky vlastní světu, kdežto chudé jsou vlastní duchu: „Kříž je v nich. Čím lehčí jsou co do látky, prostší, méně viditelné, tím jsou účinnější.“ [Maritain, 1936: 51.]  „Čisté duchovno je činnost zcela imanentní, je to kontemplace, jejíž vlastní 
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sakrálního umění využívají obě skupiny prostředků, ale chudé 
prostředky mají přednost. Transcendentální styl vede diváka od 
prostředků bohatých k prostředkům chudým. Příkladem 
„přebohatých prostředků“ (overabundant means) je náboženský film, 
viz Desatero přikázání Cecila De Milla, zatímco na opačné straně 
„přeúsporných prostředků“ (oversparse means) nacházíme 
avantgardní experimenty, usilující prodloužit stázi na celý film. 
 

2.3. Náboženská dimenze podle Rona Hollowaye 
 

V roce vydání Schraderovy studie dokončuje svou disertaci na 
podobné téma americký filmový kritik a evangelický teolog Ronald 
Holloway.16 Práce se jmenuje Náboženská dimenze ve filmu: se 
zvláštním zřetelem k filmům Carla Theodora Dreyera, Ingmara 
Bergmana a Roberta Bressona (The Religious Dimension in the 
Cinema: with Particular Reference to the Films of Carl Theodor Dreyer, 
Ingmar Bergman and Robert Bresson) a Holloway ji později s drobnými 
úpravami vydal pod názvem Za obrazem. Přístupy k náboženské 
dimenzi ve filmu (Beyond the Image. Approaches to the Religious 
Dimension in the Cinema). Hollowayova práce je na rozdíl od 
Schraderovy spíše historická než teoretická, jeho koncepce 
náboženské dimenze ve filmu je velmi široká, přitom tento pojem 
striktně nedefinuje. Jeho přístup můžeme charakterizovat jako 
teologický, konfesní, resp. ekumenický, neformalistický, 
nehermeneutický a značně rozšiřující. 
Hollowayův výklad se svou šíří v podstatě překrývá s dějinami filmu, 
v těch se podle něho projevuje nevyhnutelné „partnerství mezi 
technologickým člověkem a imanentním, avšak transcendentním 
Bohem“ [1977: 10]; Dějiny filmu se pak z hlediska vlivu teologie člení 
podle Hollowaye do tří úseků: od Lumiérů po počátek velké 
hospodářské krize jde o „mystickou participaci“, od počátků 
                                                                                                                                                             působení, aby pronikla k srdci Boha, nezmění ani jediného atomu zde na zemi. Čím více se přibližujeme ryzímu duchovnu, tím více se zmenšují samy časné prostředky, užívané k jeho službě. V tom právě je podmínka jejich účinnosti. Jsouce příliš nepatrné, aby byla zadrženy nějakou překážkou, zasahují tam, kam nezasahují ani prostředky nejmocnější“ [Maritain, 1936: 52].  
16 Ronald Holloway (1933) studoval  teologii v Chicagu a v Hamburku. Žije v Německu, kde spolu s manželkou Dorotheou Hollowayovou založil a rediguje informační čtvrtletník German Film. Ron Holloway patří k vynikajícím znalcům východo- a jihoevropských kinematografií, natočil dokumentární film o Sergeji Paradžanovovi , vydal knihy Z Is for Zagreb (1972), O Is for Oberhausen (1979), The Bulgarian Cinema (1986), monografii o Goranu Paskaljevićovi a další práce. Na karlovarském festivalu několik let předsedal porotě, která hodnotí východoevropské filmy ze sekce Na východ od Západu. 
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zvukového filmu do konce 2. světové války lze v souvislosti 
s rozmachem filmové propagandy mluvit o „pasivní identifikaci“ a 
konečně od války do současnosti se otvírá období „teologického 
dialogu“  [1972: III]. 
Podle Hollowayovy teologické argumentace „každý realistický film, 
který se zaměřuje na otázku osobní víry v jisté lokalitě, je hoden 
teologické pozornosti“ [1972: 158]. Teologie filmu se musí rozvíjet ve 
vztahu k teologii technologie. Pro svůj průzkum náboženské dimenze 
ve filmu si Holloway stanovil devět vlastních ukazatelů, které jsou 
spíše doporučením pro postoj církevních kruhů nežli metodou 
bádání:  1. Jako všechna umění je film výrazem mysli a ducha, 
zrcadlem humanity a reflexe světa, kde člověk žije; jako upřímné 
zobrazení života je předmětem zájmu církví. 2. Církev by se měla 
podílet na vytváření zodpovědného publika, které se bude dožadovat 
kvalitních filmů. 3. Čas pašijových filmů minul. Dějiny pašijových 
filmů jsou převážně dějinami únikovosti a propagandy. 4. 
Náboženství by měla vést s filmaři dialog, vyzývat je k odpovědi na 
teologické otázky; tak by se měla vyvinout nová tradice náboženského 
filmu, filmu teologických hledání a objevů. 5. Dnešní náboženský film 
se pozná podle svého vztahu k evangelické zvěsti, k poselství 
křesťanské naděje skrze víru, k poselství lásky a tolerance. 6. 
Všechny obrazy života, jež jsou hodny nazývat se uměním, obsahují 
selekci a interpretaci. Každý film, který disponuje silou povzbuzovat 
ducha, hlubokou účastí na lidské situaci a rozšiřuje hranice 
porozumění, si zasluhuje pozornost církve, přičemž primární není 
sám námět, nýbrž jeho interpretace.  7. Oceňovat filmy jen pro jejich 
„morální“ nebo „humanistické“ kvality je stejně nebezpečné jako 
všímat si pouze námětu. 8. Stejně zbytečné je požadovat, aby film byl 
zdravý a nezpochybnitelný. 9. Umělec se svědomím má svou vlastní 
integritu; pokud svědomí neprojevuje, měl by být brán se soucitem 
[1977: 41-43]. 
Holloway mapuje vývoj náboženské tematiky od hořického pašijového 
filmu, přes filmy Cecila De Milla, zajímá se o „bohy plátna“, jakými 
byli Valentino a Greta Garbo, a vede paralely mezi sovětským, 
katolickým, fašistickým a nacistickým filmem 30. let. Zajímá ho vývoj 
nábožensky inspirovaných filmů od propagandy k dialogu, který 
nachází ve filmech Carla Th. Dreyera, Ingmara Bergmana a Roberta 
Bressona. Hollowayova koncepce je natolik široká, že se mu do ní 
vejdou indické filmy o Kršnovi, japonské filmy i Charlie Chaplin, 
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jehož tvorbu uvádí do souvislosti s teologickou koncepcí Krista 
Harlekýna, kterou koncem šedesátých let v knize Svátek bláznů 
navrhl Harvey Cox.17. Holloway zmiňuje spektákly Cecila B. De Milla, 
filmy Kendžiho Mizogučiho, lyrický mysticismus švédských filmů, 
neorealistické filmy, francouzské poválečné filmy. Z autorů tehdejších 
socialistických zemí ho zajímá zvláště Miklós Jancsó a tvorba 
jugoslávských režisérů, z české tvorby oceňuje zejména Jiřího Trnku, 
Vojtěcha Jasného a podává stručné shrnutí děl české a slovenské 
nové vlny. Podle Hollowaye byly pro socialistické kinematografie 
podstatné dva faktory: rostoucí touha komunikovat s lidmi přímým, 
důstojným, humánním způsobem a síla náboženských témat, která 
reflektují národního ducha [1977: 161]. Výčet filmů, kde lze 
směřování k reflexi a dialogu najít, je široký: Běžin luh, Alexandr 
Něvský, Ivan Hrozný, Agnus dei, Svěží vítr, Matka Johana od Andělů, 
Stíny zapomenutých předků, Pilát a ti druzí, Každý den odvahu 
Farářův konec, Tri dcéry, Brzy bude konec světa, Ikonostas, Golgota. 
Pro Hollowayovu všeobsáhlou koncepci je příznačné, že z kubánské 
kinematografie jmenuje Aleovy filmy Smrt byrokrata a Vzpomínky, ve 
kterých je náboženství marginálním prvkem, zatímco nejdůležitější 
kubánské filmy, natočené do té doby na religiózní téma – Čas vody a 
Zápas s démony – nezná. Sám Roland Holloway považuje dnes svou 
tehdejší koncepci za příliš otevřenou.18 
 

2.4. Sakrální modus Petera Frasera 
 

Peter Fraser, profesor z Wisconsin Lutheran College, definoval svůj 
pohled na filmovou spiritualitu již názvem své knihy: Pašijové obrazy. 
Sakrální modus ve filmu (Images of the Passion. The Sacramental 
Mode in Film). Jeho koncepce je teologická, konfesní, spíše 
hermeneutická, méně formalistická; také zužující a neestetizující. 
Svůj model charakterizuje Fraser přívlastkem „liturgický“ [Fraser, 
1998: 127]. 
Vedle konvenčního způsobu filmového vyprávění (který ztotožňuje 
s tzv. klasickým hollywoodským stylem) rozeznává Fraser modus 
odlišný, jímž se divákovi přibližuje sakrální zkušenost, a to 
„vyjádřením božské přítomnosti a následným liturgickým projevem 
                                                        
17 Kristus je podle něj potulným trubadúrem, který pořádá večírky, klaunem, jenž v cirkusové parádě vjíždí do Jeruzaléma  [Cox, Harvey: The Fast of Fools, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1969, in  Holloway, 1977: 72]. 
18 Osobní rozhovor autora této práce s Ronem Hollowayem  8. 7. 1999 na MFF v Karlových Varech. 
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této přítomnosti“. Podstatou tohoto modu je „inkarnační gesto“ uvnitř 
filmu, jímž je základní vyprávění přerušeno a učiněno „posvátným“. 
Uvedením této boží přítomnosti se pak vyprávění transformuje do 
nejznámějšího z křesťanských narativních vzorců, jímž je evangelium 
[1998: 2].  
Protože Boží zásah nemůže být ve filmu vyjádřen doslovně, nezbývá 
než ho evokovat metaforicky. Fraser soudí, že tento moment může být 
vyjádřen gestem postavy (například hnutím tváře či těla ve filmech 
Roberta Bressona, Carla Th. Dreyera či Vittoria De Siky) nebo gestem 
filmickým (juxtapozice přírodních zátiší ve filmech Fordových, 
Godardových, Murnauových, nediegetické hudební vsuvky a 
vyumělkované efekty v hollywoodských eposech, světelné efekty u 
Fritze Langa, rytmus vyprávění a symbolické kompozice u 
Tarkovského). Ve všech případech jde o jistou směs obou gest, 
přičemž jednotliví režiséři konfrontují standardní konvence a svůj 
vlastní styl. Náboženskými filmy je publikum zváno k účasti na 
pašijích; jejich smysl je evangelizační. Z žánrového hlediska spojují 
tyto filmy strategie muzikálu a hororu: z muzikálu si berou metodu, 
jež umožňuje, aby vyprávění bylo přerušováno přívaly fantazie či 
lyriky, z hororu si berou koncept publika, jež má v sakrálním rituálu 
prožít očistnou identifikaci [1998: 3]. 
Sakrální styl se podle Frasera vyvinul z křesťanské liturgie. 
Symbolické funkce prostoru a času v inkarnačním momentu 
sakrálního filmu proměňují komplex daného díla v jistý druh 
liturgického obřadu. Takové filmy fungují jako rituál a mohou být 
analyzovány podobně jako mystická kontemplace: na základě 
prostorové kompozice, uplatnění intelektu, přání, afekcí apod. 
Podobnost formálních postupů a narativních modelů lze přitom najít i 
ve filmech, jež jsou si geograficky i historicky vzdálené; není však 
možné překročit hranice křesťanského kulturního okruhu. Fraser to 
zdůrazní v kapitole věnované koncepci Paula Schradera: „Liturgické 
modely nabízejí systém umožňující porozumět mnohem širšímu 
korpusu náboženských filmů a jsou historicky a kulturně lépe 
podloženy než Schraderův megasystém. Máme-li být teoreticky 
konzistentní, musí být toto pole omezeno na filmy, jež následují 
křesťanskou tradici“ [1998: 127]. Wisconsinský teolog je přesvědčen, 
že „posvátno je, konec konců, jednoduše přítomnost Boží a v jádru 
křesťanství je přítomností Boží Kristus sám“ [1998: 11]. 



 27 

Rozmanité podoby sakrálního modu popisuje Fraser v analýzách 
čtrnácti filmů. Všímá si momentů, které různá vyprávění přibližují 
liturgii, a pod rozmanitými syžety nachází stopy „pašijového 
vyprávění“. V Bressonově Deníku venkovského faráře objevuje, 
v souladu s názorem André Bazina [Bazin, 1979: 98], kompozici 
křížové cesty; posvátno zde nachází v tváři Krista, kterou tušíme za 
tváří mladého kněze umírajícího na rakovinu [1998: 11]. V kapitole 
věnované Dreyerovu Slovu polemizuje se strukturální analýzou 
Davida Bordwella, který efekt finální scény zázračného vzkříšení 
v tomto snímku vysvětlil jako účinek návratu k běžným stylistickým 
figurám a konvenční střihové technice, jež následuje po dlouhých 
záběrech, v nichž byla divákova pozornost dlouhodobě frustrována 
[Bordwell, 1981: 170, více o jeho metodě v dalším výkladu]. Avšak 
Bordwell prý přehlédl roli textu jako vehiklu náboženské zkušenosti; 
podle Frasera je účinek scény vyvolán rozptýleným světlem, jež 
evokuje svatou auru, která je klasickou metonymií pro transcendenci 
[1998: 31]. Nechybí samozřejmě analýza Andreje Rubleva; tento film 
prý může být vnímán jako kolekce ikon. Tarkovskij stříhá úseky času 
a skládá z nich jakousi koláž; filmové plátno se tak stává ikonou, jež 
od diváka vyžaduje  kontemplativní vnímání [1998: 36]. Další 
z kristovských reinkarnací nacházíme ve filmu Roberta Rosselliniho 
Řím, otevřené město: Don Pietro tu umírá jako Kristus a jeho popravu 
sledují skrze plot děti, které se pak smutně vracejí do Říma. Právě 
ony zastupují publikum, které se ocitá v pozici účastníků liturgické 
slavnosti [1998: 52]. 
Strhující účinek Pasoliniho Evangelia sv. Matouše objasňuje Fraser 
tím, že tento film, blízký prý „duchovnímu cvičení, liturgickému 
obřadu či osobní meditaci“, primárně operuje na zkušenostní, nikoli 
tematické rovině: Pasolini jej vytvořil jako svého druhu osobní rituál, 
jímž k publiku nehovoří, ale předvádí pro ně pašije. Udržuje diváky 
v mystickém uřknutí tím, že nepřipustí, aby posvátné tajemství 
pokleslo na úroveň racionální definice, a ve scéně ukřižování 
umisťuje diváka do podřízeného postavení  [1998: 71-73]. 
Také za sporem dvou jezuitů ve filmu Rolanda Joffého Mise vidí 
Fraser tvář Kristovu, a to paradoxně ve dvojí podobě: kapitán Rodrigo 
Mendoza, jenž se chápe meče, je vtělením „krále bojovníka, syna 
Davidova“, zatímco mírumilovný otec Gabriel reprezentuje typ  
služebného pastýře [1998: 79-89]. Paralelu s Kristovým životem 
nachází Fraser také v osudu hrdiny filmu Petera Weira Gallipoli. Ve 
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filmu Denyse Arcanda Ježíš z Montrealu zajímá Frasera „mechanika 
posvátného“, kterou odhaluje v polaritě bílé a černé, výšky a hloubky, 
dne a noci, jakož i v trojí sugestivní montáži záběrů nočního nebe nad 
Montrealem, podbarvené syntezátorovou hudbou, a v andělském 
duetu dvou žen, jímž začíná závěrečná titulková sekvence. Snímek 
Babettina hostina funguje podle Frasera na základě asociace jídla 
s eucharistií; film „nutí diváky nejen pochopit, ale voyeuristicky 
okusit Boží dobrotu“ [1998: 116]. Nejpolemičtěji vyznívá kapitola o 
Schraderově filmu Hardcore, kterou Fraser využil i ke kritice 
režisérova teoretického systému. Schraderova tvorba je prý 
poznamenána soustředěním na temnou stránku lidské psychiky, 
vysoce sebevědomým vizuálním a narativním stylem a latentní 
tendencí ke kalvinismu a filozofickému determinismu [1998: 117]. 
V dalších kapitolách se Fraser zabývá filmy Černé roucho, Sbohem 
armádo, V přístavu a Přes práh smrti. 
Závěrečnou kapitolu své knihy věnuje pak Peter Fraser biblickým 
spektáklům; ty jsou podle něj spíše než obsahem definovatelné 
„vysokým stylem“: dlouhými a bombastickými záběry, teatrálními 
dekoracemi, vtíravou nediegetickou hudbou. Jejich boom v Americe 
třicátých a padesátých let souvisel podle Frasera s potřebou obnovy 
tradiční morálky a rodinných hodnot v době velké hospodářské krize 
a studené války, kdežto mladistvý Ježíš ve filmu Nicholase Raye Král 
králů již odpovídal potřebám éry Kennedyho. Podrobně Fraser 
rozebírá pokusy o modernizaci biblického žánru: filmy Král David 
Bruce Beresforda, Poslední pokušení Krista Martina Scorseseho a 
Godardův Zdrávas Maria. 
 

2.5. Film jako teologie podle Vladimíra Suchánka 
 

Filmař a pedagog Palackého univerzity v Olomouci Vladimír 
Suchánek je autorem původní české koncepce spirituálního filmu. 
Sumu svých teoretických a teologických názorů shrnul v knize 
Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu s podtitulem 
Úvod do problematiky uměleckého obrazu jako duchovně-estetické 
skutečnosti (2002), jež vznikla prohloubením jeho disertační práce 
Umělecké dílo jako mystagogie (1996), a dále ji rozvinul ve svazku 
nazvaném A vdechl duši živou… s podtitulem Úvod do duchovních 
souvislostí animovaného a trikového filmu (2004). 
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Klíčovými slovy Suchánkovy koncepce jsou „láska jevící se jako 
krása“ a „věrohodnost“ (bytí, vnímání, existence, přírody, domova 
atd.). Umělecké dílo je mu „znakem či symbolem, který 
zprostředkovává pocit tvořícího člověka z jím prožívaného tajemství 
bytí“ [Suchánek, 2002: 37]. Umělec proto není tvůrcem v pravém 
slova smyslu, nýbrž pomocí světa již stvořeného vytváří svým 
způsobem závislou, druhotnou skutečnost, jež je svědectvím, znakem 
vyššího principu života. Duchovní souvislosti činí z artefaktu 
hierofanii [2004: 16]. Protože se tento princip nachází mimo námi 
postižitelný časoprostor, nelze umělecké dílo definitivně vysvětlit. 
Pokud dílo tento svědecký spirituální rozměr nemá, není uměním; 
jiné funkce (poučení, vzdělání, seberealizaci, předkládání názorů, 
zábavu) olomoucký badatel jako umělecké neuznává [2002: 39]. 
Ontologický a metodologický rámec této rozpravy Suchánek ve své 
druhé knize osvětlil odkazem k eseji Jarosława Pastuszaka 
„Antropologické aspekty teologické hermeneutiky umělecké tvorby“, 
který do svazku vložil jako textovou přílohu [Suchánek, 2004: 25, 
tamtéž Pastuszak 289-298]. Pastuszak zde proklamuje nezbytnost 
vypracovat metodu „teologie obrazu“, schopnou lépe než tradiční a 
stále platné metody postavené na kultuře slova reagovat na výzvy 
nových médií. Tato nová teologie vyžaduje také odpovídající 
hermeneutiku. Teologická hermeneutika podle Pastuszakova výkladu 
striktně rozlišuje mezi znakem a symbolem. V Peircově sémiotice byl, 
jak víme, symbol jedním ze tří druhů znaku vedle ikonu a indexu 
[Peirce, 1998: 136]. Naproti tomu teologická hermeneutika považuje 
za znak pouze to, co vzniká aktivitou člověka, zatímco 
prostřednictvím symbolu podle ní komunikuje Bůh. A jako je Bůh 
nekonečný, má i symbol nekonečné množství interpretací [Pastuszak, 
2004: 290]. Veškeré umění je inspirováno Duchem svatým; umění je 
zhmotněný Duch, umělec je pak ten, kdo je obdařen „receptorem“ pro 
příjem inspirace a „nemůže než zvěstovat vnuknutí“ [Pastuszak, 
2004: 293]. Jediným posláním umění je tedy zhmotňovat zjevení; 
tento obsah se nemění, mění se jen forma v závislosti na socio-
kulturně-historických podmínkách. 
Pro Vladimíra Suchánka je takto chápané umělecké dílo „výsostně 
abstraktní duchovní skutečností existující pouze jako podvědomé 
chvění, které působí na konstrukční tvůrčí složky v člověku“ [2004: 
28-29]. Umělec jen opakuje to, co mu bylo kdysi ukázáno jako 
pravzor. Tento archetyp má vertikální hodnotovou strukturu, ale 
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člověk jej nemůže realizovat jinak než horizontálně. Horizontální 
forma umění se ovšem vyznačuje vertikálním směřováním, jež 
Suchánek nazývá energetickým tokem, který lze dle jeho slov 
pochopit jako spirituální časoprostor [2002: 50]. Propojením lidských 
možností a duchovního obsahu vzniká prostor sakrální. Zmíněný 
pohyb uměleckého díla, ono duchovní proudění označuje Suchánek 
jako „sebeidentifikující světelný tvar, dynamicky totožný s prostorem“ 
[2002: 52]. Tuto spíše metaforu než definici přejal z charakteristiky 
gotické katedrály, jak ji podle H. Mänze v jednom ze svých článků 
citoval Mojmír Horyna [Horyna M., 1994: 17]. 
Za nejvhodnější formu pro zmíněné vertikální směřování považuje 
Vladimír Suchánek právě film, neboť toto médium k takovému úkolu 
předurčuje sama jeho syntetická podstata. Fakt, že film existuje na 
základě výrazových prostředků přejatých od jiných uměleckých 
druhů, pokládá Suchánek za důkaz jeho spirituality a neváhá si pro 
tento princip vypůjčit křesťanský teologický termín 
transsubstanciace [2002: 140]. Čtvrtá neboli spirituální dimenze se 
nachází právě uvnitř unikátního časoprostoru, který může vytvořit 
jen filmová forma; toto spirituální proudění duchovní energie vzniká 
skrze osobní smlouvu tvůrce s Bohem, ať již si to umělec v procesu 
tvorby uvědomuje, nebo ne. Proč umělec dílo vytvořil, může sám 
pochopit až po jeho dokončení, podobně jako si Jákob po procitnutí 
ze spánku řekl: „Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to 
nevěděl!“ [Suchánek, 2002: 178; Gn 28, 16].  
Filmový básnický obraz je dle Suchánka výrazně subjektivní, doslova 
„subjektivně duchovní“ [2002: 165], a nelze ho, jak bylo naznačeno, 
plně intelektuálně pochopit. Použití výrazových prostředků je totiž 
diktováno ideou budoucího díla, která spirituální cestou přichází do 
umělcova podvědomí. Lze však hovořit o komunikačním systému, 
který oba světy (tedy neviditelnou duchovní podstatu a vnímatelný 
smyslový svět) propojuje; tento systém nazývá Suchánek 
„dramaturgickou pavučinou“ nebo „dramaturgickou spirálou“. 
Filmový obraz se jakožto obraz jsoucna a bytí vyznačuje třemi 
bytnostmi: auditivitou (slyšitelné), vizualitou (viditelné) a spiritualitou 
(esenciální). Čas a prostor v díle umožňuje vyjádřit jednotu či různost 
času, místa a děje, ale také „transcendentní koncepci času, místa a 
děje“ [2002: 56]; toto transcendentno se vyjevuje jako fenomén ryze 
subjektivní, což není v rozporu s tím, že jde o znak vyššího bytí, neboť 
toto bytí může působit právě jen skrze umělcův subjekt. Dále se 
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Suchánek pokouší klasifikovat výrazové prostředky filmu jako jeho 
esteticko-spirituální jazyk. Mezi těmito prostředky zdůrazňuje 
význam pohybu, v němž rozlišuje dynamiku, statičnost a směřování, 
a barvu, kterou chápe jako znak a symbol s odkazem na její 
středověký mysticko-symbolický význam. Zvuk podle Suchánka 
zprostředkovává „duchovní chvění“ [2002: 78]. 
Originálním přínosem Vladimíra Suchánka je jeho vnímání 
animovaného a trikového filmu jako filmu duchovního. Takové pojetí 
sice logicky vyplývá z výše popsaného teologického systému 
(připustíme-li, že se mezi animovanými snímky vyskytují umělecká 
díla, musíme uznat i jejich inspiraci z Ducha svatého), avšak 
nejšťastnější roli zde nepochybně sehrála blízkost díla Jiřího Trnky, 
jemuž z ostatních teoretiků spirituálního filmu věnoval zmínku jen 
Ron Holloway [Holloway, 1977: 152]. Tvorbu animovaného filmu 
chápe Suchánek jako analogii procesu Stvoření. Lidský svět je pro 
loutku transcendentní [2004: 247]; umělec ovšem v takovém případě 
není v pozici Boha, nýbrž i v této chvíli zůstává pouhým nástrojem, 
jehož ruka, inspirována Duchem, dává hmotě život a vdechuje jí duši. 
Tento stvořitelský proces se podle Suchánka děje ve čtyřech krocích. 
Prvním je transformace, jež znamená přeměnu skutečnosti do 
metafory nebo hierofanie; vzniká mizanscéna, její makrokosmos i 
mikrokosmos. Druhým krokem je transfigurace, čili přeměna 
vystupujících bytostí, a to jak v rovině výtvarné stylizace, tak v rovině 
„esence charakteru, která je touto stylizací vyjádřena“ [2004: 63]. 
Třetí krok probíhá samovolně a zahrnuje transmutaci a 
„metamorfózu“: tušené významy se v něm propojí a jednající bytosti i 
mizanscéna začnou ve svém mikrokosmu existovat jako reálné. 
Čtvrtým krokem je pak již známá transsubstanciace, totožná 
s konečným vdechnutím života do animovaného filmu; ve 
fotografickém filmu je transsubstanciace jedinou etapou celé tvorby. 
Systematický výklad o výrazových prostředcích animovaného a 
trikového filmu (mizanscéna, rekvizita, herec, barva atd.) opírá 
Suchánek o pojmy transcendence, univerza a o opozici makrokosmos 
versus mikrokosmos. Univerzum chápe Suchánek jako třírozměrný 
makrokosmos, který člověk poznává skrze mikrokosmos [2004: 167]. 
Transcendence není dostupná jinak než prostřednictvím lidského 
subjektu. 
Podobně jako názory Amédée Ayfra, Henriho Agela či Paula Schradera 
vyrůstá Suchánkův systém z fascinace konkrétními filmy. Jeho 
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vesmír má dvě slunce: dílo Andreje Tarkovského a dílo Jiřího Trnky a 
obě do jisté míry vrhají světlo na sebe navzájem; čím je prvé knize 
jeden, tím je druhé knize ten druhý a naopak.19 S nemenší úctou píše 
Suchánek o dílech Sergeje Paradžanova, Tengize Abuladzeho, Karla 
Zemana, Františka Vláčila či Larse von Triera, zvláštní pozornost 
věnuje žánru sci-fi (2001: vesmírná odysea, Blade Runner). Souhrnně 
lze Suchánkův přístup označit za vyhraněně teologický, konfesní, 
hermeneutický a estetizující. Zužující strategie se týká především 
prvé z obou knih; druhá se naopak vyznačuje značnou otevřeností a 
vstřícností nejen k četným snímkům hraným, trikovým a 
animovaným, ale i vůči počítačovým hrám; pro analýzu některých 
filmů tu Suchánek přijímá metaforu Matrixu. 
V Suchánkových knihách je intuitivně postižena řada reálných 
fenoménů, které důvěrně zná každý, kdo má se spirituálními filmy 
diváckou zkušenost: energii těchto děl zřejmě opravdu nelze popsat 
lépe než jako „duchovní chvění“ [2002: 78]. Stejně tak je pravda, že 
navzdory veškerým pokusům o racionální analýzu zůstává v tomto 
typu filmů cosi, co se vzpírá postižení a vysvětlení, a toto chvění 
například u Tarkovského nelze než „jemně poodhalit“ [2002: 177], 
případně se na tyto „vibrace“ naladit. Podle Suchánka je tomu tak 
proto, že jejich „princip bytí existuje mimo námi postižitelný 
časoprostor“ [2002: 123]. Díky své múzické intuici dokáže Vladimír 
Suchánek velmi správně popsat například vyjádření metafyzické 
podstaty světa pomocí reálných zvuků ve Zvětšenině [2002: 83], 
zatímco pro katolicky determinované hledisko Amédée Ayfreho byl 
Antonioni (pravda, ještě před tímto filmem) jen zvěstovatelem Boží 
nepřítomnosti [Ayfre, 1964: 42]. Inspirativní jsou pro nás také 
Suchánkovy postřehy, které se týkají času. Opírají se o starořecké 
rozlišení času kontinuálního (chronos) a času rozhodného činu 
(kairos), jenž byl pro křesťany časem eschatologickým a pro 
Suchánka je časem „bytí, které neplyne, ale které je nepřetržitě 
uskutečňováno jako stále jsoucí“ [2002: 169]. V komentáři k filmu 
Sny Akiry Kurosawy čteme o stavu vědomí člověka, odrážejícím 
„pravdu o něčem, co v čase chronos odešlo, ale v čase kairos stále 
existuje, protože už to tu jednou věrohodně bylo“ [2004: 93]; tyto 
poznámky mohou být, dodáváme, například klíčem k interpretaci 
obou filmových verzí Solaris, jak Tarkovského, tak Soderberghovy. Na 
                                                        
19 Zatímco Trnkův Bajaja je pro výklady v knize první komparativním materiálem a poznámkou v závorce [Suchánek, 2002: 59-61, 156], ve druhé knize se v poznámkách pod čarou skrývají analýzy Tarkovského Stalkera [Suchánek, 2004:132-134, 160-161]. 
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okraji úvah o zátiší jako „časoprostoru předmětu v animovaném 
filmu“ klade Suchánek na jednu stranu díla výtvarná a literární, jež 
jsou dle jeho názoru „plynutím času“, a na druhou stranu díla 
filmová, která jsou „plynoucí v čase“ [2004: 173]. Dle názoru, který 
předložíme níže, je právě „plynutí času“ uvnitř vyprávění „plynoucích 
v čase“ jedním z distinktivních rysů spirituálního filmu; považujeme 
ostatně za signifikantní, že Suchánek dospívá k těmto úvahám právě 
v souvislosti s pojmem „zátiší“, který hraje roli ve zdánlivě odlehlém 
kontextu děl Jasudžira Ozu. Význam Suchánkových textů pro teorii 
spirituálního filmu tkví i ve faktu, že jsou jedinečným svědectvím o 
tom, co nazveme „spirituální recepcí“; tedy o vnímání filmů ve 
spirituálním modu. Důležitost zde proto má sám rejstřík jmen a 
titulů, které badatel do daného kontextu zařadil. 
Poslední třetinu knihy Topografie transcendentních souřadnic 
filmového obrazu tvoří analýzy filmů Andreje Tarkovského. Je to její 
nejoslnivější, ale také nejdiskutabilnější část. Suchánek považuje svět 
Tarkovského za symbolický a provádí jeho hermeneutiku. Jeho 
výklad skrytých teologických významů ve filmech ruského mistra je 
imponující, ale zároveň zužující. Zde již nestačí konstatovat „chvění“, 
ale dospívá se k jednoznačnému výkladu, takže se dočteme, že déšť 
v Tarkovského filmech symbolizuje očistnou milost Ducha svatého 
[Suchánek, 2002: 159] a konkrétně voda v závěru Andreje Rubleva  
má být krev Kristova [2002: 160]. Suchánek je přesvědčen o 
umělcově nekompetenci vlastní dílo interpretovat – není to přece 
režisér, kdo tvoří, ale „Ono“, které jeho prostřednictvím tvoří – a 
zřejmě proto nebere z teoretického díla Andreje Tarkovského v úvahu 
víc než jeho „Přednášky o filmové režii“ [Tarkovskij, 2005: 189-247]. 
Suchánek je také vzdálen diskusi, kterou kritici a „tarkovskologové“ 
z nejrůznějších zemí světa vedou už několik desetiletí, prakticky od 
režisérova prvého celovečerního filmu Ivanovo dětství; ten ostatně 
Suchánek ze svých analýz vyloučil jako snímek, jenž se v důsledku 
atypických okolností svého vzniku mistrově tvorbě vymyká. 
Ke kontinuitě vymezené jmény Ayfre – Schrader se Suchánek nehlásí. 
Čerpá především z vlastní intuice, z vybraných uměleckých děl, 
z posvátných textů, nejčastěji z Bible, a z množství nejrůznějších 
spisů antropologických, přírodovědných, religionistických a 
esoterických, z nichž se téměř žádný nezabývá teologií filmu. Na 
Suchánkovo dílo, disponující i nepochybnými kvalitami múzickými, 
se vztahují jeho vlastní axiómy: je to sám teoretik, kdo zde, 
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inspirován „světem již stvořeným“, vdechuje vybraným filmům „duši 
živou“. Jeho imponující texty se tak díky svému vlastnímu chvění 
stávají jednou z dalších hierofanií. 
 

2.6. Igor Kováč a jeho „hermeneutika podezření“ 
 

Zcela jinak přikročil k interpretaci díla jednoho z velkých představitelů spirituálního 
filmu slovenský autor Igor Kováč v objemné knize Svetlo v chráme s podtitulem 
Meditácie nad filmami Andreja Tarkovského. Úvodem upozorňuje, že „text nemá 
ambíciu vedeckej práce, je iba vstupom do ‚salónneho dialógu’ s viac-menej presne 
určeným okruhom ľudí znalých veci.“ Svoji metodu charakterizuje takto: „Snažím sa 
opísať filmový obraz tak, ako ho vnímam ja, do tejto ‚mojej interpretácie’ vkladám 
dialógy z filmu, vzápätí sa pokúšam ono opísané komentovať či uviesť do súvislostí, 
o ktorých si myslím, že sú podstatné“ [Kováč, 2005: 6]. 
Otázku zobrazení posvátna v kinematografii si Kováčova kniha 
neklade. Spíše než pracím z oboru filmologie podobá se obřímu 
filozofickému traktátu, jemuž dílo ruského filmaře posloužilo jako 
pretext.20 V seznamu použité literatury převažují, vedle čtyř edic textů 
Andreje Tarkovského, knihy teologické, historické, uměnovědné, 
z oblasti psychologie, psychiatrie a sexuologie. Styl knihy je 
esejistický, důležité jsou v něm osobní komentáře, poznámky na 
okraj, sarkastické bonmoty. Vlastnímu výkladu předchází 
třístránkový žertík „Tri zväzky Puškina“, v němž se Kováč pokusil 
vymyslet, jak by vypadal úryvek ze scénáře Tarkovského o 
Dostojevském; spisovatel je zde představen jako odpudivý, 
antisemitsky a misogynsky smýšlející pedofil, který se šťourá v nose a 
přirovnává ženy k hemeroidům. Zlomyslným prologem dal Igor Kováč 
najevo, že nehodlá být vůči géniům uctivý, signalizoval odhodlání 
vstoupit svému mistrovi do nejintimnější blízkosti a určil si 
Dostojevského jako východisko. A to ve dvojím aspektu: hledí na 
Tarkovského s podobným podezřením, jako by šlo o dílo „velikého 
hříšníka“, a uchyluje se k analytickým postupům, které se hodí právě 
na autora Běsů. 
Kováčovu metodu můžeme charakterizovat jako kombinaci 
fenomenologického a psychoanalytického přístupu s tzv. 
hermeneutikou podezření. Základem je detailní popis filmů, záběr po 
                                                        
20 Na mysl se vkrádá analogie s jen o málo objemnějším a v jistém smyslu podobně nemilosrdným spisem filozofa Josefa Šafaříka Cestou k poslednímu. Igor Kováč sdílí s  Šafaříkem kritiku církve i přesvědčení, že cesta Ježíše a cesta církve se vzdalují [srov. Šafařík, 1992: 94]. Příbuznost ve světovém názoru i v dikci dávají tušit, že Kováč Šafaříkův traktát zná, byť jej neuvádí v seznamu použité literatury.  
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záběru, slovo od slova; převažuje vůle vyložit umělcovu osobnost 
z jeho děl. Na rozdíl od Vladimíra Suchánka v nich Kováč nevidí 
řetězy symbolů, které volají po náboženském výkladu, nýbrž výraz 
autorova nitra. Tarkovskij se mu jeví jako umělec, který ve své tvorbě 
řeší sexuální traumata a zejména svůj vztah k matce. Kováč dochází 
k závěru, že se u téměř u všech Tarkovského postav projevuje 
sexuální dysfunkce [2005: 420]. Muži jsou v jeho filmech asexuální, 
neschopní prožívat slast, případně mají latentní homoerotické sklony 
(náznakově ve vztahu Andreje Rubleva a Danily Čorného, otevřeněji 
v Gorčakovově snu z Nostalgie [srov. Kováč, 2005: 41-42, 300-301, 
422]. Ženy se naopak projevují jako sexuálně lačné, neukojené, a 
proto hysterické bytosti [Kováč, 2005: 420], v jednom případě 
(Zrcadlo, návštěva u Naděždy Petrovny) se připouští lesbický poměr 
[2005:, 191]. Je zřejmé, že ruskému režisérovi Kováč přisuzuje 
skeptický pohled na ženy, který do značné míry sdílí sám, například 
když konstatuje, že vlastnosti žen režisér kombinuje přesně podle 
života, čímž „buduje hlboko pravdivú ‚dramatickosť’ svojich ženských 
postáv“  [2005: 420-421].21 
Kováč se na více místech dopouští interpretačních posunů, ne-li 
faktografických chyb; opakovaně například tvrdí, že pohanka Marfa 
se vinou Andreje Rubleva utopila [2005: 64], ačkoli na plátně vidíme, 
že je tato žena velmi zdatnou plavkyní a utonutí jí nehrozí. Většina 
Kováčových postřehů ale svědčí o mimořádné vnímavosti, díky níž se 
Tarkovského filmy před našima očima rozsvěcují v novém, 
překvapivém světle. V případě Andreje Rubleva je to zčásti usnadněno 
i tím, že se Kováč rozhodl pracovat s verzí zvanou Utrpení podle 
Andreje, která však nejenže nebyla všeobecně uznána jako verze 
autorizovaná, jak doložil L. Něchorošev [srov. Sandler, 1991: 42-44], 
ale je prokazatelně umělecky slabší.22 
Kováčův výklad je nápadný i silnou náboženskou skepsí. Esejista se 
projevuje jako zapřisáhlý nepřítel církve, přičemž nijak nereflektuje 
skutečnost, že se v ruském případě jedná o církev pravoslavnou. 
Tvrzení, že existuje Bůh, prohlašuje za největší podvod v dějinách 
lidského rodu [2005: 65], křesťané jsou zločinci, Panna Maria zlou 
                                                        
21 Snaha přistihnout Mistra při misogynském postoji vede například k upozornění, že v epizodě pohanského svátku z Andreje Rubleva spojil Tarkovskij orgiastické vzdychání ženy s vrkáním ukájené slípky; zde však, obávám se, Kováč mylně interpretuje zvuk, který vyluzuje dřevěná houpačka. 
22 K tomuto závěru došel například Petr Gajdošík, když detailně porovnal obě verze, viz http://nostalghia.cz/webs/andrej/clanky/recenze/rublev_rublev.php (verifikováno 13. 5. 2006).   
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čarodějnicí, „cirkev sama svojím hrubým materializmom a dôkazne 
zločinným charakterom počas stáročí vyhrýzla Boha skutočnej lásky 
z kríža“ [2005: 70]. Kováč se raduje z každého antiklerikálního 
motivu, který u svého mistra objeví, nakonec konstatuje, že 
Tarkovského Bůh je Bůh filozofů, depersonalizovaný panteistický 
princip i individuální partner. Tarkovskij se mu jeví jako skrytý 
heretik, panteista, novoplatonik či člen valdenské společnosti a vedle 
křesťanského Boha se u něj objevují i stopy východních filozofických 
systémů [2005: 418-419]. 
Kováč má ke svému mistrovi vztah obdivný a zároveň neuctivě 
kritický; sotva se pustí do analýzy Andreje Rubleva, narazí hned 
v prologu na „nejhorší záběr“, založený na žánrových ambicích [2005: 
18]. Tarkovského Solaris  pak nebyl nikde potupen tak brutálním 
způsobem, jako v této knize. Kováč nejprve v úvodu oznámí, že se 
tímto snímkem vůbec nebude zabývat, závěrem mu však věnuje čtyři 
sžíravé stránky, v nichž zároveň odkryje to nejpodstatnější ze svého 
pohledu na Tarkovského a umění vůbec. Je přesvědčen, že tento 
tvůrce „by zrejme nevedel nakrútiť ani Polnohospodársky magazín, 
pretože on v skutočnosti ‚nebol dobrým režisérom’ “ [2005: 407]. 
Tarkovskij byl dle jeho mínění anděl, který uměl hovořit Božím 
jazykem, neboť Bůh mu propůjčoval geniální talent. V okamžiku 
zrady, tedy ve chvíli jen trochu vlažného srdce, tento dar nejen mizí, 
ale přímo degeneruje do fatální neschopnosti. Důkazem momentální 
ztráty víry má být právě Solaris – pád na hlavu, hluboké nepochopení 
vlastního tématu, nutná porážka na cestě za sebou samým [Kováč, 
2005: 408]. Vizuální motivy ze Solaris se pak znovu objevily, 
tentokrát na pravém místě, ve Stalkerovi; tento i další filmy podle 
Kováče potvrzují, že tvůrce opět Boha našel a ten ve své milosti přijal 
syna zpět. Vždy ironický komentátor má i náhradní verzi pro nevěřící: 
Solaris Tarkovského vyděsil a strach mu už nikdy nedovolil 
zaměňovat za film něco jiného než vlastní život [2005: 407]. 
Argumenty, jimiž Kováč dokazuje brakovost Solaris, se však opírají 
jeho osobní vkus a prozrazují spíše nepochopení.23 Kováč především 
                                                        
23 Nejde o nic neobvyklého; krajní odpor vůči Tarkovského verzi dával najevo i autor románové předlohy Stanisław Lem, jenž se na celý film ani nepodíval – stačilo mu seznámení se scénářem: „K té adaptaci mám velmi zásadní výhrady. Za prvé, přál bych si spatřit planetu Solaris, ale režisér mi to bohužel neumožnil, protože jde přece o komorní film. A za druhé – řekl jsem to Tarkovskému v jedné rozepři – on vůbec nenatočil Solaris, ale Zločin a trest. Z filmu přece vyplývá jen to, že ten hnusný Kelvin přiměl ubohou Harey k sebevraždě, a potom má kvůli tomu výčitky svědomí, které jsou posíleny jejím zjevením; a to za podivných a nesrozumitelných okolností. Ta fenomenalistika opětovných zjevování Harey pro mne byla exemplifikací koncepce, kterou lze vyvodit téměř ze samotného Kanta. Neboť existuje přece Ding an Sich, Nedosažitelné, Věc o sobě, Druhá strana, k níž 
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projevuje nechuť vůči žánru sci-fi, jak lze vyrozumět z opovržlivé 
charakteristiky Stanleyho Kubricka jako „ilustrátora nekonečně 
dementních amerických komiksů typu 2001: vesmírná odysea“ 
[2005: 406], zároveň však na Tarkovského výtvor klade velmi 
konvenční, „americké“ žánrové nároky: kostým Krise Kelvina mu 
připomíná komickou figuru Fantozziho z italské série Maléry pana 
účetního (nepřipouští tedy, že poněkud usedlý, vskutku úřednický 
zjev hlavního hrdiny, povoláním psychologa, mohl být autorovým 
záměrem),24 posmívá se, že na orbitální stanici vidíme „na seba 
naskladané produkty sovietskeho elektronického priemyslu, ktoré pre 
istotu ani neblikajú“ [2005: 406], aniž by respektoval, že nápadná 
ošuntělost prostředí je realistickým prvkem, jímž se tento obraz 
budoucnosti záměrně liší od sterilních futurologických vizí 
z Hollywoodu. Kameře Vadima Jusova prý chybí koncept, výtvarná 
hodnota i řemeslná zručnost. Kováč také nesouhlasí s hereckými 
výkony: Natálie Bodarčuková25 prý zírá do prázdna a předstírá 
oduševnění (její postavu jménem Hari, Harey, resp. dle ruského 
pravopisu Chari, si Kováč z neznámých důvodů přejmenoval na 
Charim), hlavní představitel Donatas Banionis se prý snaží udržet 
výraz, o kterém si myslí, že je charakterový. Totálním pádem je pak 
scéna levitace, při níž se prý ona a on tváří, jako by recitovali zdravici 
Stalinovi. Kritik tu paradoxně opomíjí to, co je v Solaris opravdovou 
chybou: okázale teatrální herecký projev Juriho Jarveta v roli Snauta.  
Jasnozřivému interpretovi se stalo to, co se někdy přihodí každému: 
únava, špatná nálada, nedůvěra k žánru, nekvalitní kopie či 
neadekvátní očekávání způsobí, že film před jeho očima „nevzlétne“ a 
                                                                                                                                                             se není možné dostat. S tím rozdílem ovšem, že v mé próze to bylo zcela jinak ukázáno a zinstrumentováno… Musím ale upozornit, že celý film jsem neviděl, kromě dvaceti minut z druhé části, ale dobře znám scénář, neboť Rusové mají ve zvyku posílat exemplář autorovi. A co už bylo docela odporné, Tarkovskij přivedl do filmu Kelvinovy rodiče, a dokonce jakousi jeho tetu. Ale především matku – protože matka, to je mať a mať je Rusko, Vlast, Země. To už mě pořádně naštvalo. Byli jsme v té chvíli jako dva koně, kteří táhnou vůz na různé strany. Stejnou historii pak zažili Strugačtí, když Tarkovskij natočil Stalkera podle Pikniku u cesty a udělal z toho takový paskvil, kterému pravdaže nikdo nerozumí, ale je sám o sobě smutný a ponurý. [...]  V mé knize byla velmi důležitá celá sféra kongnitivních a epistemických úvah a závěrů, silně spojená se solaristickou literaturou a samou podstatou solaristiky, ale z filmu byly tyto kvality zgruntu odstraněny. [...]  U mne se Kelvin rozhodne zůstat na planetě bez kouska naděje, zatímco Tarkovskij stvořil vizi, ve které se objevuje jakýsi ostrov a na něm chatka. A já když slyším o chatce a ostrovu, můžu vyletět z kůže… Prostě ta emocionální omáčka, do níž Tarkovskij mé hrdiny ponořil, nemluvě o tom, že zcela amputoval vědecké pozadí a vložil tam spoustu nesmyslů, je pro mne zcela nesnesitelná“ [Bereś, 1987: 134]. 
24V rozhovoru s Tonino Guerrou Tarkovskij charakterizoval Kelvina jako „typického maloměšťáka, slabou osobnost“ [Tarkovskij 2005: 56].  
25 Stojí za zmínku, že výkon Nataši Bondarčukové hodnotil Tarkovskij v tomto filmu ze všech herců nejvýše [Tarkovskij, 1997: 57]. 
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žádným opětovným zhlédnutím se to už nedá napravit.26 Kováčovo 
neporozumění vynikne, porovnáme-li jeho řádky o Solaris se 
spirituální interpretací téhož díla, jak ji nabídl Vladimír Suchánek 
[2002].  
 

2.7. N-tá dimenze Josefa Valušiaka 
 
Ze zdejších autorů se nad spiritualitou ve filmu zamýšlí také střihač 
Josef Valušiak, mimo jiné spolutvůrce duchovních snímků Miloše 
Zábranského. Valušiakova drobná práce Střihovou skladbou k n-té 
dimenzi, vydaná jako studijní text FAMU, si neklade natolik 
komplexní cíle jako teologická teorie Vladimíra Suchánka, přesto oba 
filmaře a pedagogy sbližuje řada aspektů: empirická a intuitivní 
východiska, skepse vůči rozumovému a vědeckému poznání,  
karatelský vztah k tržní společnosti, vysoké hodnocení filmů, které lze 
nazvat poetickými či pocitovými, a také jistá rozechvělost podání, jež 
je dána orientací úvah na nesdělitelné „výšiny světla“. Valušiakův 
pohled lze charakterizovat jako neurčitě konfesní, lehce zužující, 
intuitivně teologický a co do ambicí formalistický, bez výraznějšího 
estetizujícího akcentu. Zvláštností jeho výkladu je hojnost příkladů 
z oblasti amatérské tvorby, jejímuž sledování, komentování a 
hodnocení se Valušiak dlouhodobě věnuje. 
Podobně jako Suchánek považuje Josef Valušiak za umělecké 
v pravém slova smyslu pouze ty filmy, které mají duchovní obsah; ty 
ostatní, určené k zábavě či odpočinku, zahrnuje do kategorie užitého 
umění. Duchovní sféru pojmenovává s pomocí „dimenzionální“ 
metafory: první dimenzí je mu smyslový svět, druhou tvoří vzájemné 
vztahy, třetí duševní život člověka; vše ostatní (individuální i 
kolektivní nevědomí, mystika, víra, filozofie, umění a víra) je pro něj 
čtvrtou až n-tou dimenzí, „n + nekonečno“ je posléze sám nedostupný 
a nepoznatelný Bůh. Ve stěžejní kapitole „Časoprostor“ se pak 
Valušiak přiklání k příbuzné metafoře ze seminární práce Martina 
Čiháka, který navrhuje rozeznávat, jak Valušiak uvádí, vedle 
standardního třírozměrného světa „ireálný“ rozměr (3 + n) a vyhrazuje 
                                                        
26 Musíme ovšem připustit, že existuje víc lidí, pro něž bylo setkání se Solaris šokem či zklamáním, tak jako se to zase jiným divákům přihodilo s Tarkovského následujícími filmy. Dokonce i na tomto střetu musíme ocenit Kováčovu intuici: režisér skutečně pokládal Stalkera za příležitost napravit některé chyby ze Solaris, v němž dle jeho názoru zůstalo ještě příliš mnoho žánrových prvků [Tarkovskij 1977]. Vedle soustředěného a asketického Stalkera se tak Solaris může jevit jako dílo mírně řečeno difúzní.  
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jej sféře snové a fantazijní; rozměr (3 + ∞) pak pro Čiháka představuje 
prostor „komplexní“, jenž přesahuje racionální vědomí i iracionální 
tušení. Je to též prostor nevědomí a kolektivních archetypů a 
Valušiak mu říká „jsoucno“ [Valušiak, 2000: 34-35]. 
Valušiak (podobně jako Ayfre a Schrader, byť nezávisle na nich) ví, že 
spiritualita ve filmu je otázkou stylu. Filmové médium se však 
takovému zadání brání, neboť je zatíženo realitou předsnímací 
skutečnosti. Má-li být hlavním smyslem filmu „reflexe, pocit vytržení 
(či jak mám nazvat ono stoupání),“ píše Valušiak, je třeba 
„principiálně proměnit celou strukturu filmového jazyka“ [2000: 49]. 
Jedním z řešení je připodobnit filmovou strukturu proudu vědomí či 
snu, soustředit se na zobrazení nereálna či nadereálna, což znamená 
„zříci se časových, prostorových, fyzikálních pravidel a logických 
zákonitostí“ [2000: 54]. 
Další možnost vidí Valušiak v  přehodnocení tradičního systému 
otázek a odpovědí, kdy smyslem vyprávění nemá být pointa (moralita, 
happyend), ale sama otázka. Divákovi se pak nepředkládá příběh, 
nýbrž úvaha, a dílo dostává strukturu „bloudění myšlenek“ [2000: 
49]. Zázračným všelékem  k dosažení takového efektu je pro 
Valušiaka studium fenoménu času, například zrušení jeho linearity: 
„V určitém kontextu může zrušení příběhu – a tedy absence kauzality 
– vést až ke zrušení dění, tj. ke ztrátě pocitu uplývajícího času. 
Neplynou události, neubíhá čas, zůstává proud vědomí, asociací, 
emocí“ [2000: 49]. Autor si všímá úlohy dlouhých záběrů, které 
„zdánlivě natahují čas, pro někoho mohou být nudné, zbytečně 
popisné, ale při správném použití diváka přitahují jinak. Buďto jej 
strhují svou atmosférou, nebo v nich hledá další smysl, skrytý 
význam, dostává čas k hlubšímu proniknutí do postavy“ [2000: 50]. 
Valušiak doporučuje dívat se na přímku času z bodu mimo přímku 
(mimo čas), čímž se má rázem otevřít nekonečný prostor. Zároveň 
Valušiak upozorňuje, že mezi směřováním k „plus nekonečnu“ a 
eliminací filmového času nelze klást kategorické rovnítko. 
Jádro Valušiakovy esejistické studie lze tedy shrnout do dvou 
základních poznatků: aby film mohl mířit k „n-té“ dimenzi, musí se 
cosi stát s jeho strukturou, a toto cosi má něco společného 
s fenoménem času. V pozadí těchto úvah je tušení souvislostí mezi 
ontologií světa a ontologií filmu: film jako by se svým uchopením či 
zveličením časové dimenze dotýkal jednoho z podstatných tajemství 
jsoucna. 
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Připomeňme ještě, že o vertikálních přesazích v divadelním umění 
uvažoval u nás Zdeněk Hořínek. Svébytné scénické způsoby vyjádření 
duchovní dimenze jsou podle jeho názoru tři: personifikace 
(přítomnost ztělesněného „božstva“ na jevišti), vtělení (například 
prostřednictvím postavy, která mučednictvím následuje archetyp 
Krista) a stopy, kdy lze svět nazírat jako text, který nese šifry 
absolutna [Hořínek, 2004: 16-28]. Koncepce českého teatrologa, jež 
se opírá spíše o pronikavou intuici a recenzentskou praxi než o 
teologické úvahy, tak ve svých prvých dvou kategoriích nepřímo 
potvrzuje oprávněnost Ayfrého rozlišení stylu transcendence a stylu 
inkarnace. 
 

2.8. Žánrová koncepce Marioly Marczak 
 
Mariola Marczak ve své knize Poetika náboženského filmu (Poetyka 
filmu religijnego,, 2000) přistupuje ke spirituálnímu filmu nikoli 
skrze „obsah“ (jako Holloway či Suchánek) ani skrze styl [jako 
Schrader a Bordwell], nýbrž jako ke zvláštnímu žánru. Na rozdíl od 
Schradera, který termín „náboženský film“ považuje za vágní nálepku  
[Schrader, 1972: 4], jež se hodí leda pro epické spektákly zaměřené 
na náboženskou propagandu [Schrader, 1972: 162-163], pokouší se 
Mariola Marczak tímto žánrovým klíčem odemknout právě ty snímky, 
jež bývají obvykle považovány za vrcholné autorské kreace a jen 
málokdy za díla žánrová: filmy Roberta Bressona, Andreje 
Tarkovského, Carla Th. Dreyera. V rámci své koncepce rozlišuje 
„tvrdé centrum“ a „periférii“ daného žánru; do prvé skupiny řadí 
právě filmy výše citovaných autorů (Deník venkovského faráře, 
Utrpení Panny Orelánské, Den hněvu, Slovo, Andrej Rublev, Oběť) a 
také Ježíše z Montrealu od Denyse Arcanda, v kapitole věnované 
periférii pak analyzuje Babetinu hostinu  Gabriela Axela a Černé 
roucho Bruce Beresforda. 
Konfesní přístup považuje Mariola Marczak za samozřejmý; 
„náboženský“ rovná se pro ni křesťanský a v tomto rámci je 
připravena zkoumat díla z okruhu tradice katolické (Bresson, 
Arcand), evangelické (Dreyer) i pravoslavné (Tarkovskij). Rozdíl mezi 
filmem náboženským a nenáboženským demonstruje mj. porovnáním 
dvou snímků s tematikou jezuitského dobývání Nového světa: 
Beresfordovo Černé roucho je pro ni náboženským filmem proto, že 
akceptuje „křesťanskou nauku o lásce jako nejdůležitější z Božích 
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ctností“ a Indiáni jsou v něm autonomními individualitami; naproti 
tomu Mise Rolanda Joffého prý náboženským filmem není, neboť 
obyvatelé „ztraceného ráje“ tu nevykazují vlastní individualitu. Kde 
chybí svobodný jedinec ve vztahu vůči Bohu a lidem, tam o 
náboženskosti nelze mluvit, soudí autorka [Marczak, 2000: 207]. 
V rámci svého předsevzetí odhalit strukturu náboženského filmu jako 
žánru ohlašuje Mariola Marczak nejprve přístup formalistický,27 
většina jejího textu však praktikuje spíše pojetí hermeneutické. 
Teoreticky se opírá o názory Amédée Ayfra a Paula Schradera. Z 
žánrové teorie Davida Fishelova pak přejímá klíčový pojem 
mediačních (zprostředkujících) pravidel. Sám žánr je podle Fishelova 
„mediátorem“ mezi autorem a čtenářem; konstituují jej jisté normy, 
resp. pravidla [Marczak, 2000: 13]. V případě náboženského filmu, 
jak píše Mariola Marczak, se tato mediační pravidla (reguly 
mediacyjne) podílejí nejen na vztahu autor – vnímatel, ale stávají se i 
prostředníkem mezi vnímatelem a Transcendentnem. Nic jiného než 
tyto mediační struktury z náboženských filmů vyabstrahovat nelze; 
tyto filmy nemají ani společné téma, ani společné místo či čas, natož 
společnou narativní strukturu; o jejich hrdinech lze říci snad jen to, 
že jsou v pohybu, ať doslovném či metaforickém. Ona mediační 
pravidla, jež jsou ze své podstaty konstitutivními pravidly žánrovými, 
mají funkci vehiklu, jímž do filmu proniká numinózní aspekt, a 
zároveň slouží jako můstek mezi autorem a divákem. 
Při analýze náboženských filmů „tvrdého jádra“ odhalila Marczak tři 
základní způsoby jejich výstavby. Prvý z těchto modelů podle jejího 
názoru odpovídá Ayfrově „stylu transcendence“ a konceptu „imago 
Dei“ (obraz Boha); v kinematografii byl prý jeho nejdůslednějším 
naplňovatelem Robert Bresson. Tento postup usiluje o bezprostřední 
zpřítomnění posvátného, a proto směřuje k abstrakci, k odreálnění 
obrazu světa tak, aby skutečnost vyjevila posvátno, jež je její 
ontologickou podstatou. Častým řešením je tzv. estetika povrchu, kdy 
vnější vrstva zobrazeného světa podléhá neutralizaci či naopak 
umocnění a projeví se tak dosud skrytá, transcendentní struktura 
reality. Takto koncipované filmy se vyznačují odklonem od tradiční 
dramaturgie, nepřítomností mechanismu identifikace, přesunem 
divákových emocí z povrchové vrstvy do oněch skrytých struktur. 
                                                        
27 „Nezabývám se problémem rozličných forem náboženskosti ve světové kinematografii, ale pokouším se odpovědět na otázku, jaké jsou radikální formy její přítomnosti ve filmovém umění, formy, v nichž tato náboženskost určuje opakovatelnou strukturu díla a konstituuje žánrové konvence“ [Marczak, 2000: 6]. 
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Druhý typ mediačních struktur odpovídá Ayfrovu „stylu inkarnace“ a 
konceptu „similitudo Dei“ (podobnost Bohu). Bez jakékoli redukce 
ukazují tyto filmy viditelnou skutečnost, ta je tu však jen proto, aby 
byla chápána symbolicky; jako znamení či analogie skutečnosti 
neviditelné. Aby takové čtení bylo vůbec možné, je nutné obě roviny 
spojit; tomu slouží jakási konstrukční trhlina (ve výstavbě hrdiny, na 
úrovni jeho motivace, narativní struktury apod.), jež může být 
překlenuta jedině dodáním numinózního aspektu. Takové 
zprostředkování posvátného může divákovi připadat čitelnější, neboť 
nenarušuje tradiční konvence. Zatímco v prvním modelu byl člověk 
představován jako skrytý obraz Boha, ve druhém případě se vzorem 
stává vtělení Ježíše Krista, jeho lidskost. Jako třetí typ mediačních 
struktur náboženského filmu pak Mariola Marczak jmenuje struktury 
adaptační, pokud právě ony vnášejí do díla numinózní aspekt, a jako 
příklad uvádí Arcandův snímek Ježíš z Montrealu. 
Dílo se domáhá svého završení, které je dosažitelné výhradně na 
náboženské půdě. Konstitutivní struktury, jimiž se náboženský 
aspekt díla tvoří, jsou ovšem hluboce ukryté, takže si jich divák 
nemusí všimnout. Jejich odhalení vyžaduje diváka vybaveného 
jistými kompetencemi; náboženský význam vzniká až tehdy, 
zapojíme-li dílo do křesťanského dědictví. Je tedy nezbytné patřit k 
téže kulturní tradici, z níž dílo vyrůstá, soudí autorka. 
Mariola Marczak nepopírá, že některá díla mohou vyzařovat jisté 
fluidum i pro toho, kdo jejich náboženský kód nezná; podobnou 
zkušenost mají lidé s ikonami: „K laikovi mohou ikony promlouvat 
evokací neidentifikovatelného tajemství, neznámou aurou, jakýmsi 
neklidem, tedy způsobem nediskursivním. Ale takové vnímání se 
konec konců vůbec nemusí projevit.“ Právě u ikon pak nesmíme 
zapomínat ani na to, že k jejich sakralizaci docházelo obřadem 
posvěcení. Kompetentním vnímatelem je v případě ikony až ten, kdo 
zná jejich kód a navíc akceptuje onen posvěcující rituál [2000: 213]. 
Viděli jsme, že Mariola Marczak, aniž to explicitně vysloví, považuje 
pro vnímání spirituálního filmu za podstatný kontext a intertext. 
Teprve znalost kódu na straně diváka a něj plynoucí diskurzivní čtení 
konstituuje náboženský film; v tom tkví i podstata (a zároveň důkaz) 
jeho žánrovosti. Putování za strukturami nakonec končí u 
hermenutiky. Koncepci Marioly Marczak můžeme označit za spíše 
teologickou, převážně hermeneutickou, silně konfesní, zužující a 
neestetizující. V intuitivní rovině má polská badatelka blízko 
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k Vladimíru Suchánkovi, s nímž se mj. pozoruhodně shoduje 
v teologické interpretaci balónového prologu z Andreje Rubleva,28 
stejně jako v pokušení (jemuž odolala) ztotožnit náboženskost díla se 
stupněm jeho uměleckosti [Marczak, 2000: 219]. Její neochota 
konfrontovat své úvahy s filmy z jiných kulturních okruhů je tím 
nápadnější, že teoretici, o které se opírá, takovou cestu bez obav 
podnikli: francouzští filmoví teologové komentovali  filmy Satjádžita 
Ráje a Akiry Kurosawy, Paul Schrader postavil svou teorii na analýze 
díla Jasudžira Ozu. 
 

2.9. Bordwellova teorie parametrické narace 
 
K teorii spirituálního filmu přispěli také autoři, kteří mu sice 
nevěnovali zvláštní pojednání, ale některé jeho zákonitosti objevili při 
řešení jiného problému. Americký filmový teoretik a historik David 
Bordwell nevytvořil systematickou teorii zobrazení posvátného, filmy 
tohoto druhu se však soustavně zabýval; napsal mj. monografie Carla 
Theodora Dreyera [1981] a Jasudžira Ozua [1994], podrobně 
analyzoval Bressonův film Kapsář [1985]. Jeho metodu si můžeme 
ukázat právě na jeho dreyerovské monografii. 
Na počátku je třeba říci, že „náboženskou otázku“ si Bordwell vůbec 
neklade, snaží se od ní naopak držet co nejdále. Hned v úvodu odmítá 
tři interpretační přístupy, které se v dosavadní diskusi o Dreyerovi 
ukázaly jako nejvlivnější (náboženské čtení, dále Dreyer vnímaný jako 
humanista, resp. realista, a konečně Dreyer jako akademický estét). 
Místo toho nabízí analýzu odchylek, jimiž se Dreyerův styl odklání od 
historicky definované normy, kterou pro Bordwella představuje 
klasický hollywoodský film [Bordwell, 1981: 7]. Tato metoda je sice 
poněkud mechanická,29 zato důsledná: „Abychom pochopili, jak 
Dreyerův styl funguje, potřebujeme zjistit, jak klasický film chápe 
prostor“ [1981: 37]. 

                                                        
28 „Let balónem ukončený smrtí je zřejmým ‚zopakováním’ prvotního hříchu […]. Důležitý je fakt, že mužik na počátku své krátké cesty do vesmíru přetíná provazy od kostelní věže a ruší tak spojení s posvátnem“ [Marczak, 2000: 105]. „Vzletí z vrcholu kostela (rusky: cerkvi – což znamená jak kostel, tak i církev), od kterého se vzdaluje. Kostel je opuštěný a vyrabovaný (je to pyšné odmítnutí svobody nabízené Bohem). Člověk chce svou svobodu a opovrhuje vrcholem mu nabízeným a letí výš a výš a nakonec je jako vzbouřený anděl sražen a padne do řeky“ [Suchánek, 2002: 196]. 
29 Jednou ze slabin Bordwellova vztahování neamerické produkce k normám klasického hollywoodského filmu je jistá tautologičnost takto získaných závěrů; analytik připomíná zoologa, který by studoval jednoho živočicha za druhým a spokojil by se vždy se zjištěním, zda to je či není savec.  
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Bordwell, inspirovaný odkazem ruského formalismu a zejména 
Šklovského teorií ozvláštnění, nezkoumá Dreyerovy filmy „o sobě“, 
nýbrž vždy na pozadí předpokládané zkušenosti publika té či oné 
doby, přičemž za tuto zkušenost považuje návyk na hollywoodské 
filmy. Tak se mu daří zjistit, že se od daného paradigmatu částečně 
odchylovaly již Dreyerovy rané snímky z dvacátých let [1981: 38], že 
lze v těchto filmech pozorovat hru mezi záběry typu „tableau“ (živý 
obraz) a záběry tváří, což odpovídá opozici zátiší a portrétu ve 
výtvarném umění [1981: 40-56], že obraz na stěně z filmu Upír aneb 
Podivné dobrodružství Davida Graye cituje klasickou normu, kterou 
tento film jako celek zpochybňuje a používá kontinuální vyprávění 
jako svou stínovou alternativu [1981: 98], nebo že Den hněvu byl ve 
své době vnímán jako extrémně pomalý film [1981: 140]. 
Dlouhotrvající odchylkou od klasické normy a návratem k ní 
v samotném závěru vysvětluje analytik ohromující efekt scény 
vzkříšení ve filmu Slovo [1981: 169-170]. Až v případě posledního 
mistrova opusu Gertrud je Bordwell ochoten vážně uvažovat o jiné než 
hollywoodské normě, totiž o stylu uměleckého filmu (art cinema) 
padesátých a šedesátých let; tuto možnost ve vztahu k Dreyerovu 
filmu zvažuje, diskutuje o ní a nakonec ji zavrhuje, aniž by přitom 
opustil konstantní srovnávací pozadí klasického filmu [1981: 188]. 
Neoformalistická metoda přivedla Bordwella k velmi přesnému popisu 
Dreyerových stylistických prostředků, avšak přiznání, že by mohlo jít 
o výrazové postupy spirituálního filmu, se analytik brání. Se zjevnou 
skutečností, že se Dreyerovy filmy tematicky dotýkají náboženských 
otázek, se Bordwell vyrovnává tvrzením, že režisérova pravá motivace 
nebyla náboženská, nýbrž formální: právě v náboženství našel prý 
Dreyerův narativní systém své nejlepší oprávnění, křesťanství se stalo 
umělcovým nejmocnějším formálním prostředkem [1981: 147]. 
Náboženský výklad Bordwell odmítá, kdykoli má dojem, že je to 
možné; stylistické úspornosti filmu Gertrud prý nelze přisoudit 
religiózní význam proto, že zde – na rozdíl od filmů Den hněvu a Slovo 
– narativní strukturu neurčuje žádný náboženský diskurs [1981: 
189]. Vidíme tedy, že zatímco teologicky orientovaní teoretici jako 
Amédée Ayfre či Vladimír Suchánek možnost spirituální interpretace 
vždycky předpokládají a pracují s ní jako s východiskem, skeptický 
David Bordwell, přinejmenším v této své rané dreyerovské studii (a 
v opozici vůči Ayfremu a Schraderovi, jejichž práce zná), vyžaduje 
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k takovému výkladu prokazatelná fakta v podobě explicitního 
zakotvení religiózního motivu ve fabuli. 
Systematické řešení otázek Dreyerova stylu, včetně například 
problému trvání, však Bordwella již v této práci přiblížilo 
k promýšlení vztahu mezi formálním experimentováním a 
náboženskou motivací; to pak v jeho dalších knihách vyústilo 
v koncept parametrické narace.30 V knize Vyprávění v hraném filmu 
(Narration in the Fiction Film, 1985) nabídl David Bordwell klasifikaci 
narativních způsobů (modů); za základní systém si opět zvolil tzv. 
klasické hollywoodské vyprávění, vůči němuž ostatní způsoby 
vystupují jako odchylky. Jednu kapitolu zde Bordwell věnoval 
„parametrické naraci“, kterýžto modus se snaží odlišit od tzv. 
umělecké narace (art-cinema narration). 
Termín „parametrický“ převzal Bordwell z knihy Noëla Burcha Praxis 
du cinéma. Podle tohoto francouzského teoretika jsou technické 
parametry a stylistické procedury (například opozice krátké či dlouhé 
ohniskové vzdálenosti nebo typy mimozáběrového prostoru) pro 
celkovou formu filmu funkčně stejně důležité jako parametry 
narativní a mohou se za jistých okolností stát svéprávným systémem. 
Ideu parametrické narace nachází Bordwell již u Jurije Tyňanova 
[Tyňanov, 1927: 191], jenž odhalil možnost takového vztahu mezi 
syžetem a fabulí, kdy v úloze hlavní hybné síly syžetu vystupuje styl. 
Analogii pak Bordwell objevil v hudebním serialismu padesátých let. 
V parametrickém vyprávění „stylistický systém filmu vytváří modely 
odlišné od požadavků syžetového systému. Filmový styl může být 
organizován a zdůrazněn do takového stupně, který jej co do 
důležitosti staví přinejmenším na roveň syžetovým modelům“ 
[Bordwell, 1985: 275]. Styl se podle Bordwella odchyluje od 
klasických norem také v umělecké naraci a v tzv. 
historickomaterialistické naraci, avšak zůstává v obou případech 
podřízen syžetově definovaným funkcím: navodit realismus, vyjádřit 
subjektivitu, autorský komentář nebo hru mezi těmito faktory. 
Typickým příkladem parametrické narace je film Loni v Marienbadu;  
Bordwell si však všímá i souvislosti mezi parametrickou formou a 
spiritualitou: „Je příznačné, že nejslavnější představitelé úsporné 
parametrické strategie – Dreyer, Ozu, Mizoguči a Bresson – jsou často 
                                                        
30 Výraz „parametrický“ pronikl do Bordwellovy dreyerovské monografie prostřednictvím citátu z Barthesova eseje Třetí smysl: „…je to právě naopak tento příběh, který se stává jaksi parametrickým k signifikantu, jehož je už jen polem přesunu, ustavující záporností nebo ještě – spolucestujícím“ [Bordwell, 1981: 176; Barthes, 1994: 73]. 
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chápáni jako tvůrci mysteriózních a mystických filmů. Jako by 
sebezdůvodňující styl evokoval, na svých okrajích, prchavé přízraky 
konotace, jako by divák prověřoval jeden význam za druhým podle 
této necitelné struktury. Poznání řádu spouští hledání významu. 
K motivaci pohybů stylu tak mohou být navrhována nefilmová, často 
právě náboženská schémata“ [1985: 289]. 
V ozuovské monografii Bordwell tuto teorii rozvinul. Parametrická 
narace má podle něj dva stupně. Nejprve musí vyprávění určit 
technické parametry, jimiž bude manipulováno, druhým krokem je 
pak jejich organizace do probíhajících variabilních modelů. Divák má 
za úkol vytvářet hypotézy nejen o příběhu, ale také o stylu; registruje 
opakování a variace, aby odhalil nenarativní logiku, kterou se řídí 
povrch filmu [Bordwell, 1994: 122]. Takový film pak není textem ke 
čtení významu, ale artefaktem, který divák používá k dosažení 
účinků, mezi nimiž význam, chápaný jako téma či implicitní 
poselství, nemusí být nejdůležitější. Parametrická stylová strategie 
vyzývá diváka, aby zkoumal, rozlišoval, porovnával, shromažďoval a 
revidoval; pokud však tuto hru hrát neumí či nechce, otvírá se mu 
základna pro mysticky motivované čtení, neboť tak dokonalý řád 
přece musí něco znamenat [1994: 140]. 
O „mystickém čtení“ parametrických filmů tedy Bordwell ví, ale 
pohlíží na ně s ironickým odstupem; náboženstvím se vážně 
nezabývá. Jeho koncepce je ryze formalistická. Kde jiní prožívají 
mystické fluidum, tam Bordwell rozeznává pouze variace, permutace, 
opakování, jejichž účelem je hra, případně demonstrace, co filmové 
médium dokáže; připouští ovšem, že parametrické vyprávění 
v Ozuových filmech může nést i jistý „obsah“, jímž je poetizace 
každodenního života [1994: 141]. Právě důsledné soustředění se na 
formu však pro teorii spirituálního filmu představuje značný přínos. 
S jeho pomocí by mělo být snadnější rozeznat, zda se „duchovno“ 
v tom či onom filmu bere z kulturní tradice, z jisté mechaniky 
výrazových prostředků anebo z prázdna, které si divákova mysl 
spontánně zaplňuje mystickým obsahem. Bordwellova teorie 
narativních modů nás pak posiluje v odhodlání přiklonit se na stranu 
těch, kdo  ve spirituálních filmech hledají jistý modus. 
Metodologický význam má i Bordwellova neoformalistická zásada 
posuzovat každý filmový fenomén na pozadí dobové estetické normy. 
Víme, že velcí tvůrci spirituálního filmu si byli dobře vědomi faktu, že 
jejich filmový jazyk se radikálně liší jak od většinové produkce, viz 
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Bressonovu opozici kinematograf versus cinéma (fotografované 
divadlo) [Bresson, 1998: 13-14], tak od děl tradičně vnímaných jako 
umělecká (art cinema), srov. Tarkovského potřebu odpoutat se od 
stylu historického filmu, jaký nastolil Ejzenštejn [Tarkovskij 2005: 
20-21], a od tzv. poetického filmu, jaký reprezentovali Abuladze, 
Ioseliani či Iljenko [Tarkovskij, 2005: 33-34]. Kdybychom si 
představili diváka, který by se z jakýchsi důvodů až do dospělosti 
nedostal do kontaktu s filmovým médiem31 a poté by jako svůj úplně 
první snímek zhlédl některé ze spirituálních děl Carla Theodora 
Dreyera, Roberta Bressona či Andreje Tarkovského, nemohlo by se 
mu v těchto filmech nic zdát „zcela jiné“, přesněji řečeno: jako setkání 
s čímsi jiným by mu musel připadat kterýkoli „první“ film. Jakkoli se 
náboženské náměty zpracovávaly již v rané kinematografii, spirituální 
film v našem slova smyslu se mohl objevit až pozdější fázi, kdy se 
rozvinul, použijeme-li Bordwellovu klasifikaci, nejen „klasický“, ale 
také „umělecký“ narativní styl. Řečeno pak s Gillesem Deleuzem, 
jemuž patří následující kapitolka, musel se nejprve rozvinout „obraz-
pohyb“ a teprve potom „obraz-čas“. 
 

2.10. „Obraz-čas“ Gillese Deleuze 
 
Zařazení Gillese Deleuze mezi teoretiky spirituálního filmu se může 
zdát stejně logické jako nemístné. Explicitní teorii na toto téma 
Deleuze nevytvořil a s označením jeho knih Film 1. Obraz-pohyb a 
Film 2. Obraz-čas za jednu z odrůd teologie filmu by jeho obdivovatelé 
patrně nesouhlasili. Ve své taxonomii neboli klasifikaci obrazů a 
znaků, jak svou dvousvazkovou studii nazývá, zavádí francouzský 
filozof, kráčeje ve stopách Henriho Bergsona (Hmota a paměť) a 
sémiotiky Charlese Spencera Peirce, pojmy jako obraz-pohyb, obraz-
vjem, obraz-akce, obraz-afekce, obraz-pud, obraz-krystal, také 
opznak, audiznak či chronoznak; nikde však žádný „obraz-posvátno“, 
nikde žádný „theo-znak“. Připouští ovšem, že klasifikace znaků je 
nekonečná, neboť je nekonečně mnoho klasifikací [Deleuze, 1998: 
81]. Můžeme se tedy spolehnout, že pokud Deleuze klasifikaci znaků 
podle jejich náboženského smyslu přímo nenavrhuje, rozhodně jí 
nebrání. Jeho příležitostné poznámky o vztahu filmu k víře a 
náboženství se ovšem klasifikace znaků přímo nedotýkají: filozof 
hovoří o „katolické kvalitě filmu“ a o vztahu víry křesťanské a víry 
                                                        
31 Taková představa není až tak daleko od skutečnosti, viz pozn. č. 14 o Paulu Schraderovi. 
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revoluční, kdy film prý může obnovit naši víru v tento svět (srovnáním 
katolicismu a revolucionářství se ocitají v jedné řadě Rossellini, 
Bresson, Ford, Rocha, Güney a Ejzenštejn); zrovna tyto řádky však 
mají spíše charakter intelektuálních výzev a  deklarativních bonmotů 
a nezakládají teoretický systém [Deleuze, 1997: 171-173]. Filozof také 
nijak nerespektuje práce autorů, kteří se spirituálním filmem 
zabývali; s Paulem Schraderem nesouhlasí [1997: 14-17], postřehy 
Amédée Ayfra se neinspiruje. 
Ironicky by se dalo podotknout, že Deleuze spojuje s naším tématem 
především to, že jeho texty fungují od 90. let jako knihy svým 
způsobem posvátné. Neznáme jiného filmového myslitele, jehož práce 
by do té míry vyžadovaly výklad, exegezi [srov. např. Rodowick, 1997, 
Thein, 2002, Jakubowska, 2003]; málokterý badatel si přitom dovolí 
s Deleuzem polemizovat, když většinu energie vyčerpá snahou jeho 
systém do důsledků pochopit a přijmout.32 Deleuze nenavrhl filmové 
vědě pouze nová vysvětlení a nové pojmy, ale novou ontologii. Pro 
označení těchto souřadnic se vžilo adjektivum „deleuzovský“, jehož 
ezoterický majestát nemá v teoretických textech 90. let svou 
závazností daleko k adjektivům jako „marxistický“ či „freudistický“ 
v dobách dřívějších. 
Vtipnou charakteristiku Boha, který ovšem není takto jmenován, 
nacházíme v Deleuzově drobném spisku Podle čeho rozpoznáme 
strukturalismus? Mezi kritérii, podle kterých tento myšlenkový směr  
(spjatý, jak Deleuze zdůrazňuje, s novým materialismem, ateismem a 
antihumanismem) poznáme,33 uvádí Deleuze také „prázdné pole“, bez 
něhož by „hra“ nemohla postupovat vpřed. Struktura prý vždy 
zahrnuje jistý paradoxní prvek, který je svou vlastní metaforou a svou 
vlastní metonymií; je bodem konvergence sérií, které jsou samy o 
sobě divergentní; je výsostně symbolický, neboť je současně 
imanentní. Deleuze mu říká Předmět = x, perpetum mobile, 
symbolický falus či „velký Hybatel“; tento předmět má prý vlastnost 
nebýt tam, kde je hledán, a být nalézán tam, kde není; vždy chybí na 
svém místě, uniká své podobnosti a své vlastní identitě; tento 
                                                                                                                                                              
32 Upozornit na mezery Deleuzova přístupu se v česko-slovenském kontextu ojediněle odvážil Petr Szczepanik, když  doložil, že u Deleuze chybí „sociologický, historický a ekonomický rozměr problému kinematografického dispozitivu jako uspořádání podmínek kinematografické recepce a problém diváka“  [Szczepanik, 2001: 59], Deleuzovi „pro život obrazů unikla dimenze (každodenního) života s obrazy“ [Szczepanik, 2001: 60]. 
33 K poznávacím znamením strukturalismu patří podle Deleuze dále objev říše symbolického vedle reálného a imaginárního, hledání smyslu symbolických prvků v jejich postavení ve struktuře, rozlišování diferenciálních vztahů a jednotlivostí, seriálnost. 
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předmět ovládá strukturu a vždy jde o to odhalit ho. Jako příklad 
uvádí Deleuze mj. ztracený dopis ze stejnojmenné povídky Edgara 
Alana Poea. Všechna místa ve struktuře závisí v každém okamžiku na 
absolutním místě každého z nich vůči Předmětu = x. Onen předmět 
se nedá fixovat na jedno místo, identifikovat rodem nebo druhem, 
neboť je sám nejvyšším rodem struktury; má identitu jen na to, aby jí 
unikal, a místo má jen k tomu, aby opouštěl každé místo [Deleuze, 
1993: 36-45]. Jde o „prázdné pole“, které musí zůstat prázdné; 
nevyplňuje je tedy člověk ani Bůh, avšak provází je „nomádický“ 
subjekt. Struktura přitom projevuje imanentní tendenci přestat 
fungovat, a to dvěma způsoby: pokud doprovodný subjekt ono 
prázdné místo přestane následovat (z prázdnoty se tím stane 
skutečný nedostatek), anebo ho sám obsadí (tím se zastaví pohyb). 
„Strukturalistickým hrdinou“, který struktury z těchto nehod léčí, 
může pak být jedině praxe [1993: 46-51]. Strukturalismus tedy radí, 
abychom se neptali po Bohu, nýbrž po jeho funkci ve struktuře; 
v duchu těchto úvah můžeme doplnit, že „zmizení Boha“ neboli ztráta 
onoho prázdného místa ze zřetele, by bylo podobnou chybou jako 
jeho obsazení určitou ideologií, teologií nebo člověkem. 
Ačkoli nejhojněji citovanými režiséry jsou v Deleuzových knihách 
věnovaných filmu Ejzenštejn, Godard, Resnais, Griffith a Welles, 
obracel se francouzský filozof také často k Dreyerovi, Bressonovi a 
Ozuovi (tedy k trojici klasiků „transcendentního stylu“ à la Schrader); 
z dalších autorů blízkých „tvrdému jádru“ spirituálního filmu zmiňuje 
Tarkovského, Wenderse, také ovšem Buñuela  a Pasoliniho. Již 
z pouhé excerpce komentářů, které Deleuze těmto autorům věnoval, 
lze vyvodit, že měl na spiritualitu ve filmu jistý názor. Snad 
nejzřetelněji to prosvítá z výkladu k Dreyerovi, který ovšem vychází 
z toho, co tento režisér sám o sobě napsal: „Dreyer tím, že potlačuje 
‚atmosférickou’ perspektivu, nechává triumfovat perspektivu 
v pravém smyslu slova časovou nebo dokonce duchovní; rozbíjí třetí 
rozměr a klade dvourozměrný prostor do bezprostředního vztahu 
s afektem, se čtvrtým a pátým rozměrem, s Časem a Duchem“ 
[Deleuze, 2000: 133; srov. též  2000: 144; 1997: 39; 1998: 60-63].  
Na Bergsonově knize Hmota a paměť obdivoval Deleuze spojení 
čistého spiritualismu s radikálním materialismem: pohyb, hmota a 
obraz jsou totožné, Čas je pak koexistencí všech rovin trvání. Stejné 
možnosti podle něho poskytuje i film [porovnej Deleuze, 1998: 60].  
Základem Deleuzovy ontologie, jež vychází z Bergsona, je „trvání 
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neboli Vše“, duchovní realita, která se neustále mění podle svých 
vlastních vztahů“ [2000: 20]. Vesmír je právě toto otevřené Vše; jak 
praví Bergson, „všude, kde něco žije, existuje nějaký, kdesi otevřený 
registr, do něhož se zapisuje čas“ [in Deleuze, 2000: 19]. Film je 
Deleuzem definován jako „systém, který reprodukuje pohyb tím, že jej 
vztahuje k libovolnému okamžiku“ [2000: 14]; pohyb je pak 
„pohyblivým řezem trvání, to znamená Všeho nebo nějakého celku“ 
[2000: 16]. 
Hmota se projevuje jako nekončený soubor obrazů, jež tvoří plán 
imanence, a tento plán je Světlem. Obrazy se šíří všemi směry a jsou  
totožné s pohybem; materiální vesmír je strojovým uspořádáním 
obrazů-pohybů; je jakousi metakinematografií. Také tělo, oko i mozek 
jsou obrazy [2000: 77-78]. „O plánu imanence nebo o plánu hmoty 
můžeme tedy říci, že to je: soubor obrazů-pohybů; sbírka linií nebo 
figur světla; série bloků časoprostoru“ [2000: 80]. Vědomí začíná tam, 
kde se světlo zastaví, kde se nekonečně se šířící obrazy-pohyby 
setkají s neprůhlednou překážkou. 
Zdá se, že Deleuze mluví o tomtéž co teologové, používá jen jiné 
metafory. Je-li představa Boha metaforou pro Bergsonovo-Deleuzovo 
Vše neboli trvání neboli Otevřenost neboli Čas a je-li právě film 
médiem schopným tento Čas vyjádřit, může být otázka spirituálního 
filmu, jak se zdá, skrze odkaz k Času vyřešena. Pro zvláštní formu 
přímého zobrazení času, kterou film disponuje, navrhuje Deleuze 
termín „obraz-čas“, jenž má svou párovou opozici v pojmu „obraz-
pohyb“, spjatým přibližně s prvním půlstoletím dějin filmu. Tento 
„obraz-čas“ by pro nás mohl být jediným způsobem, jak deleuzovskou 
Otevřenost neboli Vše neboli Boha přímo zobrazit – na rozdíl od 
zobrazení nepřímého, jež se děje prostřednictvím podobenství, 
symbolu (tradiční slunce za mráčkem) nebo zobrazením kultovních 
předmětů, sakrální architektury apod. 
Pojem obraz-čas je však v Deleuzově koncepci velmi široký a zahrnuje 
prakticky celou sféru moderního filmu; počátky má již ve třicátých 
letech v díle Jasudžira Ozu, pokračuje pak Orsonem Wellesem až 
k Alainu Resnaisovi. Nejde o atribut striktně definované množiny 
snímků, o kterou se obvykle teoretici spirituálního filmu zajímají, ale 
o většinu „artové“ produkce od čtyřicátých let. Deleuzův obraz-čas je 
úzce spojen se subjektem a myšlením. Mluví-li filozof v souvislosti 
s filmem o „spirituálním automatu“, má tím na mysli psychický 
automat, tedy činnost mysli. Proto je pro něho tak důležitý Alain 
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Resnais, jenž ve svých filmech zkoumá subjektivní prožitek času. Se 
subjektivním prožitkem také souvisí „obraz-krystal“, který patří 
k nejinspirativnějším pojmům Deleuzovy teorie. Filozof jím označuje 
případy, kdy se aktuální obraz spojuje se svým obrazem virtuálním, 
který s ním koresponduje jako jeho dvojník či odraz. Reálné a 
imaginární, přítomnost a minulost se stávají nerozlišitelnými, neboť 
každý okamžik se aktuálně děje a zároveň ubíhá do minulosti, stává 
se virtuální vzpomínkou,. Příkladem krystalické narace je Deleuzovi 
Tarkovského Zrcadlo: „otáčivý krystal, o dvou stranách, pokud je 
vztáhneme k neviditelné dospělé postavě (jeho matka, jeho žena), a o 
čtyřech stranách, pokud je vztáhneme ke dvěma viditelným párům 
(jeho matka a dítě, kterým byl, jeho žena a dítě, které má)“ [1997: 75]. 
Deleuzovo myšlení o filmu je syntézou intuice a systemizace. Čteme-li 
jeho knihy se zřetelem k naší specifické otázce, zažíváme radost ze 
setkání s filmy „tvrdého jádra“, které filozofa zjevně inspirují, a 
z postřehů a formulací, jež se zdají otvírat cestu k pochopení. Snaha 
třídit, katalogizovat a systematizovat však stáčejí tuto cestu jinam. 
Nejcennější objev – pojem „obraz-čas“ – je rozostřen tím, že se má 
týkat celého moderního filmu; do jisté míry tak splývá s filmem 
„artovým“. Přitom opozice „obraz-pohyb“ a „obraz-čas“ se částečně 
překrývá s opozicí epický film – lyrický film, kterou lze odvodit z teorie 
literatury. Nikoli náhodou stojí na počátku Deleuzova výkladu o 
„obrazu-času“ jméno Michelangela Antonioniho; autora, který pro 
Amédée Ayfra do spirituálního filmu nepatřil, zatímco Vladimír 
Suchánek jej do spirituálního kontextu bez rozpaků přijímá. 
 

2.11. Dva světy Pavla Florenského 
 

„Ze všech filozofických důkazů Boží existence zní nejpřesvědčivěji 
právě ten, o kterém se ani jedna učebnice nezmiňuje; lze jej 
formulovat přibližně takto: ‚Existuje Rublevova Trojice, tedy existuje 
Bůh,‘ “ napsal ruský filozof Pavel A. Florenskij [1882-1937]. Jeho 
knížku Ikonostas (1922), z níž tato myšlenka pochází [Florenskij, 
2000: 42], můžeme číst jako jednu z nejkomplexnějších teorií 
spirituálního filmu, jakkoli v ní o kinematografickém médiu není 
zmínka. Florenskij mluví o ikoně a ikonopisectví; jeho úvahy však 
podivuhodně korespondují jak s ontologií fotografického obrazu 
z pera Andrého Bazina, tak s některými koncepcemi Deleuzovými. 
Metaforou ikony se ve stopách Florenského nechali vést někteří 
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vykladači díla Andreje Tarkovského [porovnej Kuśmierczyk, 1995; 
Kovács & Szilágyi, 1997]; úvahy pravoslavného filozofa jsou však 
inspirativní pro teorii sakrálního umění obecně a ve filmu zvlášť a  
nabízejí jistá vodítka i pro hodnotovou klasifikaci uvnitř této 
spirituální sféry. Výstižnost pojmenování umocňuje jeho vzrušený, 
poetický jazyk a také dialogická forma druhé části knihy. 
Florenskij vychází z koncepce dvou světů: viditelného a neviditelného 
(v teologickém smyslu Země a Nebe) a ptá se na hranici jejich dotyku. 
Neviditelná sféra je člověku jistým způsobem dostupná a jejím 
nejjednodušším prožitkem je sen. Sen má své vlastní, 
transcendentální časové měřítko a funguje jako dvoustranný symbol: 
„Z pohledu horního je symbolem dolního a z pohledu dolního je 
symbolem horního“ [2000: 22]. 
Zhmotněným snem je umění. Na přechodu přes hranice světů 
vznikají obrazy, a to dvojího druhu: vzestupné na cestě ze světa 
dolního do světa horního a sestupné směrem opačným; cenné jsou 
jen ty druhé, které přinášejí zkušenost „horního světa“. Stává se, že 
umělec jako umění předloží pouhé „obrazy výstupu“, které jsou ve 
skutečnosti pouhou surovinou; to je příznačné pro umění dionýské, 
psychologismus a naturalismus.. Jinak je tomu s „obrazy sestupu“, 
jež přinášejí „apolinské vidění světa duchovního“ [2000: 24]. 
Florenskij soudí, že odlišit oba druhy umění není těžké, neboť jejich 
charakter prozrazuje příznak času: „umění sestupu, ať je jakkoli 
nespojité, je motivováno velmi teleologicky – je krystalem času ve 
zdánlivém prostoru; naproti tomu umění výstupu je dokonce i při 
silné spojitosti motivací uspořádáno mechanicky, v souladu s časem, 
z něhož vychází“ [2000: 23]. 
Analogie s Deleuzovu koncepcí je nápadná: základním pojem pro oba 
autory je obraz, oba pak rozlišují jakousi jeho „nižší“ formu – u 
Deleuze je to obraz-pohyb, postavený na senzomotorických vazbách, 
u Florenského silná spojitost motivací a mechanické uspořádání – a 
formu „vyšší“ – u Deleuze jde o obraz-čas, Pavel Florenskij na tomto 
místě – ostatně stejně jako Deleuze – mluví o „krystalu času“. Tímto 
krystalem je vidění jako znamení smlouvy, říká Florenskij, a v jeho 
obraze krystalizuje pozemská zkušenost. Toto umění sestupu si může 
dovolit být nespojité, operuje ve zdánlivém prostoru a je teleologicky 
motivováno. Předvídal snad pravoslavný myslitel již v roce 1922 vznik 
Zrcadla Andreje Tarkovského a filmů Alaina Resnaise? 
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Ačkoli obrazy výstupu představují jakousi nižší formu, stále pro 
Florenského nepřestávají být uměním. Největší nebezpečí pro duši 
však filozof nachází na samé hranici obou světů. Zde číhají vidiny, 
klamy a sebeklamy, sféra hadů a svůdců. Duše umělcova může být 
jimi natolik zneklidněna a okouzlena, že za duchovno a duchovní 
obrazy začnou být považovány právě tyto přeludy. Toto „duchovní 
okouzlení“ je nejtěžším stavem, jaký může člověka potkat. Florenskij 
podtrhuje: nebezpečím není střízlivý den, neboť jeho odlišnost od 
sféry duchovní je zřejmá. Časoprostor všednosti, který je naším 
údělem, je skutečný stejně jako svět andělů a návrat k němu může 
zbloudilci dokonce prospět a vyléčit ho. Nebezpečí však číhá tam, kde 
se duše domnívá, že již dosáhla duchovní zkušenosti, ačkoli jen 
podlehla pokušení a omámena pýchou se uzavírá v sobě samé. 
„Vášeň z okouzlení se pokládá za dosaženou duchovnost, za sílu, 
spásu a svatost,“ varuje Florenskij [2000: 26]. Zatímco běžný hříšník 
o svém hříchu ví, „omámená duše odchází od Boha s přesvědčením, 
že k němu směřuje, a uvaluje na sebe jeho hněv, ačkoli jej míní 
potěšit“ [Florenskij, 2000: 26]. Boj s přeludy, které často postihují 
právě lidi zdánlivě svaté, Bohu blízké, je velkým tématem filmů 
Ingmara Bergmana a Luise Buñuela; svůj tragický význam má tato 
metafora i pro „víru“ komunistickou. Domníváme se, že Florenského 
varování můžeme vztáhnout i na „omámené duše“ některých filmů 
falešně spirituálních, které jen napodobují určité vnější formy anebo 
koketním a eklektickým způsobem čerpají z různých náboženských 
forem. 
Umělec by podle Florenského také neměl zaměňovat nepřítomnost 
reality tohoto světa za dosažení hranice světa neviditelného. Taková 
nepřítomnost totiž může být jen „nepochopeným znamením naší 
vlastní prázdnoty“ [2000: 26]; prázdná duše se pak snadno naplní 
škraboškami, bytostmi zištnými a nečistými. 
Přehradou oddělující oba světy je inkonostas, zjevení svatých a 
andělů, Matky Boží a samotného Krista. Ikonostas jsou sami svatí; 
protože však věřící obvykle nejsou nadáni schopností jejich přímého 
duchovního zření, poskytuje církev pomůcku v podobě ikonostasu 
hmotného. Pro způsob, jímž ikona „funguje“, volí Florenskij metaforu 
okna. Tak jako na oknu je nejpodstatnější světlo, jež jím proniká, a 
nikoli sama materiální povaha okna, je na ikoně podstatná Matka 
Boží, kterou lze vidět, k níž se lze modlit, nikoli deska, barvy a 
fermež, z nichž byla ikona vytvořena. Úkolem ikonopisců není obrazy 
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vytvářet, říká Florenskij, oni jen odstranili překážky, odhrnuli závěs, 
který bránil světlu, aby zářilo. Opět se zde ocitáme blízko Deleuzova 
myšlení: tam také bylo základem Všeho světlo jako nekonečná 
množina šířících se obrazů. Zatímco však v deleuzovském vesmíru 
bylo třeba „matné desky“ v podobě lidského mozku či kamery, aby se 
obraz ukázal, Florenskij mluví o závěsu, který je třeba odhrnout. 
Metodologický význam má pro nás Florenského upozornění, že ikony 
se dělí na předzjevené a jejich kopie. V prvém případě zvěstuje ikona 
reálnou duchovní zkušenost; jejím předobrazem mohl být skutečný 
svatý, ať už ho umělec mohl spatřit ještě na zemi či v podobě vidění 
nebo posvátného snu. Kopie není třeba zavrhovat, neboť mohou i 
pouhou nápodobou originálu dosáhnout duchovního otevření; umělec 
také může sám díky předzjevenému originálu získat vlastní duchovní 
zkušenost. 
Ikony Florenskij dělí na: 1) biblické 2) portrétní, jež se opírají o 
zkušenost a paměť ikonopisce 3) psané dle tradice (opírající se o 
duchovní zkušenost z minulých dob) 4) zjevené, čili psané na základě 
vlastní duchovní zkušenosti ikonopisce; všechny případy si však lze 
představit jako převoditelné na tuto poslední variantu. Filmový 
historik si nemůže nepovšimnout, že tímto rozdělením definoval 
Florenskij základní žánry duchovního filmu: 1) biblické epické 
spektákly 2) náboženský dokument 3) hagiografické filmy. Čtvrtá 
skupina by pak vymezovala oblast autorského spirituálního filmu, ve 
kterém autor s duchovní sférou osobně experimentuje, jak to činil 
Andrej Tarkovskij. 
Církev podle Florenského neřeší konflikt starých či nových forem, ale 
vyžaduje od umění realismus, tedy pravdu. Je přitom třeba dodržet 
„nalezený a sněmem prověřený všelidský kánon“; pokud se tak 
nestane, obdrželi jsme buď výsledek nižší úrovně, nebo jde o nový 
objev, který je třeba prověřit. V takovém případě musí být umělec 
připraven nést odpovědnost. „Nejde tu o to, jestli je nějaká žena 
zobrazena špatně, nebo dobře […], ale o to, jestli to opravdu je Boží 
Matka“ [2000: 53]. Pokud umělci už nadpozemský obraz jasně nevidí, 
stávají se z nich samozvanci a dokonce falešní svědkové, tvrdí 
Florenskij. Z těchto normativních úvah mimochodem vysvítá, nakolik 
sovětská teorie socialistického realismu a vůbec umělecká praxe 
v režimech stalinského typu kráčela ve stopách autoritativních 
estetických kánonů ortodoxní církve. Pojmosloví obou systémů se 
částečně shoduje: klíčovými pojmy jsou „pravda“ a „realismus“. 
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Církevní norma ovšem neoperuje pojmy „stranickost“ nebo „lidovost“; 
pokud se ptáme na „typičnost“, tato norma ji obsahuje implicitně. O 
pravověrnosti obrazů rozhoduje v obou systémech vnější autorita 
(církevní sněm, stranický aparát), kánon je automaticky považován za 
všelidsky platný, experimentující umělci jsou apriorně vystaveni 
podezření a obvinění. Nejdůležitější shoda však panuje ve víře 
v existenci absolutní pravdy, o níž talentovaný umělec pouze podává 
svědectví. Teorie „předzjevenosti“ platila svým způsobem i pro 
socialistický realismus. V něm se ovšem za pramen zjevení 
nepovažoval sen (jedině snad utopický nebo romanticky revoluční 
sen), nýbrž třídní praxe a zkušenost. Nešlo o to, zda byl nějaký muž 
zobrazen dobře nebo špatně, ale jestli to byl opravdu Vladimír Iljič. 
Tak jako věřící hleděli skrze hmotnou ikonu jako skrze okno do 
věčného světla, byla i díla socialistického realismu určena nikoli 
k estetickému požitku „o sobě“, ale byla v nich spatřována „okna“ 
k přímému nazírání revolučních pravd. Z filmů Michaila Romma 
Lenin v Říjnu a Nezapomenutelný rok si sovětští diváci měli odnést 
zážitek setkání se „skutečným“ Leninem, ač byl tento obraz ve 
skutečnosti zkreslený.34 
Posledních pět stránek knihy Ikonostas opět dokazuje její inspirativní 
význam pro teorii filmu. Florenskij se zde totiž zabývá vznikem a 
vývojem ikony z egyptské posmrtné masky a jeho úvaha se natolik 
shoduje s klíčovým esejem Andrého Bazina „Ontologie fotografického 
obrazu“ [1945], až se zdá, že Bazin (přestože své metafory čerpá 
z psychoanalýzy) musel Florenského číst. Ikona vznikla 
z pomalovaného sarkofágu, z malby na mumii, jež měla ukázat 
„ideální podstatu zesnulého, […] „propracovat empirickou tvář do 
čistého projevu lidskosti v ní“ [2000: 123]. Toto umění bylo zamýšleno 
nikoli jako portrét, ale jako malba samotné tváře. Malba na mumii, 
stejně jako ikona, chtěla „poskytnout zvýšenou světelnou modelaci 
tváře“, která zjevuje cosi metafyzického; tato forma tváře je dána 
světlem, nikoli však šerosvitem [2000: 124]. Takto stvořená posmrtná 
maska nebyla pokrytím zsenulého, ale jeho odkrytím; byla zjevením 
zemřelého a současně již zjevením nebeským, prosvětleným 
nebeským světlem. „Maska zesnulého, to je sám zesnulý, nejen ve 
smyslu metafyzickém, nýbrž i fyzickém; on je zde, on sám nám 
                                                        
34 Jak upozornil Mark Zak, leninským diptychem Michaila Romma se obraz vůdce v očích lidu změnil. Zatímco ve skutečnosti byl Iljič ryšavý, díky dobovým technickým omezením měl ve filmech tmavé vlasy .Maskování herce Borise Ščukina toto zkreslení do paměti lidí zafixovalo [Zak, 1974: 85].  
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zjevuje svou líc. […] Ať by ostatky svatého byly kdekoli a ať by byly 
v jakémkoli stavu, jeho vzkříšené a prosvětlené tělo ve věčnosti 
existuje a ikona tím, že je zjevuje, zároveň už svatého svědka 
nezobrazuje, ale samotným svědkem je“ [2000: 126]. Odštěpí-li ikonu 
od samého svatého třeba jen nejtenčí štěrbina, stane se ikona 
pouhou věcí mezi jinými věcmi, spojení mezi světem horním a dolním 
se rozpadne. 
Také André Bazin uvažuje o balzamování jako o výchozím faktu zrodu 
výtvarného umění; nazývá ho „komplexem mumie“ a vysvětluje jej 
psychologicky potřebou obrany proti času. Z komplexu mumie však 
podle Bazina pochází iluzivní tendence západního malířství, toužící 
nahradit vnější svět jeho dvojníkem; tento pseudorealismus 
napodobuje skutečnost a spokojuje se s iluzí tvarů. Skutečný 
realismus usiluje o vyjádření podstatně důležitého významu světa a je 
pro Bazina totožný s projevy středověkého umění, které bylo „přísně 
realistické a zároveň nanejvýš spirituální“ [Bazin, 1979: 15]. Bazin by 
se s Florenským shodl v názoru na perspektivu jako „dědičný hřích 
západního malířství“. Chápat renesanční malbu založenou na 
perspektivě za jakýsi vyšší stupeň realismu, než jakého dosahovalo 
středověké umění, totiž Florenskij odmítal [srov. 2000, 2001]. Až 
vynález fotografie, říká Bazin, osvobodil výtvarné umění 
z napodobovací posedlosti. Fotografie uspokojuje komplex mumie, 
neboť balzamuje čas. Dokončením fotografické objektivity v čase je 
pak kinematografie, která poskytuje obraz věcí jako jejich trvání a 
zároveň, podobně jako mumie, podává obraz změn. 
Právě v tomto kinematografickém bodě se obě linie, realistická (ve 
spirituálním smyslu) a napodobovací (iluzivní) sbližují. Vývojová linie 
„mumie – tvář – světlo – obraz (ikona)“, jak ji popsal Florenskij, se 
zčásti kryje s linií „mumie – iluzivní obraz – světlo - fotografie – film“, 
jak ji zahlédl  Bazin. Realismus spirituální a realismus registrující se 
potkaly ve svém výchozím (mumie) i konečném (kinematografie) bodě; 
mezi oběma momenty se rozprostírají dějiny výtvarného umění ve 
dvou liniích, dočasně oddělených „dědičným hříchem“ renesanční 
perspektivy. 
Obě linie nakonec stvrzuje příklad, který Bazin zmiňuje v poznámce 
pod čarou a nazývá ho syntézou ostatku a fotografie; není jim nic 
menšího než tzv. turínské plátno. Bez ohledu na spor o pravost této 
památky můžeme konstatovat, že turínské plátno je zároveň 
posmrtnou maskou, tedy svědectvím okamžiku, a zároveň záznamem 
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trvání, obrazem-časem; každé vnímání tohoto plátna jako otisku 
Ježíšova těla v sobě zahrnuje vědomí staletí, která do tohoto objektu 
vtiskla svou materiální, dokonce fyzikálně a chemicky 
analyzovatelnou stopu. 
Jako se v bodě realismu potkávají mumie, ikona  a kinematografický 
obraz, potkávají se též úvahy o času a o světle v myšlení Pavla 
Florenského, Andrého Bazina a Gillese Deleuze. Všechny tři spojuje 
představa trvání světla v čase; Florenského „horní svět“ se podobá 
deleuzovskému vesmíru nekonečně proudících obrazů. 
 

2.12. Třetí smysl Rolanda Barthese 
 
Jak jsme v předchozích kapitolách zaznamenali, všimli si někteří 
autoři, že spirituální filmy odlišuje od běžné produkce cosi zvláštního, 
obtížně popsatelného, obvyklými metodami neanalyzovatelného; 
říkejme tomu „fluidum“ anebo spolu s Vladimírem Suchánkem 
„duchovní chvění“ [Suchánek, 2002: 78]. Pokusme se prozkoumat, 
jak by nám v této věci mohl pomoci koncept „třetího smyslu“, s nímž 
ve svém eseji z roku 1970 přišel francouzský sémiolog Roland 
Barthes. 
Podle Barthese lze ve filmu rozlišit tři úrovně smyslu: úroveň 
komunikace, jíž je zpráva o zobrazené události, dále úroveň 
signifikace, na níž operují symbolické významy (Barthes ji nazývá 
„vstřícným smyslem“), a konečně třetí neboli „tupý smysl“, jenž 
přichází navíc, jako dodatek. Barthes kolem tohoto pojmu rozvinul 
podobný verbální ohňostroj, jaký Gilles Deleuze věnoval pojmu 
„prázdné pole“: třetí (tupý) smysl je prý „evidentní, skákavý a 
umíněný“, současně „zatvrzelý i plachý, uhlazený a splašený“ a 
totálně, tj. nekonečně otvírá pole smyslu. Třetí smysl se nenachází 
v jazyce (langue) ani v řeči (parole), nýbrž vně řeči a uvnitř 
rozmlouvání. Přináší emoci, která určuje, co máme mít rádi; má co 
dělat s přestrojením a je na straně karnevalu. Tupý smysl je 
signifikant bez signifikátu a na rozdíl od Deleuzova „prázdného pole“ 
není situován strukturálně. Maří fungování smyslu, je lhostejný 
k příběhu, nachází se ve stavu trvalého rozvášňování a 
vyprazdňování, hraje si na přítomnost a nepřítomnost. Tupý smysl 
nutí k vertikální četbě a vytváří pole pro permutace; díky němu, tvrdí 
Barthes, se příběh stává parametrickým vůči signifikantu. (David 
Bordwell bude později mluvit o parametrickém vyprávění, v němž se 
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stylistický systém vzdaluje syžetovým modelům [srov. Bordwell, 1981: 
176; 1985: 275]). Nikoli v každém filmu se však podle Barthese tupý 
smysl vyskytuje; najdeme ho jen u některých autorů, neboť tento třetí 
smysl souvisí s určitým způsobem „čtení reálna“. 
Barthes se domnívá, že tupý smysl je tím, co konstituuje tzv. 
filmovost, neboť filmové je právě to, co je mimo jazyk: zobrazení, které 
se nedá popsat ani zobrazit. Překvapivě však Barthes tento třetí 
smysl nachází na úrovni ještě ne zcela filmové, totiž ve fotogramu; ten 
pak mylně ztotožňuje s reklamními fotografiemi, které, jak známo, 
zpravidla nejsou citátem z filmu, jak Barthes předpokládá, ale bývají 
během procesu natáčení pořizovány zvlášť (proto v sériích těchto 
reklamních fotosek nacházíme i scény, které se v daném aranžmá či 
rámování ve filmu nevyskytují.) Barthes dává studiu fotogramu 
přednost proto, že fotogram „odstraňuje nátlak filmového času“ 
[Barthes, 1994: 75] a nastoluje současně okamžitou i vertikální 
četbu. Filmovost „třetího smyslu“, totožná s filmovostí jako takovou, 
se tedy pro Barthese stává paradoxně viditelnou až při eliminaci 
pohybu, času a střídání záběrů, což jsou právě atributy, bez nichž se 
tradiční koncept filmovosti neobejde. 
Ačkoli o spirituálním filmu zde Barthes přímo nemluví, intuitivně  
odhalil, co je pro takový film podstatné. Především přítomnost 
zvláštního, „zcela jiného“, s věcným obsahem a symbolickým 
významem neslučitelného, běžnými způsoby neanalyzovatelného, a 
přece naléhavě vnímatelného smyslu. Dále skutečnost, že tento smysl 
se k dílu vztahuje jaksi „kolmo“, vertikálně (pojem přebírá Barthes od 
Ejzenštejna) a zároveň parametricky. A konečně fakt, že pro ideální 
fungování tohoto mechanismu je třeba diváka vymanit z tlaku 
běžného filmového času. Barthes věc vyřešil radikálně tím, že použil 
fotogram; film však může podobného efektu dosáhnout i zpomalením 
dějového toku a atypickou délkou či statičností záběrů.35 
V úvahu však musíme vzít i problémy, které jednoznačné vztažení 
„třetího smyslu“ k „duchovnímu chvění“ komplikují. Barthes svou 
koncepci vyložil na příkladech z filmů Sergeje Ejzenštejna Křižník 
Potěmkin a Ivan Hrozný. Ani tyto filmy samy, ani Barthesův pokus o 
konkrétní popis „tupého smyslu“ na základě fotogramů z těchto filmů 
v sobě nic spirituálního nemají. Barthese spíše přitahuje to, co mu na 
                                                        
35 Jistý vztah mezi Barthesovým tupým smyslem a spiritualitou registruje Peter Michalovič, když analogii k Barthesově posloupnosti tří smyslů nachází  v Sedlmayrově analýze obrazu Jana Vermeera Sláva malířského umění. Hans Sedlmayr rozeznává „doslovný obrazový smysl“, „alegorický obrazový 
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obraze připadá, jak píše, „skandální“: přihlouplý výraz postav či 
uvědomění si umělosti jejich maskování. Zajímá ho, řekli bychom, 
jakési přistižení v hanbě; Barthesův tupý smysl je rozhodně víc 
obscénní než duchovní. Odpovídá tomu i další z Barthesových 
příkladů, fotogram ze střihového dokumentu Michaila Romma 
Obyčejný fašismus. V záběru vidíme Göringa, jak střílí z luku. 
Barthese zde zajímá „naivnost mladého nosiče šípů“ a „imbecilní 
úsměv muže v brýlích“, který je zřejmě „nějakým patolízalem“. Není 
tedy nakonec „třetí smysl“ totožný s onou dobře známou schopností 
filmového média zachycovat „život, jaký je“? Nejde tu jednoduše o 
nechtěné kouzlo starých filmů?36 
Barthesovy ejzenštejnovské příklady znemožňují ztotožnit kategorii 
třetího smyslu s „duchovním chvěním“; nevylučují však, abychom 
„tupý smysl“ hledali i ve spirituálních filmech. Pokud bychom jej našli 
v některém z filmů „tvrdého jádra“, mohli bychom připustit, že 
specifický účinek těchto děl s třetím smyslem alespoň částečně 
souvisí. Naštěstí existuje dílo z této oblasti, jehož záběry „tupým 
smyslem“ přímo přetékají; je jím Pasoliniho Evangelium sv. Matouše. 
Použít toto dílo jako důkaz platnosti Barthesovy teorie pro spirituální 
film bude o to snazší, že dešifrováním prvých dvou smyslů – 
doslovného a symbolického – nemusíme ztrácet čas; první je do 
značné míry kodifikován v Novém zákoně, druhý je dán jednak tradicí 
biblické exegeze, jednak aktualizací látky v Pasoliniho marxistické 
interpretaci.37 
Vezměme si pro příklad několik záběrů – fotogramů z tohoto filmu 
vždy s příslušným „prvním smyslem“ . 1. „…hle, anděl Páně se mu 
(Josefovi, pozn. aut.) zjevil ve snu“ [Mt 1,, 20]. Vidíme tvář velmi 
mladé dívky (Rosanna di Rocco) s bradavicí či pupínkem na bradě. 2. 
„…uviděli dítě s Marií, jeho matkou“ [Mt 2, 11]. Maria (Margherita 
Casuro) s dítětem v náruči se ohlédne, její dětská tvář s lehce 
opuchlými očními víčky a plnými rty působí v tuto chvíli velmi 
eroticky. 3. „Tu k němu přistoupil malomocný […] a hned byl očištěn 
                                                                                                                                                             smysl“ a „třetí obrazový smysl“; v analyzovaném obraze je prý tento třetí smysl spojen se zážitkem spirituálního světla [Michalovič, 2003: 63]. 
36 Mezi datem vzniku oněch záběrů a Barthesovým esejem leží pětadvacet a více let, což je zhruba onen „poločas trapnosti“, po jehož uplynutí získáváme ke starým filmům ironický vztah. Je také známo, když už mluvíme o imbecilních úsměvech patolízalů, že podobné „třetí smysly“ se nejhojněji vyskytují na obrazech, jež byly v různých diktaturách pořízeny k oslavě vůdců. 
37 Jsme si samozřejmě vědomi, že Pasoliniho adaptace  není s evangelickým textem totožná a nekryje se s ním stoprocentně ani v zobrazených událostech. Například Josefův sen ze začátku filmu sice pochází přímo z Písma,  ale byl to až Pasolini, kde nechal Josefa uchýlit se k chvilkové dřímotě při pohledu na hrající si děti uprostřed jedné z betlémských ulic. 
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od svého malomocenství“ [Mt 8, 2-3]. Malomocný má tvář 
znetvořenou výrůstkem, který se zvedá z jeho nosu a téměř zakrývá 
pravé oko; po zázračném uzdravení se záběr změní, postižená tvář je 
čistá, přesto v ní však zůstává cosi zvláštního. 
První dojem nám říká, že postavy filmu vybavil Pasolini zvláštní 
erotickou přitažlivostí; týká se to nejen Panny Marie či anděla Páně, 
ale také apoštolů. Erotičnost tváří, mužských i ženských, je 
konstantou Pasoliniho stylu a v Evangeliu sv. Matouše ji najdeme 
stejně dobře jako v Teoremě či v tzv. Trilogii života (Dekameron, 
Canterbuské povídky, Květ z tisíce a jedné noci). Nejde o tváře 
„filmově“ upravené, ale o tváře „ze života“: postavy mají drobné 
kosmetické vady, asymetrické obličeje, zvláštní vrásky, křivé zuby, 
velké uši apod., ztělesňují je neherci. Kamera tyto tváře často 
zachycuje frontálně; tento postup přisuzuje divákovi pozici voyeura 
(lze si představit něco nestoudnějšího, ale také sakrálnějšího, než 
přímý, intimně blízký pohled na Pannu, těhotnou z Ducha svatého?), 
postavám pak přisuzuje roli objektů jeho „zírání“. Zároveň má však 
jejich přítomnost před kamerou cosi společného s nejprostším 
pózováním lidí před objektivem fotoaparátu. Dobře tento stav 
vystihují Barthesova slova: „…v tupém smyslu je erotičnost, která 
zahrnuje opak krásného a dokonce vnějšek opačnosti, tzn. 
překročenou mez, inverzi, indispozici a možná sadismus“ [Barthes, 
1994: 70]. Svou frontálností a statičností pak jako by Pasoliniho 
záběry vycházely vstříc Barthesově přání, aby byl „tupý smysl“ hledán 
ve fotogramu. 
Význam Barthesovy teorie pro spirituální film by byl ještě 
průkaznější, kdybychom záběry obdařené třetím smyslem našli i 
v jiných filmech daného korpusu, řekněme u Andreje Tarkovského. 
Nepochybně jsou kupříkladu v Andreji Rublevovi momenty, které tuto 
představu naplňují: tázavý výraz Bláznivé s roštím v náruči, buclatý 
Serjoža v okamžiku smrti, koktavý Boriska v blátě. Ze Solaris 
můžeme uvést křeče Hari v okamžiku nezdařené sebevraždy, ze 
Stalkera vzlykající Stalkerovu ženu při jejím monologu. Jakoby 
přitahován barthesovským tupým smyslem použil Tarkovskij ve filmu 
Zrcadlo obraz Podobizna Ginevry Benciové a dokonce tento Leonardův 
„fotogram“ komentoval: „Není možné ani s jistotou říci, jestli se nám 
ta žena líbí nebo ne, jestli je sympatická nebo nepříjemná. Současně 
přitahuje i odpuzuje. Je v ní cosi nevyslovitelně krásného, a zároveň 
natolik odpuzujího, ďábelského. Ale ne ďábelského v přitažlivě 
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romantickém smyslu. Je v ní prostě cosi, co se nachází na rozhraní 
dobra a zla. Je to půvab se záporným znaménkem. Během našeho 
vnímání, při zkoumání portrétu vzniká jakási neklidná pulzace, 
nepřetržitá a téměř nepostižitelná změna emocí, od nadšení až po 
štítivý odpor. Poněkud příliš křehká38 tvář, s očima příliš od sebe… Je 
v ní cosi zdegenerovaného a … překrásného. […] Zkuste přitom 
Leonardův portrét rozložit na kompoziční prvky – a nic tím nezískáte. 
V každém případě takové rozložení dojmu na prvky nic nevysvětlí“ 
[Tarkovskij, 2005: 37-38]. Podobnou ambivalencí je v Zrcadle 
obdařena také dívka s bolístkou na rtu, která si hřeje ruce u ohně. 
Igor Kováč o ní píše: „Tvář dievčaťa je teraz krásna a čistá, vskutku 
vyzerá ako Pierova Madona, ale zároveň tiež ako pouličná 
‚rozkošníčka‘ tesne po akte, v poradí však piatom“ [Kováč 2005: 191]. 
Ačkoli fotogramy, na nichž Barthes tupý smysl vysvětluje, jsou vždy 
zachycením postavy, můžeme se odvážit uvažovat o stupnici tří 
smyslů i v souvislosti s motivem deště, který je pro Tarkovského tak 
signifikantní. První smysl (zpráva o události) nás informuje, že prší. 
Druhý (symbolický) smysl interpretuje Vladimír Suchánek jako obraz 
„neviditelné milosti Boží, která se vylévá na celý svět“ [Suchánek, 
2002: 224]. Je tu ovšem ještě třetí a snad nejdůležitější „smysl vody“; 
právě ten, o němž mluvil sám Tarkovskij: „Moc se mi líbí voda jako 
substance. Je vůbec čímsi tajemným. Hlavně však jde o to, že je voda 
neobyčejně dynamická. Díky ní lze vyjádřit doslova vše: pohyb, 
hloubku, proměnu, barvu, zrcadlení. Voda je jedna z nejkrásnějších 
věcí na zemi. Není nic hezčího než voda. V přírodě není žádný jev, 
který by v ní nenašel svůj odraz… Neumím si bez vody představit 
žádný ze svých filmů“ [Tarkovskij, 1989b: 87]. „Déšť v Solaris není 
symbolem, je jenom deštěm, který v jisté chvíli nabývá pro hrdinu 
zvláštního smyslu. Ale nic nesymbolizuje. Pouze vyjadřuje. Ten déšť je 
uměleckým obrazem“ [Tarkovskij, 1989b: 168].  „Často jsem poslední 
dobou mluvil s diváky a všiml jsem si, že kdykoli jsem prohlásil, že 
v mých filmech nejsou žádné symboly ani metafory, tvářili se 
nedůvěřivě. Neustále se mne znovu a znovu vyptávali, například, co 
v mých filmech znamená déšť; proč se objevuje v každém dalším 
filmu; a k čemu jsou ty opakované obrazy větru, ohně a vody. 
Opravdu nevím, jak si mám s takovými otázkami poradit. Déšť je 
prostě typickým jevem v krajině, kde jsem vyrůstal; v Rusku máte 
tyto dlouhé, chmurné, vytrvalé deště. A mohu říci, že miluji přírodu – 
                                                        
38 Tarkovskij zde doslova říká „rychlovatoje lico“, tedy „odulá tvář“.  
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nemám rád velká města a cítím se docela šťasten, když jsem vzdálen 
výdobytkům moderní civilizace, tak jako jsem se cítil skvěle v Rusku, 
když jsem prodléval na své chatě a Moskva byla tři sta kilometrů 
daleko. Déšť, oheň, voda, sníh, rosa, vítr, který zvedá prach – to 
všechno jsou části materiální scenérie, v níž přebýváme; mohl bych 
dokonce říci, že je to pravda našich životů. Jsem proto zmaten, když 
mi někdo říká, že se lidé nemohou jednoduše kochat sledováním 
přírody, když je pěkně ukázána na plátně, ale jsou nuceni pídit se po 
jakémsi skrytém významu, který v tom podle nich musí  být. 
Samozřejmě může být déšť vnímán jen jako špatné počasí, kdežto já 
jej používám k vytvoření zvláštního estetického pozadí, do něhož 
namáčím akci filmu. Ale to vůbec neznamená, že do svých filmů 
vnáším přírodu jako symbol něčeho jiného – Bůh chraň!“ [Tarkovskij, 
1989a: 212-213].39 Jak dokazují Tarkovského slova, „filmovost“ jeho 
děl se realizuje spíše „prvním“ a „třetím smyslem“, nikoli druhým, 
„vstřícným smyslem“ symbolickým.  
Mohli bychom dále uvažovat, jak se „tupý smysl“ projevuje v Utrpení 
Panny Orleánské Carla Th. Dreyera, kde je jeho místo u Roberta 
Bressona, jak důležitý je ve filmech Bély Tarra. Postačí však, budeme-
li vědět, že využití „tupého smyslu“ může být ve spirituálním filmu 
velmi intenzivní, aniž by však tento třetí smysl vždy nezbytně 
produkoval duchovní významy. 
 

2.13. Předběžné shrnutí 
 

Vytvořit jedinou konzistentní teorii z dvanácti (resp. 11 + 1, neboť 
Florenskij o kinematografii explicitně nepíše) přístupů ke 
spirituálnímu filmu, které jsme právě komentovali, samozřejmě není 
možné. Vedle badatelů, kteří na sebe navazují (linie Ayfre – Schrader 
– Marczak), tu potkáváme solitéry, kteří svůj teoretický chrám budují 
z vlastní invence (Suchánek, Valušiak), a také ty, kdo dospěli 
k analogickým představám, aniž o sobě věděli (Florenskij – Deleuze). 
Někteří (Ayfre, Holloway) množinu duchovních filmů doširoka otevřeli, 
jiní (Schrader, Suchánek) ji podrobili redukci. Další pak přispěli 
k teorii spirituálního filmu mimoděk, když řešili jinou otázku 
(Bordwell, Deleuze, Barthes). 

                                                        
39 Citát pochází k Tarkovského komentáře k filmu Nostalgie, proneseného a publikovaného na Západě; je tudíž vyloučeno, že by umělcova zdrženlivost vůči symbolickému nebo dokonce religióznímu výkladu jeho filmů nějakým způsobem souvisela s ohledem na sovětskou cenzuru. 
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Mluvili jsme již o rozdílech mezi „hermeneutiky“ (Suchánek, Marczak, 
Kováč) a „formalisty“ (Schrader, Bordwell). Pro obtížnou uchopitelnost 
daného tématu je příznačný i protiklad mezi jistou odtažitostí velkých 
ontologických systémů (jaké navrhují například Florenskij, Deleuze a 
Suchánek) a výstižností dílčích intuitivních postřehů, s nimiž se 
setkáváme často u týchž autorů. 
Za prokázané budeme považovat tyto závěry: 
a) film disponuje specifickými prostředky k vyjádření posvátna 
b) tyto prostředky lze popsat jako specifický styl (Ayfre, Schrader) 
c) klíčovou kategorií tohoto stylu je čas (Valušiak, Deleuze, 
Florenskij) 
d) produktem tohoto stylu je jistý narativní modus (Fraser), jenž 
uvádí diváka do zvláštního recepčního stavu 
e) existuje tvrdé jádro spirituálních filmů (Marczak), jejichž 
analýzou lze výše uvedené teze doložit. 
Výzvou je soubor konceptů a pojmů, které uvedení autoři zavedli. 
Kdybychom se některé z nich pokusili spojit v systém, mohli bychom 
například dospět k tvrzení, že spirituální film je „žánr“ (Marczak) jenž 
prostřednictvím „transcendentního stylu“ (Schrader) neboli „stylu 
inkarnace“ (Ayfre), odpovídajícího „sakrálnímu modu“ (Fraser) ve 
„spirituálním časoprostoru“ (Suchánek) uplatňuje „parametrickou 
naraci“ (Bordwell) vyjadřující „krystaly času“ (Florenskij, Deleuze), 
oplývající „třetím smyslem“ (Barthes), čímž vyjadřuje zkušenost „světa 
horního“ (Florenskij) a vyslovuje se tak k „n-té“ (Valušiak) neboli 
„náboženské dimenzi“ (Holloway). Jakkoli groteskně uvedený výrok 
zní, obsahuje to nejpodstatnější: vymezení spirituálních filmů jako 
zvláštní skupiny, kterou lze sémanticky, syntakticky i pragmaticky 
definovat. Jak ukáže další výklad, některé z uvedených pojmů lze 
dobře použít jako odborné termíny, jiné jsou lépe využitelné jako 
metafory. 
Naše bilance by však nebyla úplná, kdybychom si nepovšimli názorů, 
jimiž k teorii spirituálního filmu přispěli sami jeho tvůrci. Pier Paolo 
Pasolini se zabýval sémiotikou filmu [srov. Kossak, 1976], Robert 
Bresson vydal knihu svých filmových „maxim“ [Bresson, 1998], 
největší přínos však představují texty Andreje Tarkovského, 
publikované při různých příležitostech, editované na Západě pod 
názvem Sculpting in Time (1989) a česky ve svazku Krása je symbolem 
pravdy (2005). Jejich jádro tvoří esej „Zapečetěný čas“ (1967) a 
rozhovor s Olgou Surkovovou „O filmovém obrazu“ (1979). 
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2.14. Filmový obraz podle Andreje Tarkovského 
 

Je paradoxní, že někteří obdivovatelé Tarkovského díla jako by 
nechtěli brát v úvahu jeho teoretické názory. Pozadím takového 
postoje je přesvědčení, že pro fungování uměleckého díla nemusí být 
mínění jeho tvůrce relevantní [Czaja, 1995], skepse vůči 
stanoviskům, která Tarkovskij formuloval v údajné závislosti na 
vládnoucí estetice socialistického realismu [Filippov, 2002: 50-51], 
případně teologicky zakotvený názor, že pravý zdroj uměleckého díla 
leží mimo umělcův subjekt [Suchánek, 2002]. Nelze se však zbavit 
podezření, že za skeptickým vztahem vůči Tarkovského teorii stojí 
fakt, že se jeho texty ocitají v rozporu s metodami, které někteří 
interpreti uplatňují na jeho filmové dílo. 
Podle Sergeje Filippova lze z Tarkovského teoretických textů 
extrahovat tři základní teze: volání po věrohodnosti, životní 
konkrétnosti a objektivitě všeho, co se ukazuje na plátně, za druhé 
centrální postavení kategorie filmového obrazu (kinoboraz),40 za třetí 
čas jako „hlavní ideu“ filmového umění. 
Filmový obraz je podle Tarkovského obrazem samotného života; nejde 
však o mechanickou reprodukci, nýbrž o prezentaci umělcova 
subjektivního vnímání. „Obraz není konstrukce ani symbol […], ale 
cosi nedělitelného, jednobuněčného, amorfního“ [Tarkovskij, 2005: 
44]; obraz působí především svou celistvostí. Filmový obraz život 
neoznačuje ani nesymbolizuje, nýbrž vyjadřuje. (Srov. Schraderovu 
definici stáze jako „zmrazeného pohledu na život, který disparitu 
neuvolňuje,41 nýbrž transcenduje“ [Schrader, 1972: 49]). Ideální vzor 
uměleckého obrazu spatřoval Tarkovskij v japonských básnických 
formách haiku a hokku; ze světové kinematografie uváděl jako 
příklad scénu morové rány z Buňuelova Nazarina42 a bílou nohu 
mrtvého Kikučija z Kurosawowa filmu Sedm samurajů [2005: 158-
159; 1987: 124]. V interview z roku 1983 toleroval jako synonymum 
„obrazu“ pojem „metafora“: „Náš život je metaforou od počátku do 
konce. Všechno, co nás obklopuje, je metafora. […] Není možné 
vytvořit něco nereálného. Všechno je reálné a ve vztahu 
k existujícímu světu se reálnému nemůžeme vyhnout. Můžeme se 
vyjádřit způsobem poetickým nebo popisným. Já dávám přednost 
                                                        
40 Sémantické pole ruského slova „obraz“ se s českým významem stejně znějícího výrazu zcela nepřekrývá; pro obraz na stěně má ruština slovo „kartina“. 
41 Schrader píše „does not resolve“, což může znamenat též „neanalyzuje, nevysvětluje, nerozpouští, nerozhoduje“. 



 65 

způsobu metaforickému. Podtrhuji: metaforickému, nikoli 
symbolickému. Symbol obsahuje omezený význam, jistou 
intelektuální formuli, zatímco metafora je obraz. Je to obraz, který má 
tytéž charakteristické vlastnosti jako svět, který reprezentuje. Obraz, 
na rozdíl od symbolu, má neomezený význam“ [Guibert, 1987: 135].  
Symboly a alegorie považoval Tarkovskij za jazyk hieroglyfů, který 
odporuje podstatě filmu [2005: 225, 242]. Již v roce 1967 se 
distancoval od tzv. poetického filmu, který „obvykle přináší symboly, 
alegorie a podobné obrazy tohoto druhu; nic z toho nemá ovšem něco 
společného s obrazností, která je filmu vlastní“ [2005: 153]. Film není 
určen k dešifrování, je naopak tím bohatší, čím víc nám dá 
bezprostředně, empiricky. Tarkovského odpor k symbolům a 
interpretacím pronikl i do natolik slavnostního textu, jakým je jeho 
Slovo o Apokalypse: „Víme, že v průběhu věků se vedou spory o 
způsobu výklady jednotlivých částí Zjevení Janova. To jest, zvykli 
jsme si na to, že je různě interpretováno. A to by se podle mne dělat 
nemělo, protože je to nemožné. Protože v Apokalypse nejsou symboly, 
je to obraz. V tom smyslu, že jestliže symbol interpretovat lze, pak 
obraz nikoli. Symbol se dá rozšifrovat, přesněji řečeno, dá se z něj 
vytáhnout určitý smysl, určitá poučka, zatímco obraz nemůžeme 
pochopit, ale jsme s to ho procítit a přijmout. Protože poskytuje 
nekonečné množství interpretací, má neomezený počet spojení se 
světem, absolutnem, nekonečností“ [2005: 176]. 
Hlavním principem filmového umění je pro Tarkovského „čas, 
zvěčnělý ve svých faktických formách a projevech“ [2005: 151]. 
Autorskou práci na filmu lze přirovnat k tesání sochy z času [2005: 
49, 151]. Formotvorným prvkem filmu není pro Tarkovského montáž, 
nýbrž rytmus, vyjadřující tok času uvnitř záběru. Při montáži se pak 
nespojují pojmy, jak soudil Ejzenštejn, ale čas, jenž protéká záběry. 
„Montáž je způsobem spojování úseků s ohledem na tlak času, jenž 
v nich existuje“ [2005: 46]. Tekutost času se má projevit uvnitř 
záběru, zatímco montáž by neměla zajišťovat nic než pokračování děje 
[2005: 194]. Režisér projevuje svou individualitu především skrze 
cítění času, skrze rytmus. „Režisérovo cítění času se vždy projeví jako 
forma  násilí na divákovi. Divák buď zapadá do tvého rytmu – a v tom 
případě je na tvé straně, anebo do něho nezapadá – a tehdy ke 
kontaktu nedošlo“ [2005: 49]. 

                                                                                                                                                             
42 Viz pozn. č. 65. 
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Explicitní podání této myšlenky zaznamenal ve své vzpomínce Andrej 
Končalovskij. Tarkovskij mu prý jednou řekl: „Je zvláštní, že počátek 
záběru sledujeme se zájmem. Potom se divák začíná nudit. Na plátně 
se stále nic nemění a to už je úplně nudné. ‚Kdy se konečně něco 
stane?’ uvažuje divák. A v tuto chvíli, ačkoli na plátně je stejně jako 
předtím stále totéž, se v divákovi opět probouzí zájem, už na jiné 
úrovni. ‚Pokud to ukazují tak dlouho,’ domýšlí se, ‚musí to mít nějaký 
smysl. V čem ten smysl spočívá?’ “ [Končalovskij, 1998: 122]. 
Již jsme naznačili, že Tarkovského příležitostně formulovaný, avšak 
důsledný a logický teoretický systém znepokojoval interprety, kteří se 
jeho filmy pokoušeli dešifrovat podle symbolického klíče. Někteří 
proto hledali cestu, jak rozpor mezi autorovým odporem k symbolům 
a jejich údajně hojným využíváním vysvětlit. O jisté objasnění se 
pokusila již autorka rozhovoru „O filmovém obrazu“ Olga Surkovová, 
když přímo v komentáři k tomuto textu zdůraznila Tarkovského 
nechuť být spojován s linií tzv. poetického filmu, jehož představiteli 
byli například Jurij Iljenko a Tengiz Abuladze [Tarkovskij, 2005: 32-
34]. Dariusz Czaja je přesvědčen, že režisér odmítal pouze laciné, 
konvenční symboly s jednoznačným významem, nikoli symbol v jeho 
pravém hermeneutickém smyslu a sémantické nevyčerpatelnosti  
[Czaja, 1995]. Nenazývá tedy nakonec Tarkovskij obrazem a 
metaforou to, čemu by měl správně říkat symbol? 
Sergej Filippov hledá odpověď jednak v režisérově závislosti na 
terminologii socialistického realismu, jednak v rozdílu mezi pravou a 
levou polovinou mozku: levá odpovídá za komunikaci, znakové 
systémy, analytické procesy, kdežto doménou pravé mozkové 
hemisféry je celostní a detailní vnímání.43 Podle Filippova lze toto 
dělení zavést i do kinematografie: záběry  adresované levé hemisféře 
ukazují změnu, pohyb, zajišťují dějovou kontinuitu a vyžadují 
montáž, zatímco záběry „pravohemisférové“ ukazují buď celek (v 
takovém případě trvají krátce), nebo jsou určeny k detailnímu 
vnímání;44 jedná se o záběry, ve kterých se dlouho takzvaně „nic 
neděje“. Kinematografie orientovaná na pravou hemisféru je nutně 
individualizovaná a subjektivní, což s sebou nese riziko 
nesrozumitelnosti. Aby taková kinematografie vůbec mohla 
                                                        
43 Podle poznatků kognitivní neurovědy je levá hemisféra dominantní pro jazyk, řeč a řešení problémů, pravá hemisféra řeší vizuospaciální úlohy, včetně zvládání třírozměrného prostoru, a odpovídá za některé rozměry emotivity [Koukolík, 2000: 255]. 
44 Filippovovo rozdělení „pravohemisférových“ záběrů na „celostní“ a „detailní“ nemá nic společného  s klasifikací celek – detail atd. podle velikosti záběrů. Ruské pojmosloví, pracující v takovém případě s termíny „obščij plan“ – „krupnyj plan“,  podobnou záměnu vylučuje. 
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komunikovat, musí se vyjadřovat prostřednictvím obecně přijatelných 
estetických postupů; je tedy donucena stát se uměním. Filippov 
považuje Andreje Tarkovského za typicky pravohemisférového umělce 
a vyvozuje odtud i režisérovu nechuť k znakovému kódování a 
sémiotickému diskursu [Filippov, 2002]. Můžeme poznamenat, že 
skrze kognitivní vědu dospívá Filippov k podobné klasifikaci jako 
Gilles Deleuze: obraz-pohyb by pak nepochybně byl záležitostí levé 
hemisféry, zatímco obraz-čas by patřil hemisféře pravé (jakkoli 
například v klasifikaci Wellesova Občana Kanea by se tito autoři 
neshodli). 
András Bálint Kovács a Ákos Szilágyi jsou přesvědčeni, že 
Tarkovského filmy se nejrůznějšími symboly přímo hemží [Kovács & 
Szilágyi, 1997: 47]; rozeznávají pak tři typy symbolických obrazů, a to 
podle vztahu těchto obrazů k dramatickému významu (tedy dle jejich 
funkce v konkrétním ději): ikonografický symbolismus, metaforismus 
a významovou konkretizaci. Ikonografickým symbolismem nazývají 
Kovács a Szilágyi případy, kdy se daný motiv svým přeneseným 
významem vztahuje k významu dramatickému výlučně nebo 
dominantně. Symbolický význam tedy hraje i roli dramatického 
významu a je všeobecně srozumitelný, neboť se většinou jedná o 
zažité kulturní symboly, jak lze ilustrovat příkladem rudé helikoptéry 
z finále filmu Miklóse Jancsóa Elektra a její pravda. U Tarkovského se 
s tímto typem symbolů setkáváme zřídka, konstatují maďarští 
badatelé a jako příklad uvádějí motiv ptáka,45 který v Zrcadle přistane 
na hlavě chlapce jako „zvěstovatel spásy“ [1997: 47]. Metaforismus 
chápou jako přenesení smyslu ve vztahu k předchozímu či 
následujícímu obrazu; Tarkovskij prý tento postup používá častěji. 
Kovács a Szilágyi uvádějí jako příklad zpomalený záběr „umírajícího 
koně“, jenž v prologu Andreje Rubleva následuje po pádu balonu a 
smrti mužika, aby symbolizoval „zmařený život“ [1997: 47].46 Třetí 
                                                        
45 Tarkovskij ovšem k tomuto motivu řekl: „Zdá se mi, že obraz nemůže být symbolem. Když se obraz mění v symbol, je mysl omezena jakousi stěnou,  lze jej rozluštit. To není obraz. Symbol ještě není obrazem. Obraz nelze vysvětlit, avšak vyjadřuje konečnou pravdu… Jeho význam je neznámý. Ptali se mne, co znamená pták, který si v Zrcadle sedá na čepici chlapce. Když to začínám vysvětlovat, pozoruji, že všechno ztrácí význam, dostává úplně jiný než zamýšlený smysl a mění místo, kam patří. Mohu jen říci, že pták by si nesedl na hlavu zlého člověka, ale to nestačí. Skutečný obraz je abstrakce, nelze ho vysvětlit, obraz ukazuje pravdu a je možné ho poznat jedině srdcem. Proto nelze analyzovat umělecká díla s pomocí intelektuálního významu obrazu [Tarkovskij, 1989b: 167-168]. 
46 Ošidnost symbolických interpretací ilustruje fakt, že Kovács a Szilágyi se v tomto bodě zmýlili: převalující se kůň totiž vůbec neumírá, čehož si správně všiml například L. Něchorošev (viz následující poznámku). Kdyby se maďarští badatelé podívali na tuto sekvenci v jejím širším podání, jak je dochována ve variantě Utrpení podle Andreje, spatřili by, jak domněle umírající kůň na konci 
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z těchto typů, významová konkretizace, je pro Tarkovského 
nejtypičtější: znamená zapojování sérií jistých motivů do dramatické 
struktury, kdy tyto motivy nikdy neztrácejí svůj dramatický smysl, 
ale svým opakováním v různých kontextech získávají symbolický 
význam. Například déšť vnímáme na počátku Andreje Rubleva jako 
běžný přírodní jev, jenž má jistý význam v rozvoji fabule; jeho 
opakování v podstatných momentech  vyprávění však vede nakonec 
k tomu, že ve finále získává váhu čistého symbolu [Kovács & Szilágyi, 
1997: 47-48]. 
Symbolická povaha Tarkovského světa se v mnoha analýzách 
považuje za cosi samozřejmého. Biblické a kulturní odkazy, domy, 
stromy, zvířata, oheň a voda v nejrůznějších skupenstvích, všechny 
tyto motivy z Tarkovského filmů se symbolické interpretaci snadno 
poddávají, jakkoli sám umělec se takovému výkladu při každé 
příležitosti bránil. Symbolicky ostatně lze při jistém zorném úhlu číst 
všechno; proč by zrovna Tarkovského filmy měly být výjimkou? 
Pokusíme-li se však vnímat Tarkovského filmy podle jeho přání, tedy 
nikoli jako soubory znaků k rozluštění, nýbrž jako „obraz“, pokusíme-
li se empiricky, celostně prožít jejich „životní konkrétnost“ a „tok 
času“, bude pak například ještě nutné vidět v prologu Andreje 
Rubleva symboliku lidské pýchy vůči Bohu a repliku prvotního 
hříchu a pádu, jak navrhuje Mariola Marczak [2000: 105]?47 Je 
známo, že scéna vzletu měla podle scénáře otvírat druhou část filmu 
a mužik neměl mít horkovzdušný balón, nýbrž dřevěná křídla 
                                                                                                                                                             záběru křepce vyskočí a odběhne stranou; běží kolem mrtvého mužika, jako by si odnášel jeho duši. Igor Kováč, který z této verze vychází, výstižně píše: „Neosedlaný, spokojný a ‚šťastný‘ kôň (výnimočne ležiaci na zemi) obtiera sa o matku zem, rajbe sa trávou, korienkami, aby sa vzápätí zdvihol a pomaly, ladne odklusal“ [Kováč 2005: 19]. Ne že by porovnání s artefaktem Utrpení podle Andreje (že nešlo o Tarkovského „director´s cut“, ale jen o jednu z pracovních verzí, dokázal L. Něchorošev [viz Sandler, 1991: 42-44]) bylo až tak podstatné, upozorňujeme však na tento případ proto, abychom znovu zpochybnili přístup, který spěchá s dešifrováním symbolu, aniž dokáže do hloubky prožít obraz. Tím nechceme tvrdit, že záběr převalujícího se koně symbolem není nebo že by jím z jistého interpretačního úhlu nemohl být. 
47 Existují i optimistické interpretace prologu: podle Leonida Něchoroševa režisér „nesouhlasí s jednoznačným závěrem: ano, smrt, ano, je strašná, ale vzlet se přece uskutečnil, smrt ho nezrušila, a nádherný život existuje – kůň se volně převaluje v trávě u řeky“ [in Sandler, 1991: 47]. Podle Krzysztofa Teodora Toeplitze je hlavní myšlenkou filmu Andrej Rublev seberealizace: „…Rusko 15. století se představuje jako země, v níž dřímají velké, neodhalené poklady lidských talentů, jež tryskají kdoví kdy a odkud, bezmála doslova ze země, a zároveň jsou dušeny stále mocnější, zemi utlačující silou feudální moci a cizáckých nájezdů“ [Toeplitz, 1974: 159]. K dispozici je i „symbolické“ vysvětlení, které podal Tarkovskij: „Obraz létajícího muže byl pro nás symbolem lidské odvahy, která nepočítá s rizikem. Tvorba od člověka vyžaduje naprostou oddanost, třeba i obětovat život. Člověk chtěl letět dříve, než se to stalo možným, chtěl udělat obrovský zvon, aniž věděl, jak se to dělá, nebo zatoužil namalovat ikonu – všechny tyto touhy měly svou vysokou cenu. Kvůli tvůrčí práci člověk umírá, rozpouští se ve svém díle, stává je jeho součástí. Právě takový je význam prologu: člověk vzlétl a zaplatil za to životem“ [Tarkovskij, 1989: 221]. 
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[Tarkovskij & Končalovskij, 1977: 111]. Autorům však natolik vadily 
konvenční asociace spojené s motivem křídel, že se rozhodli „zničit 
ikarovský komplex epizody“ a nahradit křídla nevzhledným balónem: 
„Na plátně se měl prostě objevit špinavý mužik, pak jeho pád, úder o 
zem, smrt“ [Tarkovskij, 2005: 164]. Epizoda si měla uchovat kvality 
obrazu (reálnost, konkrétnost, tok času), nikoli být redukována na 
jednoznačnost symbolu. 
Andrej Tarkovskij mluvil často o duchovních hodnotách, chápal je 
však jako záležitost mravní; často se vracel k protikladu mezi světem 
duchovním a materiálním, mezi technologií a přírodou. Byl-li však 
pro něj ve filmu nejdůležitější obraz, chápaný ve výše uvedeném 
smyslu, kde pak máme hledat zobrazení posvátného? 
Vše nasvědčuje tomu, že zjevením posvátného je v Tarkovského díle 
právě ono konkrétní. „Je možné říci, že čím je vidění ontologičtější, 
tím všelidštější je forma, kterou je vyjadřováno, podobně jako 
posvátná slova hovořící o tom nejtajemnějším jsou ta nejprostší: otec 
a syn, narození, rozpadající se a vyrůstající zrno, ženich a nevěsta, 
chléb a víno, závan větru, slunce a jeho svit atd. Kanonická forma je 
forma s tou největší přirozeností, je to něco, nad co nelze vymyslet nic 
prostějšího, zatímco odpadnutí od kanonické formy jsou rozpačitá a 
vyumělkovaná,“ napsal Pavel Florenskij [2000: 58] a zdůraznil, že 
předmětem ikonopisu je „samotná přirozenost, Bohem vytvořený svět 
v jeho nadpozemské kráse“ [2000: 82]. Časoprostor pak není klamem, 
nýbrž naším údělem [2000: 25]. Vrcholného období ruského 
ikonopisu (14.-16. století) si Florenskij vážil mj. proto, že mu „byl 
vždy cizí i nejmenší stín alegorismu“ [2000: 57]. „Krátce řečeno, 
ikonopis je metafyzika bytí – ne metafyzika abstraktní, ale konkrétní“ 
[Florenskij, 2000: 82]. 
Je zřejmé, že Andrej Tarkovskij se ve své estetice intuitivně řídil 
ideálem ruského ikonopisu. Jeho filmy vyjadřují metafyziku bytí  
intenzivní smyslovou konkrétností obrazu (jíž mimo jiné slouží onen 
diskutovaný déšť) a tokem času. 
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3. Spirituální modus 

 
 
Představme si přítomnost spirituálního principu v kinematografii jako 
neohraničenou krajinu plnou filmů (deleuzovských „obrazů-pohybů“ 
a „obrazů-časů“), v jejímž středu nalézáme díla s nejvyšší duchovní 
intenzitou. U autorů lze registrovat přítomnost spirituální intence, 
jež může mít různou motivaci a různou míru naléhavosti: od zadání 
ze strany producenta, vědomý vklad vlastní víry, intuitivní 
duchovnost umělce, který se k víře explicitně nehlásí, až k hodnotě 
neutrální či záporné. Na druhém konci komunikačního řetězce lze 
mluvit o spirituální recepci, opět ve škále od nejvyšší intenzity po 
nulovou až k záporné hodnotě. 
Pro souhrn operací, jimiž může být narativní svět [srov. Doležel, 
2003] uváděn do vztahu k numinózní transcendenci, navrhujeme 
(nepříliš vzdáleni od „posvátného modu“ Petera Frasera) pojem 
spirituální modus. Představujeme si jej jako dvojpólovou veličinu, jež 
má svůj aspekt syntaktický i pragmatický: týká se jak procesu 
kódování, tak dekódování. Film totiž může být autorem koncipován 
ve spirituálním modu, avšak nemusí být takto konkrétním divákem 
recipován; stejně tak ovšem může kompetentní divák (nemusí jít 
nutně o náboženskáho člověka) ve spirituálním modu vnímat dílo, 
které s touto intencí vytvořeno nebylo. 
Proto se spirituální modus zcela nepřekrývá s pojmem „styl“, resp. 
„transcendentní styl“; stylové aspekty jsou v konceptu spirituálního 
modu přítomny, ale zároveň jsou spjaty s finálním účinkem, jímž je 
zprostředkování numinózního zážitku. Stručně řečeno, spirituální 
modus není jen to, na co se díváme, ale i to, co přitom máme prožívat 
nebo co prožíváme: svět obohacený přítomností posvátna. 
Spirituální modus pro nás není jedním z vícera možných modů fikce, 
ale funguje proti fikci duchovně „neutrální“ jako příznaková varianta 
v binární opozici. Navenek se divákovi jeví jako jistý „stav“ příběhu. 
Některé filmy nám dávají na vybranou, zda je budeme sledovat v 
modu spirituálním či „nespirituálním“. Jiné nabízejí v jisté chvíli 
možnost „přepnutí“ mezi oběma možnostmi. Nejedná se přitom o 
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záležitost klidnou ani nevinnou, neboť nejde o nic menšího než o 
přechod na jinou ontologickou rovinu.48 
Analogii k tomuto procesu známe z thrillerů a hororů, které dosahují 
napínavého či hrůzostrašného efektu právě znejistěním ontologického 
statusu fikčního světa. Ve filmu Ospalá díra například konstábl 
Ichabold Crane dlouho racionálně doufá (a diváci s ním), že sérii 
vražd ve Sleepy Hollow páchá některý z místních smrtelníků; teprve 
později se ukáže, že vrahem je nadpřirozené monstrum Bezhlavý 
jezdec. Ve Vymítači ďábla se lékaři dlouho pokoušejí vyléčit dívenku 
Regan vědeckými metodami; až poté jsou nuceni připustit, že je 
posedlá ďáblem. Opačný příklad představují díla, v nichž se 
strašidelná zkušenost nakonec racionálně vysvětlí (Fantom opery, 
Vesnice). Některé příběhy lze číst oběma způsoby, jako film Romana 
Polańského Rosemary má děťátko.49 Z tzv. metafyzického obratu 
(neboli nečekané inverzní proměny onotologické roviny) čerpají svou 
efektní pointu například horory Šestý smysl a Ti druzí. 
S opozicí obou modů pracují také některé spirituální filmy a 
umožňují dvojí čtení: jedno profánní, druhé náboženské. Vzkříšení 
mrtvé Inger na konci filmu Slovo (platí jak pro adaptaci Gustava 
Molandera z roku, 1943, tak pro pozdější verzi Carla Theodora 
Dreyera) lze vnímat jako zázrak i jako vědecky vysvětlitelný případ 
procitnutí z klinické smrti; právě aplikace spirituálního modu v obou 
filmech však vede k tomu, že o druhé možnosti divák neuvažuje. 
Počítání mrtvých Martina Scorseseho můžeme sledovat jako thriller ze 
života lékaře záchranné služby, také však jako zvěst o příchodu 
Krista. Otec z filmu Návrat Andreje Zvjaginceva může být reálným 
otcem, při jiném čtení příběhu v něm však můžeme spatřit božského 
Otce. Pro filmy dvojího čtení platí, že musí umožnit příslušné 
„přepnutí“ do jiného, duchovního kontextu; často obsahují 
intertextový podnět, který diváka k takovému čtení dovede. Ve filmu 
                                                        
48 Takový přechod, jak píše Mircea Eliade, se může stát osudným a bývá proto spojen s obavami a mechanismem tabu [Eliade, 2004: 37]. Že jde o záležitost přechodu do jiné ontologické roviny, intuitivně vytušili i byrokrati, kteří v Sovětském svazu kladli překážky uvádění filmů Andreje Tarkovského (Andrej Rublev, Zrcadlo) a k jeho Solaris vznesli požadavek „potlačit koncept Boha“ [Tarkovskij 1997: 63]. Záminky k tomu měli různé, za všemi však bylo možné vytušit obavy ze „zcela jiného“.  
49 Neměli bychom však přeceňovat svoji typicky západní jistotu, že dovedeme snadno rozeznat hranici mezi oběma světy. Některé filmy z Afriky (Xala Sembéna Ousmana, Světlo Souleymana Cissého či Lékař z Gafiré Mustaphy Diopa) a Latinské Ameriky (Maria Antonia Sergia Girala) tuto hranici nerespektují a věří v účinnost magických praktik, aniž by se tím přiřadily k žánru hororu, pohádky nebo fantasy. Pojem „magický realismus“, který se na tyto případy hodí lépe, trpí bohužel terminologickou neujasněností; podle Evy Lukavské není dodnes jasné, zda je magický realismus umělecký směr, technika, tendence, žánr nebo styl [Lukavská, 2003: 10]. 
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Počítání mrtvých jde o počáteční scénu „vzkříšení Lazara“, v Návratu 
bychom příslušných upozornění našli více, jmenujme alespoň záběr 
spícího otce, který je parafrází Mantegnova obrazu Mrtvý Kristus. V 
tragikomedii Jana Hřebejka Musíme si pomáhat si divák sice 
povšimne jistých odkazů k evangelické zvěsti (hrdinové se jmenují 
Josef a Marie, jejich „spasitelem“ se stává Mariino dítě, jemuž Josef 
není otcem), ale teprve závěrečná epizoda, ve které novorozený 
„Ježíšek“ vzkřísí z mrtvých tragicky zesnulé postavy příběhu (včetně 
zastřeleného psa), přispěje k „metafyzickému obratu“ a vtiskne filmu 
zpětně onu inverzní, spirituální perspektivu. 
V některých filmech prožijeme krátký přechod do modu „zcela 
jiného“, který má podobu „božího zásahu“; srov. zákrok víly ve finále 
Lynchova filmu Zběsilost v srdci, partii supermanské bohyně 
v tragikomedii Eliho Sulejmana Boží zásah či nespočetná zjevení 
nadpřirozených bytostí v pohádkách. Obvykle se zde uplatňuje 
postup, který Amédée Ayfre označil za „styl zázračna“: obraz je 
opticky upraven, božská bytost se vznáší, je snímána z podhledu 
nebo je zalita zvláštním světlem, využívají se zvukové efekty. 
Způsobů, jimiž lze možný svět příběhu přepojit do spirituálního 
modu, je mnoho. Mezi ty nejstarší patří první věta knihy Genesis:  
„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ To je ovšem způsob, jenž si 
svou numinózní auru může ponechat jen ve své podobě literární. 
Jakkoli bychom mohli byť jen z české kinematografie jmenovat řadu 
snímků, ve kterých Bůh vystupuje přímo jako jednající postava 
(Čapkovy povídky Martina Friče, kreslené Stvoření světa Eduarda 
Hofmana a Jeana Effela, Postel Oskara Reifa, kde je Pánbůh 
ženského rodu, Anděl Páně Jiřího Stracha), má výsledek spíše 
parodický, v lepším případě pohádkový efekt. Aby mohl být 
starozákonní Bůh brán vážně, musí zůstat neviditelný a 
nezobrazitelný. Režisér Ermanno Olmi v televizní adaptaci knihy 
Genesis uvedl Boha do akce tím, že vyprávění o Něm vložil do úst 
starému pastýři a ponechal tak textu jeho slovesnou podobu. Využil 
tak jednu z možností intertextového odkazu. 
 

3.1. Intertextové odkazy a symboly 
 

Nejčastěji se duchovní filmy dostávají do numinózního kontextu 
prostřednictvím intertextových souvislostí. Film může být adaptací 
kanonického náboženského textu či vyprávět o některé ze svatých 
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postav; taková jsou například všechna zpracování Ježíšova či 
Buddhova života. Duchovní souvislost lze dále navodit přímou citací 
ze svatého textu (srov. nediegetické uplatnění úryvků z Písma 
v Tarkovského Stalkerovi či ve snímku Drahomíry Vihanové Zpráva o 
putování studentů Petra a Jakuba) nebo citací děl sakrálního umění 
(např. Leonardovo Klanění tří králů v úvodní titulkové sekvenci 
Tarkovského filmu Oběť). Podobný charakter má zobrazení 
posvátných objektů (srov. statické záběry arménských kostelů ve 
filmu Atoma Egoyana Kalendář), umístění akce do sakrálního 
prostoru (jestliže se například alespoň část děje odehrává v kostele) či 
využití kultovních rekvizit, jako jsou svaté knihy, krucifixy, růžence 
apod. Často bývají tyto postupy uplatněny jako jisté duchovní 
zarámování ve filmech, které jiné spirituální ambice nemají. Hojně 
užívaným postupem je aluze, kdy jisté dějové situace odkazují 
k obecně známým příběhům z posvátných textů (srov. abrahámovský 
motiv zavraždění syna vlastním otcem ve filmu Kirila Cenevského 
Utrpení či motiv Kaina a Abela ve snímku Metina Erksana Suché léto) 
nebo sakrálních děl (Leonardova Poslední večeře jako zdroj 
znesvěcující parafráze ve finále Buñuelovy Viridiany a poté ve filmu 
Tomáse Gutiérreze Aley Poslední večeře). 
Obdobně jako ve výtvarném umění mají i ve filmu rozsáhlé uplatnění 
náboženské symboly: jablko, had, strom, ryba atd. Snad 
nejkonvenčnějším znakem božské přítomnosti, použitým v mnoha 
filmech, je záběr slunce prosvítajícího za mraky. 
Naprostá většina filmů, které podobné intertextové odkazy a symboly 
používají, má se spirituální intencí společného velmi málo. Jestliže ve 
veselohře Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody vystupuje popletený 
farář, nijak se tím negeneruje spirituální recepce. Ta je dokonce 
záměrně blokována, když na straně díla identifikujeme spitrituální 
intenci se záporným znaménkem, jako je tomu u Buñuelova 
antiklerikálního pamfletu Mléčná dráha. Na straně druhé známe 
snímky, u jejichž zrodu stála spirituální intence velmi vysoké 
intenzity. Příkladem budiž Ježíš režisérů Petera Sykese a Johna 
Krishe, jenž poskytuje ilustrativní přepis Lukášova evangelia; nemá 
umělecké ambice a jeho účel je výlučně evangelizační. Na konci filmu 
jsou diváci vyzváni, aby se pomodlili; to se v zaplněném biografu 
zpravidla také stane. Kino se tak na jistou dobu proměňuje v chrám: 
není sporu, že spirituálního modu a spirituální recepce bylo 
dosaženo. Použité prostředky však patřily výlučně do kategorie 
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intertextových odkazů a podmínkou spirituální recepce byla toliko 
osobní víra a znalost věrouky. Také po stylové stránce se film snažil 
nevybočit z konvenčních představ – žádný umělecký nápad tu 
nenarušuje lineární sled oživlých svatých obrázků. Vidíme tedy, že 
stylovou vrstvu intertextové odkazy zasahovat nemusí. Podmínkou 
spirituální recepce je zde toliko znalost příslušného kulturního kódu 
[porovnej Marczak 2000: 213]. 
 

3. 2. Obraz, rám, trvání 
 

Jak vyplývá z našeho úvodního rozhodnutí, nebudeme přívlastek 
spirituální ztotožňovat s jakýmkoli dílem, ve kterém se objevují 
náboženské příběhy, motivy, narážky či symboly. Jako spirituální 
označíme jen takový film, při jehož vnímání prožije divák kontakt 
s posvátnem, tedy zkušenost „zcela jiného“. A to nikoli proto, že tento 
divák umí racionálně analyzovat a dešifrovat použité symboly, ani 
proto, že dílo odkazuje k jeho kulturní paměti či náboženskému 
vzdělání, nýbrž jedině proto, že strukturní kvality daného díla mají 
takový charakter, že se zážitku „duchovního chvění“ nelze při jeho 
intenzivním sledování vyhnout. Můžeme zpřesnit naši úvodní definici: 
spirituálním filmem rozumíme audiovizuální dílo, jež stylotvornými 
prostředky dosahuje spirituálního modu (což samozřejmě nevylučuje 
paralelní uplatnění prostředků intertextových). 
Rozhodujícím manévrem, který tento modus vykonává, je jeho 
(sebe)odlišení od vyprávění běžného.50 Ve spirituálním modu jinak 
plyne čas, jinak se chovají postavy, jinak vypadá svět. Jeho hlavní 
vlastností je otevřenost vůči „jinému“; příběh je vyprávěn tak, aby 
bylo zřejmé, že kontext viditelného světa není poslední, že existuje 
vyšší „rám“, jímž teprve se příběh uzavírá. Máme na mysli zvláštní 
ontologický status možného světa, kdy nad viditelným vládne 
neviditelné „zcela jiné“. 
V následující části se pokusíme prozkoumat, jak spirituální modus 
funguje. Základní kategorií filmového vyprávění bude pro nás obraz, 
definovaný jako soubor toho, co se jeví [porovnej Deleuze, 2000: 76]; 
                                                        
50 Pojmenování běžného, tedy z hlediska spirituality bezpříznakového vyprávění přebíráme z reklam na prací prášky, ve kterých se porovnává zvláštní účinek propagovaného prostředku na pozadí blíže neurčeného prášku „běžného“. Pro Davida Bordwella je běžným vyprávěním, použitelným jako pozadí pro popis jiných modelů, narativ  klasického Hollywoodu, jehož „neviditelný“ styl nemá jiné poslání než být nositelem syžetu; vedle něho pak Bordwell rozlišuje naraci historicko-materialistickou, uměleckou a parametrickou [Bordwell, 1985]. V této práci však sledujeme spirituální 
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obraz „je rozprostřen v prostoru a probíhá v čase“ [Drvota, 1994: 15], 
je tedy určen rámem a trváním. Je zároveň obrazem pohybu i 
pohybem obrazu [Drvota, 1994: 17]. A protože numinózni aspekt má 
vždy antropologickou podstatu, bude nás v dimezích času a prostoru 
(resp. trvání a rámování) zajímat, jaké místo v obrazu zaujímá lidská 
postava. 
 

4. Tři klasikové 
 
Tyto aspekty budeme nejprve studovat v tvorbě tří autorů, jejichž 
dílem se teoretici spirituálního filmu zabývali nejdůkladněji: jsou to 
Carl Theodor Dreyer, Jasudžiró Ozu a Robert Bresson. Pozornost, 
kterou těmto klasikům chceme věnovat, nebude symetrická: zatímco 
z Dreyerova díla vybíráme pět opusů, z nichž každý ke spirituálnímu 
modu směřuje jiným způsobem, styl Ozuových filmů se v průběhu let 
měnil málo, a proto o něm můžeme pojednat souhrnně. Z Bressona 
vybíráme jeho první mistrovský snímek Deník venkovského faráře, 
v němž je autorův styl prakticky hotov. Současně musíme vzít v 
úvahu, že cesty k analýze a interpretaci tvorby právě těchto autorů 
jsou již dokonale vyšlapány a o každém vyšlo několik monografií; 
někdy nám proto postačí pouhý odkaz k analýzám publikovaným 
jinde. Následně se pokusíme odpovědět na tři otázky: jak funguje ve 
spirituálním filmu čas, jak funguje prostor a jaké místo v obraze 
zaujímá lidská postava. 
 

4. 1. Carl Theodor Dreyer 
 

Podle Paula Schradera lze Dreyerovy filmy na základě stylu rozdělit 
do čtyř skupin: v prvé převažuje kammerspiel (např. Michael, Pán 
domu aneb Tyranův pád, Gertrud), druhou skupinu tvoří pouze 
snímek Upír aneb Podivné dobrodružství Davida Graye, v němž 
expresionismus dominuje nad kammerspielem a transcendentním 
stylem, ve třetí skupině nalézáme jediný film Slovo, kde 
transcendentní styl převažuje nad kammerspielem a expresionismem, 
a ve čtvrté soupeří expresionismus a transcendentní styl s 
kammerspielem (Utrpení panny Orleánské, Den hněvu) [Schrader, 

                                                                                                                                                             modus v opozici typu 0 – 1; proto jsou pro nás běžná všechna vyprávění s výjimkou těch, ve kterých se tento modus projevuje. 
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1972: 113-114]. Z klasifikace nevyplývá, kam by Schrader zařadil 
Listy ze satanovy knihy; ve své knize se o nich nezmiňuje. 
 

4.1. 1. Listy ze satanovy knihy 
 
Listy ze satanovy knihy vznikly jako odpověď na Griffithovu 
Intoleranci,51 a jak dokládá Bordwell, byly při premiéře prezentovány 
jako důkaz, že i společnost Nordisk disponuje režisérem 
srovnatelného formátu [Bordwell, 1981:, 206-207]. Zatímco však 
Griffith spojil v Intoleranci čtyři příběhy z různých historických dob 
paralelní montáží, Dreyer vypráví čtyři kapitoly postupně a v každé 
pak uplatňuje griffithovskou paralelní montáž, resp. křížový střih. 
Z prvého záběru tohoto filmu na nás hledí tvář Ježíše Krista, ovšem 
hrdinou je Satan. Úvodní titulky nás seznámily s legendou: zklamaný 
Bůh potrestal svého nejoblíbenějšího anděla za jeho pád prokletím, 
Satan na sebe musí brát lidskou podobu a navádět lidi ke zlu. 
Pokaždé, když se mu to podaří, prodlouží se jeho trest o dalších sto 
let; najde-li se však člověk, který mu dokáže vzdorovat, bude mu tisíc 
roků odpuštěno. První epizoda pojednává o Jidášovi, druhá o mnichu 
Fernandovi ze Sevilly, který podlehne našeptávání Velkého 
inkvizitora, třetí o sluhovi Josefovi, který se v Paříži 1793 dá 
k jakobínům a vydá své panstvo včetně milované dívky gilotině, ve 
čtvrté povídce pak sledujeme hrdinství manželského páru střežícího 
malou železniční stanici v době bojů s bolševiky na území Finska 
roku 1918: mladá žena Siri se odmítne podvolit nepřátelskému 
rozkazu a svou sebevražednou obětí zachrání nejen svou čest, ale i 
Satana před věčným zatracením. Satan (Helge Nissen) vystupuje 
v prvé epizodě jako jeden z farizejů, ve druhé je Velkým inkvizitorem, 
ve třetí na sebe bere dvojroli uhlazeného jakobína, ve čtvrté se stává 
obmyslným, Rasputinovi podobným ruským mnichem v čele oddílu 
Rudé armády, přičemž se průběžně převtěluje i do jiných, 
epizodnějších postav (římský voják, hrbatý pobuda). 
Ve srovnání s Griffithem, který chtěl divákovi předat vážné 
humanistické poselství, si mladý Dreyer počínal s jistým šibalstvím. 
V jednom z nejnapínavějších okamžiků sevillské povídky, když 
Fernando vysvobodí Isabellu z mučírny, aby se jí mohl na tajnou 
radu Velkého inkvizitora zmocnit, zařadí groteskní gag: pohled na 
                                                        
51 Velkofilmy spojující exemplární příběhy z různých míst a historických epoch se v němém období těšily oblibě, srov. Unavenou smrt Fritze Langa, Kabinet voskových figur Paula Leniho a také konfrontaci historie a současnosti ve filmech Cecila De Milla Panna Orleánská  a Desatero přikázání. 
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skupinu katů, jejichž hlavy s vykulenýma očima v černých kápích se 
jako na povel odvrátí. Nejvíce šprýmů najdeme ve francouzské 
epizodě: volské spřežení obrátí hlavu a „šlehne očima“ jedním 
směrem, děti si hrají na revoluční soud a popravu a jejich odsouzenec 
– bílý kocour – uprchne z klece poté, co zvolají „ať žije svoboda“, 
trojice pokuřujících zevlounů se vyděsí, když na dvůr vjede gilotina, a 
jeden z nich se zmáčí v korytu. Sám Satan na konci povídky vypadne 
z role, útrpně se usměje a pohlédne k nebi, odkud obdrží stereotypní 
pokyn: „Jdi a pokračuj ve svém hanebném díle.“ Nalézáme tedy 
v Listech ze satanovy knihy humor, kterým se vyznačuje i pozdější 
Pán domu aneb Tyranův pád, podobně jako Dreyerova krátká černá 
komedie Přišli včas s personifikovanou postavou smrti za volantem 
dodávky. 
Nejvíce stylistických prvků, které se v režisérově pozdější tvorbě 
rozvinou do spirituálního modu, obsahuje povídka první, v níž se 
Dreyer poprvé ve své kariéře pokusil zobrazit Krista  (jak známo, 
nikdy se mu nepodařilo natočit film o Ježíšovi, k němuž sbíral síly 
mnoho let, kristovskou postavou je však do jisté míry Johannes 
z filmu Slovo). Ze všech čtyř povídek je právě tato první vyprávěna 
nejméně invenčním, chtělo by se napsat nejprimitivnějším způsobem: 
převažují statické záběry, střídané občas neobratnými panoramami. 
Ježíš je ukazován ve stylu raných pašijových filmů především jako 
figura naplňující svým účesem, vousem, splývavým bílým oděvem a 
pomalými gesty vizuální schéma Spasitele. O psychologii této postavy 
se nedá mluvit. Právo na svébytný psychický prožitek má pouze 
Jidáš, jehož vyděšené kradmé pohledy a celková fyziognomie nám 
dnes mohou připomenout nebohého Gluma z Pána prstenů. Z dalších 
apoštolů poutá pozornost jedině krásný a sošný Jan. Mizanscéna 
Poslední večeře je komponována jako živý obraz a inspiruje se 
tradičními výtvarnými zpodobeními této události. Většinu děje 
vysvětlují hojné mezititulky s častými citáty z Písma, nejbližší oporou 
zde bylo evangelium Janovo. 
Epizoda začíná záběry tváří a interiérů; rušnou ulici Jeruzaléma, jíž 
by každý jiný filmař takové vyprávění začal, uvidíme až po jedenácti 
minutách. Při tak skromné podívané není divu, že se nejpůsobivější 
sekvencí této epizody stalo Ježíšovo setkání s přitažlivou Marií 
z Betanie;52 ta Ježíšovi nejprve zahraje na harfu a zazpívá, poté 
pomaže jeho vlasy olejem, následně mu potře olejem nohy a svými 
                                                        
52 Jméno herečky bohužel není v titulcích filmu ani v dostupných materiálech uvedeno. 
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vlasy je osuší; právě v této chvíli má žárlivý Jidáš příležitost pronést 
svá neblahá kritická slova a zakusit hořkost napomenutí, jež ho 
nakonec dovede ke zradě [Jan 12, 3-5]. Scéna hry na harfu, 
rámovaná temným pozadím, vyznívá natolik eroticky, že ji režisér 
musel roztomilým způsobem upřesnit: záběr hrající Marie je prolnut 
do obrazu, v němž Ježíš stojí s beránkem v náruči uprostřed stáda 
ovcí; můžeme si tedy domyslet, že dívka zpívá již jako dokonalá 
křesťanka: „Ježíš je dobrý pastýř“ [srov. Jan 10, 11].53 Pokud jde o 
tempo, je první povídka nejpomalejší, a to hlavně proto, že pomalu se 
v ní pohybuje sám Kristus. Že šlo v případě výrazové chudoby prvé 
povídky o vědomou stylovou volbu, dokazuje fakt, že Dreyer nejprve 
jako vizitku své filmařské obratnosti natočil režijně a střihově 
nejkomplikovanější i herecky nejvyzrálejší (a z bordwellovského 
pohledu „nejklasičtější“) povídku poslední.54 
Porovnáme-li Listy ze satanovy knihy jak s Griffithem, tak se 
srovnatelným projektem Čarodějnictví v průběhu věků, který ve stejné 
době natáčel pro konkurenční švédskou firmu AB Svensk 
Filmindustri jiný dánský režisér Benjamin Christensen, upoutá nás, 
že si Dreyer sice dal záležet na plynulém vyprávění, ale drastické 
atraktivnosti se spíše vyhýbal: nespatříme tu ani ukřižování Krista, 
ani upálení Isabelly, ani popravy gilotinou. Nejakčnější, 
nejmodernější a stylově nejméně příznaková je poslední, finská 
novela, jež byla natočena jako „pilotní díl“. Právě tato povídka, jejíž 
finále je výslednicí akcí, jež probíhají současně na dvou místech, se 
Griffithovu narativnímu stylu přiblížila nejvíc (srov. kromě Intolerance 
například jeho krátký snímek Odvaha telegrafistky); také její humor 
je nejvlídnější (viz scénu, v níž se chlapeček rozeběhne za matkou 
s klubkem v ruce, aby se neztratil). Zároveň je právě v této povídce 
nejvíce patosu: tentokrát skutečně spatříme smrt (Siri se probodne a 
skoná v manželově náruči, její poslední slova patří vlasti), přesněji 
řečeno smrt tragickou a vznešenou, neboť již v sevillské povíce jsme 
viděli neúmyslné usmrcení Isabellina otce v mučírně. Zřejmě svou roli 
sehrál fakt, že se finská povídka odehrává prakticky v současnosti, 
na pozadí ještě živé vzpomínky na přítomnost Rudé armády. 
                                                        
53 Filmového historika potěší, že slavná scéna hry na harfu na sjezdu menševiků v Ejzenštejnově filmu Deset dnů, které otřásly světem má předchůdce, a to v Dreyerovi; přičemž se na oba případy hodí označení intelektuální montáž: v obou jde o vyjádření abstraktní ideje konkrétním obrazem. Lze sice namítnout, že u Ejzenštejna je hra na harfu metaforou, zatímco Marie z Bethanie na ni hraje skutečně, právě tím si ale nemůžeme být jisti; v evangeliu se přece o tomto hudebním nástroji nemluví. 
54 Dreyer ji předvedl vedení Nordisku, aby získal svolení v projektu pokračovat [Bordwell, 1981:, 206]. 
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Ačkoli již u tohoto svého teprve druhého celovečerního snímku 
usiloval Dreyer o komplexní autorskou kontrolu nad výsledným 
dílem,55 nejde tu ještě ani zdaleka o spirituální film. Přesto můžeme v 
Listech ze satanovy knihy vidět, jak se již tehdy snažil Dreyer 
prostředky k vyjádření duchovních zkušeností najít Prvním krokem 
bylo vtažení posvátna „do diskuse“ cestou jisté profanace; ta je zde 
zajištěna jednak přítomností ďábla coby hlavního hrdiny, jednak 
poněkud smělou teologickou koncepcí filmu, podle níž používá Bůh 
lidské osudy jako svého druhu materiál k vytrestání satana. Snadno 
postřehnutelná je také ironie, s níž jsou ve druhé a třetí povídce 
pojednány věci vážné a kruté, můžeme tu hovořit o šibeničním, ba 
gilotinovém humoru. Sevillská epizoda je dokonce tak cynická, že se 
až blíží sadistické pornografii. Nejblíže ke spirituálnímu modu má 
epizoda první, o Jidášovi, pro niž Dreyer zvolil primitivismus jako 
cílevědomý styl, jenž se pro pašijové téma hodí nejlépe. Nejdále ke 
spirituálnímu modu má poslední, finská povídka, která je 
standardním akčním příběhem, jakkoli například David Bordwell 
souhlasí s Jeanem Sémolué v postřehu, že ve velkém detailu Siri, 
která se právě probodla, lze již spatřit zárodky stylu budoucího 
Utrpení Panny Orleánské [Bordwell, 1981: 52]. 
 

4. 1. 2. Utrpení Panny Orleánské 
 

Málokteré dílo světové kinematografie bylo analyzováno tolikrát jako 
Utrpení Panny Orleánské; najdeme je též v centru Deleuzova 
uvažování o obrazu-afektu [Deleuze, 2000: 90-91] v souvislosti „se 
čtvrtým a pátým rozměrem, s Časem a Duchem“ [Deleuze, 2000: 
133].56 Rozsáhlý katalog podivností „jednoho z nejbizarnějších a pro 
vnímání nejobtížnějších filmů, jaké kdy byly natočeny“ nabídl, věren 
své metodě porovnávání s klasickým hollywoodským stylem, David 
Bordwell [1981: 66-81]. Nás bude zajímat, jaké postupy Dreyer použil 
k dosažení spirituálního modu. 
Panuje shoda, že umělecký účinek Utrpení Panny Orleánské spočívá 
v rozčlenění příběhu Johančina soudu do série krátkých detailních 
                                                        
55 Dreyerův zápas o vlastní verzi scénáře, o rozpočet a nakonec o to, aby film nebyl při projekci svévolně zkracován či urychlován, komentuje Bordwel [1981: 15-16,206-207]. 
56 Deleuze se ve své koncepci obrazu-afektu obrací ke zjištěním Bély Balázse, jenž uvažuje o zrušení pocitu prostoru, vnímáme-li detail tváře. „Dimenzí jiného řádu“, kterou tu Deleuze cituje, zde ovšem Balázs myslel fyziognomii [porovnej Deleuze, 2000: 119-120; Balázs, 1958: 59], nikoli rozměr duchovní. Balázs však svou úvahu dále aplikoval právě na film Utrpení Panny Orleánské, kde 
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záběrů tváří, a to jak soudců a strážců, tak Johanky. Paul Schrader 
v této souvislosti tvrdí, že „Johanka je obvykle viděna z nadhledu 
v kontrastu vůči soudcům, kteří jsou snímáni z podhledu“ [Schrader, 
1972: 123]. Kdyby to byla takto jednoduché, nijak překvapivého 
efektu by Dreyer nedosáhl, neboť střídání záběrových úhlů v rytmu 
nadhled versus podhled bylo zvláště pod vlivem kammerspielu ve 
dvacátých letech běžné. Skutečnosti odpovídá jen Schraderovo tvrzení 
o soudcích, kdežto způsob snímání Johančiny tváře byl 
rafinovanější.57 Johančina tvář byla také snímána z podhledu, rozdíl 
však spočíval v jejím osvětlení a v mimice: zatímco na tváře soudců 
proudilo ploché, výrazově nijak modelující světlo a jejich grimasy 
mířily dolů k obviněné Johance, dívka byla osvětlena shora nebo 
z boku a svůj pohled upínala vzhůru. Tím její obličej získal na 
monumentalitě a zbožnosti: viděna z lehkého podhledu dívala se 
vzhůru, tedy nejen k soudcům, ale především k Nebi. 
Další výrazný kontrast spočíval v tom, že zatímco záběry s Johankou 
byly statické, její soudcové a věznitelé byli snímáni často v neklidných 
panoramách, a to i ve směru „tam a zpět“; vznikal tak dojem, že 
zatímco trpící světice je při veškerém svém ohrožení klidná, její 
protivníky provází neklid a zmatenost. Toto řešení má však ještě 
hlubší důsledek: přijmeme-li celkem samozřejmou tezi, sugerovanou 
ostatně i názvem filmu (francouzsky „passion“, pašije), že obsahem 
filmu není nic než „svatá agónie“ neboli analogie křížové cesty [srov. 
Ayfre, 1964: 96; Marczak, 2000: 67], nemůžeme ve způsobu, jak je 
snímána Johanka (prosvětlené podhledy s očima vzhůru) nevidět 
analogii s tradičními zobrazeními Ukřižovaného. To je i odpověď na 
otázku po čase: zatímco soudci patří času profánnímu a tomu 
odpovídá i rytmus jejich naléhání a hektický způsob jejich 
zachycování kamerou, trpící Johanka již v tu chvíli přebývá v čase 
sakrálním, což ilustruje jiný (rámováním, osvětlením, důslednou 
statičností) způsob jejího snímání. Tento způsob snímání přináší 
postavě Johanky i jistý atribut pasivity, jenž zde ukazuje na 
Johančino předurčení k mučednictví a ke svatosti. 
Z tohoto úhlu vidíme i závěrečné záběry věnované lidovému povstání 
po Johančině upálení: zatímco Paul Schrader pokládá tyto scény za 
režisérovu nedůslednost, která film odvádí od transcendence 
[Schrader, 1972: 126], považujeme toho finále, v němž je Johančino 
                                                                                                                                                             v detailech hlav nalézá výraz „duchovní dimenze“ a Dreyerův snímek nazývá „duchovním dramatem“ [Balázs, 1958: 72].  
57 Dokazuje to i ilustrační foto na str. 122 Schraderovy knihy. 
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drama vyvedeno z vězení na velkou scénu světa, za kontrastní 
ontologický „rám“, v němž ještě lépe vynikne to, co je na Johančině 
příběhu svaté, a tedy „zcela jiné“. Také tyto akční záběry jsou vícekrát 
snímány z překvapivých úhlů: odchod zbrojnošů a vpád lidu 
z kolmého nadhledu, potlačování demonstrace jako odraz ve vodní 
hladině, krátký záběr mrzáka na kolečkovém vozíku. Pro úplnost je 
třeba dodat, že Dreyer v Utrpení Panny Orleánské používá i konvenční 
symboly: stín mříže jako znamení kříže na podlaze Johančiny cely, 
hejno ptáků jako znak Johančiny duše. 
 

4. 1. 3. Den hněvu 
 
Z Dreyerových následujících velkých děl můžeme vynechat horor Upír 
aneb Podivné dobrodružství Davida Graye (jehož duchovnost míří 
spíše k „temné straně síly“) a přikročit k snímku Den hněvu, jímž se 
Dreyerova cesta znovu (a zcela jinak než v Utrpení Panny Orleánské) 
obrací ke spirituálnímu modu. Podle Paula Schradera se v prvé části 
filmu, jež vrcholí upálením Marty, uplatnil transcendentní styl, 
zatímco druhá část je vyprávěna v duchu expresionismu [Schrader, 
1972: 127, 131]. Pro Davida Bordwella se ve Dni hněvu jako v prvním 
z Dreyerových filmů projevilo záměrné zpomalování: „diskontinuita 
předchozích dvou filmů58 je nahrazena velmi pomalou kontinuitou. 
Film se vzpírá čtení, a to nikoli již pro nekompatibilní prostorová 
spojení, ale kvůli zeslabení času textu. Pomalost událostí, 
katalyzátory59 mezi nimi, rytmická tíha střihu, pohybu kamery a 
zvuku, to vše film retarduje. Hollywoodská norma zachází s retardací 
téměř výlučně na úrovni logiky příčiny a následku (znásilnění je 
oddalováno do chvíle, než přijede zasáhnout kavalerie, vrah je 
odhalen po detektivově pátrání). Ve Dni hněvu jsou naopak 
mizanscéna a pohyb  kamery používány systematicky ke zpomalení 
našeho čtecího procesu a podstatným způsobem blokují proud 
narativních významů. Rytmus Dne hněvu odmítá být sjednocován 
vyprávěním. Nejsme schopni interpretovat to dlouhé chození, pauzy, 
pohyby kamery jako nějakým způsobem ‚označující‘ (zobrazující 
psychologii, historické pozadí, atmosféru). Místo toho musíme uznat, 
                                                        
58 Míněny jsou Utrpení Panny Orleánské a Upír aneb Podivné dobrodružství Davida Graye. 
59 Pojem „katalyzátory“ zde David Bordwell používá ve smyslu, jak jej zavedl Roland Barthes, tedy jako narativní jednotky, které vyplňují vyprávěcí prostor mezi základními funkcemi, jež tvoří osu vyprávění (jako příklad uvádí Barthes situaci, kdy James Bond mezi zazvoněním telefonu a zvednutím sluchátka odloží cigaretu, což představuje funkčnost toliko chronologickou, nikoli nutně logickou a důsledkovou) [srov. Barthes, 2002:, 20; Bordwell, 1981: 95-96, 141]. 



 82 

že tyto rytmické prostředky jsou v doslovném smyslu zcela prázdné, 
zbavené signifikace; znamenají nic. Čímž nechceme říci, že by neměly 
žádnou funkci. Nutí nás přeřadit naše čtení o několik rychlostních 
stupňů níže na úroveň, o níž říká Šklovskij: ‚Vždyť umění 
nepředstavuje pochod při hudbě, ale taneční chůzi, která nepředstírá, 
že je něčím jiným než pohybem stvořeným pouze proto, aby byl jako 
pohyb pociťován‘ [Šklovskij, 1990: 30]. Taková změna našeho 
vnímání je nezbytná pro proces ‚teatralizace‘, jenž vynikne ve filmech 
Slovo a Gertrud“ [Bordwell, 1981: 143]. 
Dopřáli jsme si tento dlouhý citát proto, že názorně ilustruje 
Bordwellovu metodu i její omezení: analytik postřehl jisté zvláštnosti 
Dreyerova zacházení s časem, protože však apriorně odmítá 
náboženskou interpretaci, považuje tuto pomalost a „prázdno“ za cosi 
prázdného i významově. Přitom správně tuší, že tyto retardující 
prostředky slouží ke „přeřazení rychlostních stupňů našeho čtení“, 
neboli, jak bychom řekli, k přepnutí našeho vnímání do spirituálního 
modu. Dreyerovy prodlevy nejsou pro nás významově prázdné; jsou 
naopak v jistém smyslu plnější než hollywoodský akční film, protože 
jejich „označovaným“ je transcendentní čas, jenž odkazuje ke „zcela 
jinému“. 
Je ovšem zvláštní, že toto signifikantní (a pro nás i signifikující) 
zpomalení ohlašuje David Bordwell o jeden Dreyerův opus dříve, než 
bychom očekávali; tvrdí totiž na základě dobových recenzí a v souladu 
se svou metodou historické poetiky, že Den hněvu byl ve 40. letech 
vnímán jako mimořádně pomalý film. To však dnes na základě své 
divácké zkušenosti již neumíme posoudit, neboť tato norma, jak tvrdí 
Bordwell, byla modifikována artovými filmy šedesátých let. Analytik 
svou úvahu uzavírá bonmotem, že Den hněvu byl zřejmě Gertrudou 
roku 1943 [Bordwell, 1981: 140]; to je však v  rozporu s jeho 
předchozím konstatováním, že Den hněvu je Dreyerův nejpopulárnější 
film [Bordwell, 1981: 117]. 
Budeme-li za jedno z vrcholných děl spirituálního modu (nejen 
v Dreyerově tvorbě, ale v kinematografii vůbec) považovat právě 
mistrův poslední opus Gertrud, v němž, jak záhy ukážeme, protéká 
velmi zvláštní čas a zároveň se uplatňuje atribut pasivity, nalezneme 
ve Dni hněvu jen málo příznaků, jež by k takovému finále směřovaly; 
připomenout snad můžeme toliko nezvyklou délku prvního 
sekvenčního záběru (2´ 33´´, začíná hovorem čarodějky Marty v jejím 
domě s jednou z „klientek“, pokračuje zvoněním a voláním davu, jenž 
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se jal Martu pronásledovat, a jejím útěkem přes chlívek ven) a také 
nevýraznou dikci mileneckých dialogů mezi Annou a Martinem. 
V kompozici vyprávění naopak nacházíme spojitost s Listy ze 
satanovy knihy, a to jednak motivem knihy, jíž jsou příběhy 
rámovány (ve Dni hněvu jde o zpěvník s písní „Dies Irae“), jednak ve 
faktu, že se ve Dni hněvu nedočkáme pohledu na mučenou, 
vyslýchanou a posléze upálenou Annu (stejně jako jidášovská povídka 
neukázala Ježíšovo ukřižování, sevillská skončila těsně před 
Isabelliným upálením a francouzská povídka nepředvedla při práci 
gilotinu). Podrobení právu útrpnému máme možnost sledovat již 
v prvé třetině filmu, kdy je pronásledována, vyslýchána a upálena 
stařena Marta Herlof. Že pak Annu čeká stejný osud, pochopíme jen 
z čarodějnického symbolu (kříž s dvojitou šikmou „stříškou“), který 
nejprve spatříme blízko Martiny hranice a který se na konci prolne do 
siluety kříže jako poslední obraz filmu.60 Spojitost s Utrpením Panny 
Orleánské bychom našli nejen ve společném motivu výslechu, mučení 
a upálení na hranici, ale i v ryze formálních prostředcích, kdy jsou 
tváře obětí těchto procesů zachycovány portrétním způsobem 
v detailech, zatímco straně soudcovské jsou vyhrazeny dlouhé 
panoramy doleva a zpět. Neméně nápadným stylistickým 
prostředkem je ve Dni hněvu kontrapunktické nasazení andělského 
zpěvu a nevinných tváří zpěváčků, povolaných k „uměleckém 
doprovodu“ výslechů a poprav. K výrazovým prostředkům, jež mají 
původ v expresionismu, patří výtvarná důslednost kostýmů, 
pojednaných v kontrastu černého oděvu a bílých límců či šátků; 
proto je tak nápadné, když se milostně uspokojená Anna na faře 
náhle prochází prostovlasá, se světelně akcentovanými obrysy svého 
uvolněného účesu. 
Jako ve většině Dreyerových filmů je i ve Dni hněvu na straně žen 
značná síla; mimořádnými schopnostmi vůle disponuje Marta, Anna i 
její tchyně Merete (a také Annina zvěčnělá matka, o níž se jen mluví), 
zatímco muži (Absalon, jeho syn Martin i kněz Laurentius) jejich moci 
podléhají. Zůstává však nevyjasněna povaha této moci. Účinek filmu 
                                                        
60 Nelze proto bez výhrad přijmout výklad Marioly Marczak, která si tohoto posledního zlověstného symbolu nevšímá a považuje za konečný obraz filmu onu siluetu kříže, jež mu bezprostředně předchází: „Vyústěním poslední scény může být jedině kříž jako prostý a čitelný symbol – znak Transcendentna (jak je chápal Rudolf Otto). Ve Dni hněvu se kříž-naděje objevuje až ve finále, přestože harmonie uměleckého tvaru díla s sebou nesla předtuchu konejšivého zvěčnění“ [Marczak, 2000: 82-83]. „ ‚Staneme před Ním oděni do hříchu’ – taková je vnitřní pravda vize, kterou stvořil Dreyer ve Dni hněvu. Finále však dává filmu náležité proporce a dává naději, že ‚den hněvu’ bude též dnem vykoupení, protože ‚oděním do hříchu’, jež je ve filmu ukázáno jako všeobecný stav, je toto vykoupení podmíněno“ [Marczak, 2000: 82]. 
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se totiž do značné míry opírá o znejistění ontologického statusu 
fikčního světa.61 Příběh má svou logiku jako čarodějnický horor 
(všechna přání i prokletí takto disponovaných žen přinášejí ohlášený 
efekt) i jako realistické psychologické drama milostného trojúhelníku, 
jehož vyústění nabude vinou dobového tmářství tragický rozměr. 
Rozhodně tu tedy nejsme ve světě Kaplického a Vávrova Kladiva na 
čarodějnice, kde má být divákovi jasné, že čarodějnictví je jen pověra 
a záminka k justičním vraždám. Z naznačené alternativní perspektivy 
pak musíme vážně vnímat Anninu vinu a trest: mladá žena svého 
starého chotě možná neusmrtila s pomocí nadpřirozených sil, zcela 
jistě si však jeho smrt přála a uspíšila jeho kolaps svou bezohledností 
v manželské hádce. 
 

4.1.4. Slovo 
 

Dvojí ontologická perspektiva není vyloučena ani v Dreyerově 
následujícím celovečerním opusu Slovo; zde je však drama vystavěno 
tak, aby všechny argumenty svědčily pro opravdu zázračné uzdravení 
mrtvé Inger. Než se pokusíme prozkoumat techniku spirituálního 
modu v tomto filmu, podívejme se na předchozí, stejnojmennou 
adaptaci téže hry Kaje Munka, jak ji natočil švédský režisér Gustaf 
Molander roku, 1943, tedy v době vzniku Dne hněvu. 
Molanderovo Slovo je příkladem duchovního filmu, jenž zůstává v 
konvenční symbolické a intertextové rovině a nepřibližuje se 
spirituálnímu modu (tímto zjištěním nepopíráme jeho nesporně 
vysokou uměleckou hodnotu). V úvodním záběru vidíme plující 
mraky a do religiózního kontextu nás uvede komentář biblickou 
parafrází: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo byl Bůh.“ (J 1, 1). Druhý 
záběr ukáže letícího ptáka a hlas pokračuje: „Slovo bylo tělo.“ Třetí 
záběr opět ukáže nebe a komentář sděluje: „Slovo sestoupilo z oblak a 
ubytovalo se mezi námi. [...]  Toto je vyprávění o Knutu Bergovi.“ 
Šílenství Bergova syna Johannese zde má psychologickou příčinu. 
Jako dosud nedostudovaný student teologie utrpěl světonázorový 
šok, když selhal při pokusu o své první kázání: ve chvíli, kdy se snažil 
farníky přesvědčit, že „doba zázraků neminula“ a „Ježíš může ještě 
dnes poručit mrtvým, aby vstali – jen když věříme“, upoutal jeho 
pozornost chromý kostelník s berlemi. Mladý kazatel zmlkl, zdrcen 
                                                        
61 Jak píše Paul Schrader, v prvé části se ptáme, zda existují čarodějnice, zatímco druhá část nabízí otázku, proč si Anna myslí, že je čarodějnicí [Schrader, 1972: 129] . 
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náhlým zjištěním, že „Bůh je mrtev, jsou jen mrzáci“; spěšně odešel a 
pokoušen myšlenkami na sebevraždu (vyjádřeno metonymicky 
záběrem lokomotivy a dramatickým hudebním doprovodem), zavinil 
nedlouho poté  náhodnou smrt své snoubenky Kristiny, kterou 
v záchvatu své duchovní krize právě zapudil. Pozdějšímu vzkříšení 
mrtvé Inger pak předchází Johannesovo náhlé uzdravení pod vlivem 
vzpomínky na mrtvou Kristinu a návštěva kostela. Boží přítomnost 
v chrámu je vyjádřena světlem pronikajícím z okna a prozařujícím 
prach, tedy opět tradičními symbolickými prostředky. Bůh klečícímu 
Johannesovi připomene jeho vlastní hlas z prvního kázání („doba 
zázraků neminula…“) a mladík opouští kostel vnitřně vyjasněn, 
zatímco všude kolem něho září světlo; na jeho tváři můžeme 
pozorovat škrábance jako znamení trnové koruny. Poté, co Johannes 
zázračně uzdraví Inger, se všichni pomodlí Otčenáš a v jednom 
z posledních záběrů opět spatříme konvenční symbol boží 
přítomnosti: sluneční světlo za mraky.62 
Vedle Molanderova filmu, tolik podobného optimistické lyrice raných 
snímků Ingmara Bergmana, je Dreyerovo Slovo zcela jiné. Konvenční 
záběry symbolizující přítomnost Boha se v něm nevyskytují. Správně 
klade David Bordwell v úvodu své analýzy přívlastek „symbolický“ do 
uvozovek [Bordwell, 1981: 144], neboť jen málo znaků má zde 
prokazatelně symbolickou povahu: patří k nim Johannesova slova 
(pocházejí z Munkovy hry, takže jsme je slyšeli i v Molanderově filmu) 
o návštěvě „pána s přesýpacími hodinami a kosou“, záblesk světla 
z doktorova auta na stěně, i hodiny, které Mikkel po Ingeřině smrti 
zastaví a po jejím vzkříšení je zase Anders spustí (jde ovšem o jiné 
hodiny v jiné místnosti). Jejich tikot symbolizuje tlukot srdce, má 
však také důležitou funkci v rámci spirituálního modu, neboť rámuje 
„nečas“ Ingeřiny smrti, kdy se je běh každodenního času přerušen 
vpádem času transcendentního, v němž se může odehrát smrt, ale i 
zázraky. 
Nikoli však jen skrze symboly, ale zejména prostředky spirituálního 
modu je zde divák veden k prožitku posvátna. Podle Bordwella je film 
                                                        
62 Aleksander Kwiatkowski tvrdí, že zmrtvýchvstání Inger je ve filmu Gustafa Molandera pojednáno nikoli jako zázrak, ale jako klinický případ; tuto verzi Munkovy hry prý kritika na rozdíl od Dreyerovy adaptace shledala „racionalistickou“ [Kwiatkowski, 1986: 141]. Ve skutečnosti je tomu naopak: konvenční náboženská symbolika a explicitní odkazy k Bibli vedou diváka Molanderova filmu jednoznačně k tomu, aby vzkříšení Inger vnímal jako autentický zásah boží milosti; jinou ontologii Molanderova adaptace nepřipouští. Ve věci spirituální recepce však musíme přiznat, že Molanderovo Slovo nabízí divákovi slabší zážitek posvátna než stejnojmenný film Dreyerův, neboť od něj nevyžaduje víc než dekódování konvenčních symbolů. V tomto smyslu zůstává jeho čtení skutečně „racionalistické“. 
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strukturován dvěma principy: teatralizací (tímto pojmem analytik 
rozumí „vytváření interferencí mezi hraným textem a filmovým 
zobrazením za účelem ztíženého čtení“ [Bordwell, 1981: 149]) a 
úsporností (sparseness). K teatralizaci počítá Bordwell i do jisté míry 
formální deklamaci dialogů. K jistému „odpojení“ textu od jeho 
zobrazení tu dle Bordwellova názoru slouží zvuk, mizanscéna, pohyby 
kamery a dlouhé interiérové záběry. Kamera se pohybuje, aby udržela 
postavy ve stejné vzdálenosti a nejednou i ve stejném úhlu; z velikostí 
záběrů je přitom preferován polocelek. Trojrozměrný efekt pohybu 
postav je tak do značné míry nivelizován. Na významu tím získává 
pozadí, ale to je často prázdné, neboť interiéry jsou zařízeny skrovně 
a s rostoucí gradací dramatu dekorativních prvků ubývá. Bordwell 
v souladu se svou pozdější teorií parametrického stylu zjišťuje, že 
záběry Dreyerova Slova provázejí vyprávění podobně jako hudba 
v opeře; každý dlouhý záběr se drží své vlastní logiky a kamera občas 
hraje sólo, ignoruje narativní podněty a nedívá se tam, kam bychom 
čekali. Tak se tento kinematografický doprovod někdy chová 
„wagnerovsky“ (motivován narativně), jindy „schoenbergovsky“, když 
se „záběry starají jen o chladné propracovávání svých vnitřních 
pravidel a konstituují paralelní systémy relativně nezávislé na 
narativních požadavcích“ [Bordwell, 1981: 158]. Úspornost pak dle 
Bordwella spočívá ve snížení narativních prvků na úroveň elementů 
nenarativních. 
Narativ Slova se dlouho snaží vyhnout stylistickým prostředkům 
klasického filmu, tvrdí Bordwell. Teprve ve scéně, kdy si malá Maren 
přisedne ke svému strýci Johannesovi, se po devadesáti minutách 
projekce s explozivním efektem vrací analytický střih. A teprve v 
posledních 22 záběrech z celkových 114 (reprezentují cca 7 minut 
z více než dvouhodinového díla), kdy se vedle analytického střihu 
uplatní i dvojice pohled-protipohled a jako poslední záběr detail 
(poprvé v celém filmu),  spojí se prostorově-časový systém s narativní 
logikou, uzavírá Bordwell. „Zázrak je filmově zobrazen jako návrat ke 
kinematografické srozumitelnosti; k prostoru a času, které odpovídají 
narativním požadavkům, k bezprostředně smysluplným stylistickým 
figurám“ [Bordwell, 1981: 170]. 
Nejsme si jisti, zda tu David Bordwell význam klasického stylu a jeho 
záměrné absence nepřeceňuje, neboť i záběry věnované vzkříšení se 
vymykají normě: zůstávají dlouhé, čas jimi i nadále protéká pomalu a 
jejich emotivní sílu zvyšuje právě tato pomalost ve spojení s obsahem: 
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Johannes vyzývá mrtvou, znepokojený farář chce mystický zákrok 
jako rouhání přerušit, ale je stržen zpět racionalisticky uvažujícím 
lékařem, tělo v rakvi se pohne a dítě se usměje. Teprve závěrečné a 
jednom okamžiku až smyslné objetí Mikkela a Inger může opravdu 
připomínat hollywoodský happyend. 
Závěrečná katarze by nebyla tak silná, kdyby jí nebyly bývaly 
předcházely dvě hodiny velmi pomalého až nudného vyprávění; 
Bordwellem zmíněné snížení narativních prvků na úroveň elementů 
nenarativních je zde totožné se spirituálním modem v jednotě evokace 
transcendentního času a atributu pasivity. Většinu času Dreyerova 
Slova zabírají rozhovory u stolu.63 Interiérové záběry jsou dlouhé (od 
cca 5´40´´ po 6´50´´) a permanentní výměnou figur před kroužící či 
panorámující kamerou vytvářejí iluzi prostoru otevřeného událostem 
a nečekaným náhodám: Borgen například vyjde levou stranou 
obrazového rámu do mimozáběrového prostoru a zprava se – stále 
v tomtéž záběru – do zorného pole kamery vrátí. Exteriérové záběry se 
naopak objevují výhradně jako krátké, provzdušňující prostřihy. 
Dokonale zde funguje princip každodennosti, jak jej, coby první 
stupeň transcendentního stylu, odhalil Paul Schrader [1972]. Jistý 
atribut pasivity („loutkovitý“ pohyb)64 se týká především postavy 
Johannese, stiženého šílenstvím, které zde na rozdíl od Molanderovy 
verze, kde šlo o světonázorovou krizi a šok z partnerčiny smrti, nemá 
jiné explicitní vysvětlení než mladíkovo studium teologie a intenzivní 
četbu Kirkegaarda. 
Po úvodní panoramě, v níž se seznámíme s Borgenovou usedlostí, 
následuje dlouhá sekvence ranního probuzení, v níž je nám celkem 
čtyřikrát nabídnut jako prostřih stále stejně rámovaný pohled z okna 
(velký celek): vidíme na něm schůdky, cestu, pahrbek, odchází tudy 
Johannes, poté Anders, za ním starý Borgen a nakonec Mikkel, kteří 
se bláznivého mladíka vypravili hledat. Všichni musí na stejném 
místě zvednout rukou šňůru, na níž se ve větru třepotá sušící se 
prádlo. Funkce tohoto motivu vyjde najevo přibližně o 92 minut 
                                                        
63 Ve filmu se často mluví o kávě: „Už brzy bude káva, dáte si ještě kávu?“ apod. Teologické spory mezi Borgenem a Petrem jako představiteli různých náboženských obcí jsou pro poselství filmu důležité, ale nalévání kávy slouží atmosféře každodennosti, bez níž by byl efekt dramatických událostí v poslední  části filmu slabší. 
64 Dle svědectví Henninga Bendtsena, kameramana filmu Slovo, byly dlouhé záběry na Dreyerovo přání komponovány s takovou pečlivostí, že herci museli zároveň s odříkáváním dialogů počítat své kroky. V průběhu snímání jednotlivých dlouhých záběrů osvětlovači nepozorovaně přemisťovali lampy, aby se každé postavě dostalo žádoucího světelného efektu: šílený Johannes se měl pohybovat ve stínu, zatímco v tvářích ostatních mělo být světlo. V sekvenci náboženského shromáždění Petrovy 
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později, kdy se titíž muži vydali hledat uprchlého Johannese podruhé; 
tentokrát však na šňůrách prádlo nevlaje, neboť mladá hospodyně 
zemřela. Prádlo zde tudíž funguje jako index Ingeřiny přítomnosti, ale 
i jako index harmonie světa, znak přítomnosti laskavého, 
nehněvajícího se Boha. Tento motiv tedy nic nesymbolizuje, ale je 
konkrétním obrazem ve smyslu, jak o něm například mluvil Andrej 
Tarkovskij, když v Buñuelově filmu Nazarin komentoval záchvěv 
bílého prostěradla jako evokaci morové rány.65 Běžný divák (který film 
vidí poprvé a nemá možnost analyzovat si ho s pomocí videa, počítače 
či střihacího stolu) si daného motivu v uvedeném smyslu ani 
nevšimne, případně jej přečte jen jako příznak větrného podnebí na 
jutském poloostrově; nicméně zážitek přítomnosti jistého řádu věcí 
v prvém případě a fatálního narušení tohoto řádu v případě druhém 
bude fungovat ve sférách podprahových vjemů či konotovaných 
významů. Jak víme z filmů Andreje Tarkovského, Michelangela 
Antonioniho či Bély Tarra, může prosté znázornění větru signifikovat 
přítomnost spirituální energie, či, řečeno s Vladimírem Suchánkem, 
„duchovní chvění“. 
 

4.1.5. Gertrud 
 

Poslední opus Carla Theodora Dreyera Gertrud vypadá na první 
pohled jako čistá emanace spirituálního modu. Veškerá akce, ona 
dlouhá setkání, posezení, popocházení, náměsíčné rozmluvy tu slouží 
jen jako tkalcovská osnova, do níž je všíván čas „zcela jiného“. 
Naopak symboly ani odkazy k náboženským textům tu nenajdeme. 
Film, jenž je adaptací stejnojmenné divadelní hry Hjalmara 
Söderberga z roku, 1906, je uvozen titulkem „dobový obrázek 
z počátku století“. Předvádí několik setkání a rozhovorů bývalé operní 
divy s muži jejího života: s manželem Gustavem, s  mladým 
hudebním skladatelem Erlandem Janssonem, který je jejím 
                                                                                                                                                             sekty připadala na každého z věřících jedna osvětlovací lampa, ač by za normálních okolností byl podobný záběr zasvětlen lampou jedinou [Bordwell, 1981: 224-225].  
65 „Vidíme prašnou cestu, natočenou do hloubky, a dvě řady čelně zachycených domů, mizejících v perspektivě. Ulice končí v kopcích, proto není vidět nebe. Pravá strana ulice se skrývá ve stínu, levá je osvětlena sluncem. Všude pusto. Prostředkem cesty – z hloubi záběru – přímo na kameru jde dítě a táhne za sebou zářivě bílé prostěradlo. Pomalý pohyb kamery. Předtím, než je záběr vystřídán jiným, v jeho poslední vteřině, je plátno překryto bílou látkou, mihnoucí se ve slunci. Kde se vzalo? Že by to bylo prostěradlo, sušící se na šňůře? A naráz s udivující silou pocítíte závan moru, vyjádřený přímo nepravděpodobně“ [Tarkovskij, 2005: 158]. Vzpomínka na Buñuelův film Tarkovského oklamala v jediné věci: nebe v tomto záběru vidět je. Tento drobný omyl je však příznačný právě pro myšlení Tarkovského, který se ve svých filmech snažil záběrům nebe vyhnout. 
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nejnovějším milencem, s oslavovaným básníkem Gabrielem 
Lidmanem, který jejím milencem býval kdysi a nyní přijímá pocty ke 
svému jubileu (50), a s jiným dávným přítelem Axelem Nygrenem. 
Téma je veliké a zároveň prázdné: melancholie dobře zajištěné ženy, 
strádající po celý život nedostatkem citového uspokojení, když muži 
kolem ní měli vždycky ještě něco dalšího, čemu věnovali svůj život. 
Toto drama se vyjevuje v archaicky stylizovaných, bez vášně 
deklamovaných dialozích: „Žena miluje především svého muže, ale 
pro něho je práce nade všechno.“ „Ale Gertrudo, láska nemůže zaplnit 
zcela mužův život, bylo by to pro muže směšné.“ „Gertrudo, já z tebe 
zešílím.“ „Tomu přece sám nevěříš, neexistuje žena, ze které bys mohl 
zešílet.“ „Život je sen.“ „Och, Erlande, zde s tebou jsem opět žila, 
vůbec nechci vyslovit, jak jsem šťastná.“ „Gertrudo, Gertrudo, proč jsi 
mne opustila?“ „Hledala jsem vášeň těla, a to je vysvětlení mého 
manželství.“ „Byl jsi unaven mou láskou. Láska se ti stala břemenem. 
Chtěl jsi žádostivost těla, ne lásku.“ „Jsem unavena, unavena.“ „Ale 
smysly žily a krev chtěla své. A tak mezi námi vzniklo něco, co se 
podobalo lásce.“ „Byl jsi mi dobrým přítelem.“ Atd. Postavy jsou 
snímány frontálně, v symetrických kompozicích vůči komnatám, 
nábytku, zrcadlům a rekvizitám, při rozhovorech hledí směrem ke 
kameře, nikoli na sebe navzájem, což připomíná mizanscénu ve 
filmech Jasudžira Ozu.  
Film končí návštěvou Axela Nygrena u zestárlé Gertrudy, která žije 
„jako poustevník, zapomenutá“ (sekvence začíná zvukem zvonů), 
vrací mu jeho dopisy, on je vzápětí hodí do ohně. Poté se oba staří 
přátelé na sebe během hovoru podívají a spatříme tak poprvé za celý 
film dvojdetail dvou hlav z profilu a pohled z očí do očí; prostor mezi 
jejich obličeji vyplňuje z pohledu diváka oheň v krbu. „Neexistuje nic 
jiného než láska a mládí,“ pronese Gertruda a oznámí Axelovi, že už 
si koupila hrobku a objednala náhrobní kámen s nápisem „Amor 
omnia“ (Všechno je láska). Přátelé si dají sbohem, zamávají si, 
posledním záběrem jsou zavírající se dveře, provázené tklivou hudbou 
a opětovným zvukem zvonů. 
Okázalá významová prázdnota posledního Dreyerova opusu udivuje 
publikum již ode dne premiéry; dobová kritika film označila za 
„dvouhodinovou studii pohovek a pián“  [srov. Bordwell, 1981: 171]. 
David Bordwell odmítá Gertudě přiznat status artového filmu, když 
argumentuje, že divák takového díla hledá význam, zatímco 
prázdnota Dreyerova snímku se soustavně snaží jakýkoli význam 
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negovat; stejně zavádějící by dle Bordwella bylo interpretovat 
Gertrudu jako film feministický, realistický, marxistický, misogynský 
a oporu prý nelze najít ani pro interpretaci náboženskou“ [Bordwell, 
1981: 188-189]. Jak tedy máme tuto ostentativní prázdnotu 
interpretovat? Nabízejí se odpovědi: příběh je banální, ale Dreyer si to 
neuvědomil;66 starosvětský příběh z dnešní perspektivy již neumíme 
číst; posláním filmu je kritika vysokých společenských vrstev (dialogy 
pak fungují jako v absurdním divadle); příběh je banální záměrně, 
aby vedle něj vynikly stylové hodnoty;67 příběh je banální proto, aby 
v jeho prázdnotě mohlo vyniknout „zcela jiné“; prázdnota a banalita 
má ilustrovat poznání, že vše je marnost. 
Prvé dva návrhy musíme odmítnout, neboť Dreyer byl dobře 
informován o trivialitě jako vědomé strategii Söderbergova textu.68 Ve 
vnímání Gertrudy jako díla kritického vůči zahálčivým společenským 
vrstvám nám sotva co může bránit, i když přímé důkazy  pro takový 
výklad nemáme. Všechna zbývající řešení platí. Stačí připomenout 
scénu, v níž Gertrud projde dveřmi a kamera v tu chvíli musí projít 
zdí, monumentální choreografii narozeninového blahopřání, rozmluvy 
postav skrze odrazy v zrcadle, rozličné symetrie v dekoracích či 
v kompozici obrazu, aby bylo zřejmé, kolik rafinované invence tu bylo 
vloženo do nápadných a na sebe upozorňujících stylových řešení. 
Disparita mezi touto stylistickou mechanikou a banalitou jí 
produkovaných situací a dialogů slouží pak spolu s pomalostí celého 
vyprávění jako onen řadicí systém, jímž se naše pozornost přepíná  do 
spirituálního modu. To však pouze v případě, že jsme takovému 
„přepnutí“ ochotni se poddat; jinak bude náš zážitek stěží 
snesitelný.69 
Zůstává otázka, jaký zážitek či poznání pro nás Dreyerův film má, 
pokud se jeho spirituálnímu modu podrobíme, neboť žádná „radostná 
zvěst“ to evidentně není. Odpovědí je právě ona marnost. Gertrud je 
                                                        
66 Dreyerův vrstevník Charles Chaplin natočil o dva roky později svůj rovněž poslední snímek Hraběnka z Hongkongu, jehož ohlas byl podobný. Melodrama z prostředí vyšších vrstev kritika odsoudila jako červenou knihovnu, tvůrce však byl touto reakcí udiven a prohlašoval, že jde o jeho nejlepší film. 
67 Podle Davida Bordwella jsou ve filmu Gertrud „narativní události pohlcovány filmovou strukturou jako halíře házené do kaňonu“ [Bordwell, 1981: 176]. 
68 Divadelní hru Gertrud začal Dreyer nahlížet z nové perspektivy po přečtení monografie Stena Reina (Hjalmar Söderbergs Gertrud, Stockholm, 1962), který objevil, že Söderbergovy „konflikty vyplývají ze zjevně triviálních konverzací [Bordwell, 1981, 226]. 
69 Odhlížíme zde od recepčního modu, který lze nazvat snobským. Zběhlý snobský divák dokáže o svém neobyčejném uměleckém zážitku přesvědčit okolí i sám sebe. Konstatujeme tuto banalitu proto, že snobská recepce je vlastní i postavám Dreyerova filmu: snobsky recipují nejen hudbu a verše, ale i své životy. Z tohoto úhlu vyzývá Gertrud k snobské recepci snobské recepce. 
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film o času a smrti; zviditelňuje, řečeno s Cocteauem, „smrt při 
práci“. 
 

4.2. Jasudžiró Ozu 
Traduje se, že Jasudžiró Ozu byl  nejjaponštější z japonských 
režisérů. Obliba jeho rodinných dramat (šomingeki) u domácího 
publika tomuto označení neodporuje, jiné argumenty se zdají svědčit 
proti. Ozu sice ve svých filmech ukazoval věci, které Západ považuje 
za typicky japonské (v Pozdním jaru například čajový obřad, divadlo 
nó, kamennou zenovou zahradu Rjóandži v Kjótu), avšak náměty 
čerpal z hollywoodských filmů. Jeho ranou tvorbu, jak zjišťuje Tadao 
Sato [Sato, 1997, I.: 32], ovlivnila americká kinematografie desátých a 
dvacátých let a také k filmům zralého období, které bývají považovány 
za stoprocentně „ozuovské“, lze najít cizí zdroje: Tokijský příběh byl 
například inspirován filmem Lea McCareyho Připrav se na zítřek 
(1937). Ozuův styl býval považován za ojedinělý i v Japonsku; Donald 
Richie cituje kritika Jošitara Omoriho, jenž ve třicátých letech napsal, 
že pomalost filmu Jediný syn se rovná neexistenci tempa jako 
takového [Richie, 1977: 177]. O kompatibilitě Ozuových filmů 
s japonským mediálním prostředím nesvědčí ani to, že proslavené 
„prázdné“ záběry se, podle Satoova svědectví, při vysílání v tamější 
televizi vystřihují [Sato, 1988: 134]. 
Každá seriózní ozuologická monografie připomíná fotoromán: 
k názornému výkladu režisérova výtvarného a střihového systému 
nesmějí chybět reprodukce záběrů, například kniha Davida Bordwella 
[1994] je ilustrována více než 550 okénky. Pokušení přemýšlet o 
Ozuových filmech jako o řetězech statických záběrů nahrává i fakt, že 
tvůrce své záběry aranžoval jako samostatná výtvarná díla a 
předkresloval si je ve scénáři. Jeho postavy si o komiksové čtení říkají 
též výrazně znakovou mimikou, kupříkladu pro figury malých 
chlapců jsou příznačné bojovné postoje a groteskní grimasy. Pokud 
postavy hovoří, obracejí se přímo ke svému protějšku čili obličejem 
k divákovi, jako by jen zbývalo připojit k jejich ústům dialogovou 
bublinu. Kreslený seriál připomíná také standardizace charakterů a 
situací: postarší otec, postarší matka nebo teta, dcera na vdávání, její 
kamarádka, sehraná dvojice vzpurných hošíků, sousedka, mladá 
sekretářka v otcově úřadě, mladý nápadník. Zápletkou bývá 
očekávaná rodinná změna, která mívá svou paralelní analogii v osudu 
někoho jiného: má-li se vdát hrdinova dcera, vdává se také jeho 
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sekretářka, má-li dcera nápadníka, vyskytne se v jejím okolí ještě jiný 
perspektivní, ale již zadaný muž, uvažuje-li otec o sňatku své dcery, 
potká jinou, nešťastnou ženu, již se včas provdat nepodařilo. Také 
místa děje se opakují: interiér domu, kancelář, restaurace, bar, 
výletní místo, mořské pobřeží, vlak či nádraží. 
Tadao Sato vyjmenoval svého času jakési desatero specifických rysů, 
určujících svéráz Ozuova stylu: snímání z nízkého úhlu (hledisko 
sedícího na rohoži tatami); nehybná kamera; symetrické rozmístění 
postav, které jsou často obráceny stejným směrem a zaujímají 
identické pozice; snaha vyhýbat se pohybu; snímání hovořícího en 
face a střídání pohledu zároveň se změnou mluvčího; neměnná 
velikost postav v záběru; interpunkce výlučně montážními prostředky 
(žádné prolínačky ani zatmívačky); takzvané rozdělovací záběry 
namísto interpunkce; dekorace přizpůsobené tempu akce; 
choreografické pokyny hercům [Sato, 1988: 134]. Podle Schradera lze 
Ozuův styl definovat tím, čím není: Ozu byl filmař, který jisté věci 
nedělal, a čím byl starší, tím těchto věcí přibývalo [Schrader, 
1972:22]. V Pozdním jaru se například ještě kamera pohybovala, aby 
zaznamenala  hrdinčinu chůzi městem, a ve scéně výletu na 
bicyklech byla použita zpětná jízda i panorama, ve Sklizni obilí 
pohyblivá kamera sledovala dvě dívky na vycházce k písečným 
dunám, ale v barevných filmech pozdního období se již s podobnou 
technikou nesetkáme. 
Z formálních pravidel Ozuova stylu budí největší polemický zájem ta, 
kterým lze přikládat různé funkce a významy. David Bordwell 
například zpochybnil pokusy interpretovat nízký úhel snímání. Nejde 
prý, jak se porůznu píše, o rovinu očí lidí na tatami, o pohled dítěte, o 
pohled boha nebo psa, ba ani o úhel pohledu diváků v divadle či kině. 
Postavení kamery není u Ozua absolutní, nýbrž proporční. Nejde o 
nízký úhel, ale o nízkou výšku, neboť kamera je většinou směrována 
vodorovně, s maximálně několikastupňovou odchylkou. Ozuovým 
pravidlem bylo umisťovat osu objektivu mezi polovinou a dvěma 
třetinami výšky filmovaného objektu; tento poměr se zachovával jak 
při snímání lidí, tak budov [Bordwell, 1994: 76]. 
K poznávacím znamením Ozuova stylu patří krátké série statických 
záběrů přírodních, městských či příměstských krajin (budovy, 
nádraží, chrámy, šňůry s prádlem, neonová světla barů, přístavní 
scenérie), jimiž se vyprávění uvozuje a segmentuje. Kritik Keinosuke 
Nambu jim už ve třicátých letech říkal „rozdělující“ nebo „oponové“ 
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záběry, čímž zdůraznil jejich interpunkční funkci; považoval je totiž za 
analogii opony v západním divadle. Nazveme-li je „prázdnými záběry“, 
dáváme je do souvislosti s kategorií „mu“ neboli prázdnoty, která má 
důležitou funkci v zenovém umění.70 Užijeme-li spolu s Donaldem 
Richiem muzikologický termín „coda“,71 akcentujeme jejich funkci 
rytmickou. Rozhodneme-li se jim říkat „zátiší“, musíme k nim přidat i 
záběry onoho typu, jehož nejcitovanějším příkladem jsou dva 
identické pohledy na vázu ve filmu Pozdní jaro: první odděluje dva 
polodetaily, rozumějme dva emocionální stavy dívky Noriko, druhý 
záběr pak tvoří přechod k následné sekvenci, jež začíná u zahrady 
Rjóandži. Richie se pokusil o výčet funkcí těchto nedramatických 
záběrů: mohou sloužit k uvození děje a prostředí (obvyklá úvodní 
série tří záběrů), jako závěrečná tečka (mořský příboj, například, srov. 
Pozdní jaro), jako komentář. Nejčastěji však signalizují přechod 
z jednoho místa na jiné; v takových případech podle Richieho prvý 
záběr z dané dvojice ukazuje prostředí, jež opouštíme, a druhý pak 
prostředí, kde se má odehrát následující sekvence. Ani toto pravidlo 
však neplatí absolutně. Ve filmu Příhody pana domácího vidíme i 
významově obsažnější uplatnění: pohled na prádelní šňůru nebyl jen 
rytmizující „vycpávkou“; kromě vystřídání večera ránem jsme si totiž 
měli povšimnout i sušící se přikrývky, kterou počural malý Kohei. To 
by mohlo potvrzovat názor [Geistová, 1987], že mnoho takzvaně 
prázdných záběrů nese důležitou narativní informaci, jenom ji někdy 
nedovedeme přečíst. V Květu rovnodennosti byly jako rozdělovací 
záběry dokonce použity dva pohledy do kuchyně, s pohybem a 
výkřiky kuchařů. A stěží lze nezpozornět, když je ve Sklizni obilí nebo 
v Květu rovnodennosti dominantním objektem takového zátiší 
křesťanský kostel.72 
Podle Bordwellova názoru si lze Ozuovy filmy osvojit třemi základními 
„mody“ neboli systémy norem: klasicky (zajímáme-li se přednostně o 
příběh), jako umělecký film (zajímá-li nás režisérova autorská vize) a 
parametricky (soustředíme-li se na styl a jeho abstraktní formu) 
[Bordwell, 1994: 176-177]. Nejsvůdnější náboženskou interpretaci 
                                                        
70 Mu“  je wató (pointa) slavného kóanu Čao-čou a pes. Jeden mnich se uctivě zeptal Mistra Čao-čoua: „Má pes opravdu buddhovskou přirozenost, či nikoli?“ Čao-čou řekl: „Mu.“ (Lexikon východní moudrosti, 1996, s. 293). 
71 Termín označuje závěr nebo dodatek hudební věty.. 
72 Je známo, že pro obřady spjaté s narozením využívají moderní Japonci služeb šintoistických chrámů, svatby rádi odbývají v křesťanských kostelech a na pohřební rituály je nejlepší buddhismus. Jako diváci se proto těžko ubráníme přesvědčení, že záběry křesťanské architektury mají připomínat nevyhnutelnost sňatku, zatímco zátiší s pagodami asociují blízkost smrti.  
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Ozuova díla podal Paul Schrader, když zdůraznil shody mezi 
režisérovým stylem a zenovým myšlením. Ozuovy filmy prý obsahují 
tři stupně, které podle Schraderova návrhu definují transcendentní 
styl: každodennost, disparitu a stázi. Podle Richieho ale režisér takto 
o svých filmech nepřemýšlel a nikdy nemluvil o „mu“; přestože tento 
koncept ve svých filmech uplatňoval: „Je to mlčení, co dává význam  
předchozímu dialogu; je to prázdnota, co dává význam předchozí 
akci“ [Richie, 1977: 174]. Tento význam si však musí doplnit sám 
divák a v tomto smyslu jsou prý Ozuova zátiší nádobami pro naše 
emoce. 
Existuje tedy ještě čtvrtý způsob, jak sledovat Ozuovy filmy: modus 
spirituální. Jak víme z předchozích příkladů, lze takového efektu 
dosáhnout jistými odchylkami od klasického, bezpříznakového 
vyprávěcího stylu; tyto odchylky mohou týkat způsobu vedení herců 
(v Ozuově, stejně jako Bressonově případě jde o požadavek 
neemočního herectví), rámování a zejména časové dimenze. Umístění 
kamery má, řečeno s Bordwellem, v Ozuových filmech 
„neantropocentrické kvality“, jimiž režisér dosahuje „konstantně 
otevřené narace“ [Bordwell, 1994: 79]. Kamera tím, že nemůže 
prezentovat pohled žádné postavy či neviditelného svědka, slouží jako 
základ neosobního narativního systému, Bordwell v této souvislosti 
odkazuje na svědectví Ozuova asistenta Masahira Šinody, jenž 
potvrdil, že při umístění kamery Ozuovi skutečně šlo o vyloučení 
lidského hlediska [Bordwell, 1994: 79]. 
Jako odkaz k širšímu, neantropocentrickému univerzu můžeme 
chápat zvláště ta zátiší, kde mají centrální figurální postavení neživé 
objekty jako citovaná váza z Pozdního jara nebo červená čajová 
konvice, jež na sebe poutá pozornost v Květu rovnodennosti. 
K posílení pobytu ve spirituálním modu slouží i náhlý vstup skupiny 
dětí do pozadí příběhu. V jedné z kjótských scén Pozdního jara vejde 
do obrazu školní třída, v Tokijském příběhu či ve filmu Kvočna ve 
větru zazní v podobné funkci líbezný dětský zpěv. Tato „andělská“ 
zjevení však Ozu neumisťuje do míst vrcholné, řekněme, katarze či 
transcendence, ale o něco dříve; jako jeden ze stupňů, jež 
k spirituálnímu vyvrcholení vedou. 
Žádná reprodukce statických filmových okének nemůže postihnout 
nejpodstatnější dimenzi ozuovského světa, jíž je čas. Nejobecněji je 
právě plynoucí čas tím, co postavy poutá k širšímu univerzu. O 
Ozuových filmech se nic nedozvíme, pokud na sebe jako diváci v kině 



 95 

nenecháme působit jejich délku, tempo a rytmus. Richie tvrdí, že Ozu 
uměl navodit efekt přítomného času, který na nás „zírá“. Tempo jeho 
filmů mu připomíná pravidelný tikot hodin [Richie, 1977: 182]. Je 
známo, že přesnému časování záběrů věnoval Ozu pozornost největší; 
používal k tomu zvláštní hodinky měřící nejen sekundy, ale i filmová 
okénka. Rozměry dekorace nechával přizpůsobit právě tomu času, 
který herci potřebovali k pohybu.  
Paul Schrader se zřejmě mýlí, když tvrdí, že časté záběry nástěnných 
hodin vytvářejí modus totální bezčasovosti, jež je vlastní zenovému 
umění, a že záběr hodin slouží ke stejnému účelu jako záběr vázy 
[Schrader, 1972: 31]. Hodiny se v Ozuových filmech objevují 
nesčetněkrát přímo, aby vyjádřily právě plynutí času, vůči němuž je 
člověk bezmocný; zřetelnou temporální metaforou jsou záběry 
projíždějících vlaků. Zatímco ve filmu Narodil jsem se, ale… byly vlaky 
k vidění ve druhém či třetím plánu (šlo vlastně o vnitrozáběrovou 
montáž), v poválečných filmech se jim dostávalo vždy zvláštního 
záběru. Vědomí plynutí času navozuje i časté třígenerační zastoupení 
v rodině, kdy je každému věku přidělen nejen jiný druh disciplíny, ale 
i jistý druh „zlobivosti“, počínaje dětskými rituály a experimenty 
s přijímáním či vylučováním potravy, přes důstojný vzdor mladých 
žen ve věku „pozdního jara,“ až k dojímavému stařectví, jehož 
vzpourou je opilost. Čas na sebe v Ozuových filmech upozorňuje také 
v dialogu. „Jak ten čas letí,“ povzdychne si otec na konci výletu 
v Pozdním jaru. „Sotva jsme dorazili, už musíme odjet. Příště už 
budeš doprovázet manžela.“ V pozdních filmech sílí nostalgie: v Květu 
rovnodennosti zpívá otec feudální válečnou píseň a Hirajamova 
manželka Kjóko vzpomíná na to, jak si za války v krytu byli rodinní 
příslušníci blízcí. V Chuti makrely potkává jiný Hirajama v baru svého 
spolubojovníka z války, s gustem si vyslechnou námořnický marš 
z militaristických časů a vedou spolu vtipný dialog o japonské 
porážce s pointou: „Máme štěstí, že jsme prohráli.“ Nejnaléhavěji 
vyznívá časová dimenze v Tokijském příběhu, ve scéně bdění u 
nebožky. 
Při vší transcendentnosti a parametričnosti bychom neměli 
zapomínat, že Ozuovy filmy jsou vlastně komedie. Ozuův smysl pro 
komično je neméně hluboký než Tatiho nebo Chaplinův. Postavu 
věčného tuláka, který vyvolává úsměv i soucit, připomíná věčný otec, 
jak ho ztělesňoval Čišú Rju. Vzpomeňme na jímavou melancholii 
okamžiků, když unaveně přicházívá domů, na jeho návraty z flámů či 
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na scény, kdy bezradně volá na dceru: „Chybí tu ručník, není tu 
mýdlo!“ Snad nejdojímavější je scéna z Pozdního jara, když se Noriko 
po představení divadla nó (kde byla přítomna otcova údajná vyvolená) 
na otce zlobí, přejde na druhý chodník a my na chvíli zůstaneme s 
tatínkovu osamělou, znejistělou siluetou se širokými plandavými 
nohavicemi, v klobouku a s holí. 
 

4.2. Robert Bresson: Deník venkovského faráře 
 

V tvorbě Roberta Bressona se to, co nazýváme spirituálním modem, 
poprvé komplexně projevilo v jeho třetím celovečerním filmu Deník 
venkovského faráře (1950). Počínaje pronikavým esejem, který tomuto 
dílu nedlouho po premiéře věnoval André Bazin [1979: 91-105], byla 
předložena řada návrhů, jak duchovní účinek Bressonových filmů 
vysvětlit. Henri Agel hledal odpověď v „liturgické askezi“ [Agel &, 
1961: 91], Susan Sontag se domnívá, že režisér rozvíjí reflexívní 
umění v opozici vůči umění emocionálnímu a uplatňuje přitom 
brechtovský „efekt zcizení“ [Sontag, 1964], podle Paula Schradera se 
Bressonovy frontální záběry lidských tváří zbavených výrazu shodují 
s byzantskou ikonografií [Schrader, 1972: 98-108]. David Bordwell 
nachází řešení v parametrickém stylu neboli v rozporu mezi 
stylistickým a syžetovým uspořádáním [Bordwell, 1985: 289-310], 
Gilles Deleuze hovoří o lyrické abstrakci definované „dobrodružstvím 
světla a bílé“ [Deleuze, 2000: 144] a Petra Málka zaujala v Deníku 
venkovského faráře „jistá spiritualizace fotografovaných postav a věcí, 
[…] jakási vratkost a labilnost obrazů, v nichž to viditelné se zdá být 
neustále na hranici: přechází v neviditelné“ [Málek, 1998: 29]. Sám 
režisér vyšel svým analytikům vstříc, když zásady svého 
„kinematografu“ (v opozici vůči divadlem poznamenanému fenoménu 
„cinéma“) zveřejnil v podobě úderných maxim: „Nemít duši interpreta“ 
[Bresson, 1998: 11]. „Zploštit své obrazy (jako žehličkou) bez jejich 
oslabení“ [Bresson, 1998: 16]. „Žádná intelektuální nebo cerebrální 
mechanika. Jednoduše mechanika“ [Bresson, 1998: 36]. Atd. 
Zdroj duchovní aury Bressonových filmů bývá nalézán ve všech 
rovinách umělecké výstavby: na úrovni tematické (když farář 
z citovaného filmu zbledne při poznámce o Kristově utrpení a cítí se 
dle svých slov být „vězněm svaté Agonie“), symbolické (srov. motiv 
chleba a vína, podobnost farářových muk s posloupností křížové 
cesty, jak ukázal Bazin [1979: 98], obé ostatně vyplývá již z románové 
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předlohy Georgese Bernanose);. dále v práci s neherci, které Bresson 
nazýval „modely“ a žádal od nich, aby „nehráli“ [Bresson, 1998: 79], 
v neexpresivním přednesu dialogů,73 ve fragmentárním zobrazování 
objektů a těl a ve zvláštní práci se světlem (Deleuzova „lyrická 
abstrakce“). Panuje shoda [Bazin, 1979, Sontag, 1964, Málek, 1998], 
že k efektu „zploštění“, tedy jakéhosi ochlazení emoční naléhavosti a 
k posílení významů duchovních, přispívá ve filmech Deník 
venkovského faráře, K smrti odsouzený uprchl a Kapsář zdvojování, 
ne-li ztrojování informací: zprávu o jedné a téže události můžeme číst 
v hrdinově deníku, zaslechnout v jeho komentáři a vidět v obraze. 
Neherectví modelů, fragmentace objektů, zdvojování informací, 
podobně jako specifický posun v rámování a ve střihové skladbě (kdy 
jsou například v Kapsáři některé dramatické události hrdinova života 
zdánlivě nepochopitelně vynechány, zatímco jeho procházení 
schodištěm je ukazováno opakovaně), to vše jsou prostředky, které 
Bressonovu vyprávění vtiskují atribut pasivity. S tím pak souvisí 
práce s časem: na rozdíl od „běžného“ hraného filmu, který se 
zpravidla tváří, že pro diváka zprostředkovává přítomnost, případně 
minulý děj podávaný jako přítomnost, odkazuje Bresson k času 
jinému, transcendentnímu. Ambricourtský farář je v okamžiku 
vyprávění po smrti; jeho skutky jsou již zahrnuty v dějinách spásy, 
v nichž se nacházely od samého počátku. To je onen efekt, jenž 
vyplývá ze zmíněného ztrojování informací: farářův deník k nám 
promlouvá z minulosti, jeho hlas z transcendentní věčnosti, obraz je 
pak kontinuitou zvěčnělého, uzavřeného, v této chvíli již 
„zapečetěného“ [srov. Tarkovskij, 2005] času. 
Trvalý pocit, že čas sledovaných událostí již bydlí někde jinde, mimo 
dosah otevřené přítomnosti, že je tento čas součástí jakéhosi vyššího 
souboru či kontextu, je v Deníku venkovského faráře posilován 
vícenásobným rámováním: film začíná záběrem ruky, která otvírá v té 
chvíli již popsaný deník, zatímco slyšíme farářův hlas. Rámování 
deníkem a rámování hlasem je od té chvíle reálně či pomyslně 
přítomno v každé z následujících sekvencí, jež jsou od sebe 
oddělovány prolínáním. Další „rámy“, fungující uvnitř těchto 
sekvencí, mají pak fyzickou podobu překračování prahů, otvírání a 
ještě častěji zavírání různých bran a dveří; každým zavřením brány 
zámeckého parku jako by se nenávratně uzavíral další úsek farářovy 
                                                        
73 Milan Klepikov podotkl, že v kostele se jinak nemluví, vždyť „kina Bressonových filmů nikdy nic jiného než kostely nebyla“ [Klepikov, 2002: 18]. 
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pozemské pouti. Hrdinovo „poznamenání“ (duchovním úkolem i 
smrtí) dále vyjadřuje způsob, jak je snímána jeho někdy jen zčásti 
osvětlená postava: jemný sklon hlavy připomínající obrazy světců 
jako by označoval důvěrný kontakt s Milostí, smířenost i únavu; 
z šera vystupuje farářovo mladistvě vyklenuté čelo, zatímco malá 
brada vyjadřuje pokoru. K času, jenž je hrdinovi vyměřen, odkazuje i 
vyčerpané gesto, jímž si otírá pot; jde o první záběr, v němž faráře 
spatříme. K času jako k něčemu transcendentnímu, co se před 
našima očima nezadržitelně uzavírá, odkazuje i scéna po pohřbu 
lékaře, kdy farář zůstane na chvíli stát s bicyklem na ulici, zatímco 
pracovníci za ním svěšují smuteční výzdobu. Čas je samozřejmě 
konotován i přítomností bicyklu, stejně jako nedlouho před koncem 
jízdou na motocyklu. Skutečným hrdinou Deníku venkovského faráře 
je právě onen transcendentní čas. V pozdějších Bressonových filmech 
bude atribut pasivity intenzivněji navozován oním proslulým, 
loutkové divadlo připomínajícím postojem, při němž mají „modely“ 
sklopený pohled a ruce jim visí podél těla.74 
 
 

5. Specificky filmové výrazové prostředky 
spirituálního modu 

 
V předcházejícím výkladu jsme několikrát použili poněkud nejasná 
slovní spojení „transcendentní čas“ a „atribut pasivity“. Pokusme se 
nyní objasnit, co pod těmito pojmy rozumíme. 
 

5.1. Čas ve spirituálním filmu 
 

Jan Mukařovský rozlišil pro film tři časové řady: „jednu danou 
plynutím děje, druhou danou pohybem obrazů (objektivně dalo by se 
říci: pohybem filmové pásky v promítacím aparátu), třetí zakládající 
se na aktualizaci reálného času prožívaného divákem“ [Mukařovský, 
1966: 182-183]. Trojčlenné řešení respektuje (v jeho stopách) i Peter 
Mihálik, když rozeznává čas objektivní, autorský čas (čas vyprávění, 
vytvářený narativními strukturami) a psychologický čas příjemce 
[Mihálik, 1983: 69-70]. 

                                                        
74 Podle Bressonovy skriptky Françoise Renberg je tento základní postoj držením těla, jaké měl sám Bresson. Hercům prý nic nevysvětloval, jen řekl: „Sklop pohled, nech ruce viset podél těla“ [Röckel & Walz & Blank & Farocki, 1985: 62]. 
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Trojčlenná řešení lze rozvinout do členitějšího pohledu. V narativním 
filmu vchází do hry čtveřice světů: vnímatel – dílo – děj – realita a 
opozice objektivita – subjektivita. Kombinacemi obdržíme tyto časové 
řady: 

a) objektivní čas vnímatele (měřitelný hodinkami na ruce diváka) 
b) subjektivní čas vnímatele (divákův vnitřní prožitek proudu 

obrazů) 
c) čas díla (měřitelný např. údajem na displeji videa) 
d) čas projekce (měřitelný hodinami v projekční místnosti) 
e) čas záběru (měřitelný hodinami v záběru, jsou-li součástí 

diegetického světa) 
f) čas postav (ozvláštněný čas záběru, evokující vnitřní prožitek 

filmové postavy, vyjádřitelný subjektivní kamerou, zpomalením 
záběru, prostřednictvím snové sekvence apod.). 

g) čas realizace (určený hodinami v kameře, jež nejsou součástí 
diegetického světa) 

h) čas příběhu (určený historickým datem děje, resp. intervalem, 
v němž se odehrává fabule) 

 
 
 
Získáváme schéma: 
čas vnímatel dílo děj realita 
objektivní objektivní  

čas vnímatele 
čas díla čas záběru čas 

realizace 
subjektivní  subjektivní  

čas vnímatele 
čas 
projekce 

čas postav čas 
příběhu 

 
Rozpor mezi objektivním a subjektivním časem vnímatele vystihuje 
(původně divadelní) anekdota: „Bylo to podivuhodné představení – po 
dvou hodinách kouknu na hodinky a vidím, že uplynulo teprve deset 
minut.“ 
Čas projekce je časem konkrétního představení. Tato představení se 
od sebe mohou lišit: v kině může jít například o odlišné umístění 
přestávkové pauzy, odchylky v nasazování jednotlivých kotoučů,75 
v televizi o segmentaci reklamními vstupy, v případě videa o zrychlené 
„sjíždění“ méně zajímavých pasáží atd. Nejde tedy o čas v pravém 
                                                        
75 Od bývalého vedoucího kina v malém městě se autor této práce kdysi dozvěděl, že obratný promítač dokázal zkrátit představní až o patnáct minut, pokud hrozilo, že by diváci doma nestihli důležitý sportovní přenos.  
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slova smyslu subjektivní, nýbrž o čas aktuální, sdílený všemi diváky 
určitého představení. Fyzikálně se neliší od objektivního času 
vnímatele, protože hodinky na ruce diváka a hodiny v projekční 
místnosti by teoreticky měly ukazovat stejný čas. Čas projekce a 
objektivní čas vnímatele rozlišujeme jen proto, abychom postihli 
rozdíl mezi časem, jenž souvisí s provozem příslušného technického 
zařízení (promítačky, televizoru, videopřehrávače) a jistým způsobem 
pro přítomného diváka „rediguje“ čas díla – a časem, který má 
recipient ve své moci například tím, že z biografu dříve odejde. Oba 
časy splývají vjedno v případě, že má vnímatel ve své moci také 
provoz reprodukčního zařízení; typickým případem je konzument, 
který si individuálně přehrává film na počítači.  
Čas záběru se má vůči času příběhu podobně jako syžet k fabuli. 
Například v detektivce patří do času příběhu vše, co se přihodí od 
okamžiku, kdy se začíná rozvíjet motiv k vraždě, až k zatčení 
pachatele; ale jen některé úseky z tohoto delšího období jsou nám 
předvedeny prostřednictvím času záběrů. Čas záběru funguje ve 
fotografickém filmu jako jistý interval času příběhu, ale nepřestává 
přitom být intervalem času realizace. Tato ontologická dvojdomost 
může vyjít najevo v komickém opomenutí, jež při projekci ruší iluzi 
(středověký zbrojnoš má náramkové hodinky), či v technických 
nedokonalostech (když do záběru trčí mikrofon). Zejména však film v 
otiscích materiálního světa, včetně tváří a krajin, konzervuje čas a 
zároveň tím zjevuje jeho nezadržitelné plynutí (srov. Bazinův výklad 
ontologie fotografického obrazu a „komplexu mumie“ [Bazin, 1979]).76 
Naše schéma si můžeme představit i jako směřování ke stále větší 
konkretizaci: z času realizace se získávají segmenty pro simulaci času 
příběhu a čas záběrů, čas příběhu je širší než čas záběrů, čas postav 
je subjektivizovně ozvláštněným časem záběrů, záběry se stávají 
součástí díla, jež je vnímáno v čase projekce, čas projekce poskytuje 
rámec pro objektivní čas vnímatele a uvnitř tohoto času pak probíhá 
vnímatelův subjektivní čas, jenž je cílovým časem celého procesu. 
Platí tedy: 
Čas realizace + čas příběhu → čas záběrů (+ čas postav) → čas díla → 
čas projekce → objektivní čas vnímatele → subjektivní čas vnímatele. 
                                                        
76 Emocionální efekt této skutečnosti může být velmi silný. Po 11. září 2001 hollywoodští producenti váhali uvést do kin filmy, ve kterých je zachycen New York s ještě stojícími budovami Světového obchodního centra. Jiří Menzel tuto dimenzi času záběru využil, když ve své povídce Okamžik pro film Dalších deset minut II ukázal pomocí ukázek z 26 filmů stárnutí tváře herce Rudolfa Hrušínského.  
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Všechny uvedené časy jsou synchronní v případě přímého přenosu. 
Jedině tehdy mohou hodinky na ruce diváka, hodiny v jeho pokoji, 
hodiny v reprodukčním přístroji, hodinky na ruce postavy, hodiny 
v kameře a hodiny zaznamenané v pozadí akce ukazovat stejný čas 
(pokud jsou správně seřízeny). K  případům blízkým této krajní 
situaci dochází ve vrcholných okamžicích sportovních přenosů, ani 
tehdy však subjektivní čas postavy a subjektivní čas diváka nejsou 
totožné s objektivním časem (akce fotbalového útočníka se jak jemu, 
tak fanouškovi u obrazovky může subjektivně zdát velmi dlouhá). 
Jako jedna z odrůd subjektivního času postav se projevuje čas, který 
bychom mohli nazvat časem existenciálním. Jde o výrazně 
exponovaný časový tok, jenž ohraničuje horizont lidské existence, 
„bytí k smrti“. Agnes v Bergmanově filmu Šepoty a výkřiky je těžce 
nemocná, komnaty domu, kde žije, jsou prosáknuty intenzívním 
vědomím plynoucího času. Existenciální charakter mívá v akčních 
filmech čas, jenž odtikává do výbuchu bomby. Podobně se ve 
westernech chová „čas soubojový“, kdy přežití závisí na rychlosti, 
s níž je tasena zbraň. V Dreyerově filmu Slovo byl tento čas vyjádřen 
tikáním hodin, které byly zastaveny po Ingeřině smrti. 
Ve spirituálním filmu vchází do hry ještě jiný čas. Můžeme si ho 
představit jako čas Boha či čas univerza. Podobně jako existenciální 
čas je i tento čas svým způsobem subjektivní i objektivní. Je a 
zároveň není součástí tohoto světa. Není to čas lidský, a přece do 
časů lidí (do časů filmových postav i do subjektivního času diváka) 
proniká. Je-li v  našich silách představit si jakýmkoli způsobem 
„živého Boha“, můžeme tento čas chápat jako „Jeho“ čas, čas, jímž se 
On na lidi divá, jehož je sám jediným zdrojem, měřítkem a nositelem. 
Je to čas transcendentní. Není-li nám náboženské vnímání blízké, 
můžeme tento čas odkázat do říše fyzikálních procesů: jde o onen 
lhostejný, absolutní (či přesněji einsteinovsky relativní) čas hvězd a 
přírodních erozí, čas, který není adresován lidstvu, a přesto se 
s naším bytím protíná. I tento čas se tedy může člověku jevit ve dvou 
podobách: jako čas objektivní (čas světa) a čas subjektivní (čas Boha, 
chápaného jako subjekt). 
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Schéma můžeme doplnit: 
 
čas vnímatel dílo děj realita  univerzum 
objektivní objektivní 

čas 
vnímatele 

čas díla čas 
záběru 

čas 
realizace 

čas světa 

subjektivní subjektivní 
čas 
vnímatele 

čas 
projekce 

čas postav čas 
příběhu 

transcendentní 
čas 

 
 
Dichotomie času světa a času transcendentního není absolutní a 
závisí na subjektu vnímatele. Když například film Godfreye Reggia 
Koyaanisqatsi ukazuje vodopády, zrcadlí se v této sekvenci čas světa,  
ale nábožensky založený divák si tyto záběry prožije jako svědectví o 
majestátu Stvořitele. Podobně si lze v jiném filmu představit záběr 
slunce za mraky, jehož užití vychází ze spirituální intence, ale 
nábožensky rezistentní vnímatel jej přečte jen jako lyrickou ozdobu.  
Pojem transcendentního času má blízko k dichotomii sakrální – 
profánní. Je to čas svátků, ale i čas, v němž člověk pociťuje „bázeň a 
chvění“ (Kirkegaard), pociťuje numinozitu, přítomnost posvátna, pro 
kteréžto pocity má Rudolf Otto pojem „mysterium tremendum“ [Otto, 
1998: 26], moment vznešenosti, tajemna a fascinace. 
Pokud jsme tedy tento druh času nazvali transcendentním, 
neznamená to, že jde o čas nevnímatelný. Svým způsobem je tento 
čas příbytkem všech dalších časů, které jsme jmenovali. Pro 
spirituální film je nutné, aby zachvění pocítily nejen postavy, ale i 
divák. Sekvence, v nichž do filmu prosakuje transcendentní čas, 
proto nejsou totožné s jakýmkoli zobrazením sakrálního. Záběry mše 
ještě neznamenají, že pocit posvátna pronikne do divákova vědomí. 
Aby se ve filmu dostal do hry tento typ času, je nutné, aby mezi 
transcendentním časem a subjektivním časem vnímatele nastala 
disparita, aby si totiž divák tento čas uvědomil v jeho plynutí – 
plynutí času o sobě a pro sebe, aby se sám čas a jeho plynutí staly 
tématem daného fragmentu. Transcendentní čas vychází proto najevo 
v záběrech či v jejich částech, které by ve filmu z hlediska dějové 
logiky a elementárního diváckého očekávání nemusely být. 
Transcendentní čas může být vyzářen dlouhým dozněním záběru, 
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který střihač jako by zapomněl včas ukončit. Může mít podobu 
„metafyzické jízdy“, jak si brzy ukážeme na filmech Andreje 
Tarkovského. Může jít o samostatný statický záběr či stop-záběr. 
Často jde o jakési strnutí, což odpovídá koncepci stáze dle Paula 
Schradera [Schrader, 1972: 49]. Jinou podobou transcendentního 
času jsou tzv. „zátiší“ ve filmech Jasudžira Ozu. Je ovšem nutné 
odlišit záběry, které jsou komponovány podobně, ale mají jinou 
funkci. Například lyrické záběry se zapadajícím sluncem, obvyklé 
v hollywoodských filmech, nepřekračují svou „lidskou míru“; jsou to 
záběry, které se přimykají k subjektivnímu času postav, aniž by 
otvíraly spirituální dimenzi. 
Je transcendentní čas, jehož přítomnost ve filmech považujeme za 
prokázanou, totožný s některým z časů, jež jsou známy z kulturní 
historie? První koncept, který se tu nabízí, je starořecký „kairos“ 
v protikladu k pojmu „chronos“; zatímco ten druhý označuje běžný, 
každodenní, lineárně plynoucí čas (a vejdou se tudíž do něj všechny 
naše výše popsané filmové „objektivní“ časy), „kairos“ v původním 
smyslu označuje lhůtu, čas významově zatížený, čas individuální 
zkoušky či rozhodnutí, čas typu „…a přijde den“; tedy čas, v němž se 
má něco stát (a může být v tomto smyslu nablízku našemu 
tabulkovému času postav); v textu Nového zákona pak tento čas 
nabyl významu času eschatologického. Potkat ve  filmu kairos je 
tudíž běžné: jde například o čas, v němž musí dvojice detektivů 
v thrilleru Sedm dopadnout vraha a tento vrah musí stihnout 
potrestat sedm smrtelných hříchů; čas, v němž musí Riplyeová 
opustit kosmickou loď Nostromo (Vetřelec); a také čas, v němž se má 
dovršit Umučení Krista nejen v tomto, ale ve všech pašijových filmech. 
Chápeme-li transcendentní čas jako příbytek všech časů ostatních, 
patří do něj nevyhnutelně i kairos; protože je však v onu chvíli 
neoddělitelně spojen s akcí, není v tu chvíli viditelný jako samostatný 
fenomén a nepřispívá tudíž ke spirituálnímu modu. 
Jiné řešení nabízí čas hierofanický, jak ho chápal Mircea Eliade; 
nazýval tak jednak čas posvátný, v němž probíhají rituály, dále čas 
mytický a také kosmické rytmy [Elaide, 2004: 379-380]. 
Hierofanickému času podle Eliadeho by tedy dobře odpovídala 
například temporální dramaturgie kroniky Vojtěcha Jasného Všichni 
dobří rodáci: máme tu čas cyklický, určený přírodními rytmy a také 
čas svátků, jako je masopust; totéž lze říci o adaptacích Babičky 
Boženy Němcové či o kronice Ermanna Olmiho Strom na dřeváky. My 
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však máme na mysli případy, kdy se z filmového příběhu náhle 
vyloupnou okamžiky trvání, které nemohou mít jinou než duchovní 
motivaci, protože syžetová motivace pro ně neexistuje. Nemluvíme 
tedy dejme tomu o čekání pistolníků ve spaghetti westernu Sergia 
Leoneho Tenkrát na Západě, ale například o prodlévání u potoka 
v úvodu Tarkovského filmu Solaris nebo o dlouhých chvílích, kdy 
spolu jen tiše sedí postavy Jasudžira Ozu, jako je tomu například ve 
snímku Kvočna ve větru. 
Na okraji Elaideho výkladu nalézáme i jisté „okno“ pro náš případ; 
Eliade totiž konstatuje, že „každý čas bez ohledu na svou povahu je 
‚otevřen‛ do času posvátného, jinými slovy, může vyjevovat to, co 
bychom jednoduše nazvali absolutnem, tj. nadpřirozeno, nadlidské, 
nadhistorické“ [Elaide, 2004: 380] a že „každý čas se může stát 
posvátným. V každém okamžiku se tok času může proměnit ve 
věčnost“ [Elaide, 2004: 387-388]. 
 

5.2. Existuje transcendentní prostor? 
 

Čas a prostor tvoří jednotu. Analogicky podle naší časové tabulky 
bychom mohli navrhnout schéma: 
 
 
prostor vnímatel dílo děj realita univerzum 
objektivní objektivní 

prostor 
vnímatele 

prostor 
díla 

prostor 
záběrů 

prostor 
realizace 

prostor světa 

subjektivní subjektivní 
prostor 
vnímatele 

prostor 
projekce 

prostor 
postav 

prostor 
příběhu 

transcendentní 
prostor 

 
Prostorem realizace jsou ateliéry a lokace (v případě Tarkovského 
Solaris tedy ateliéry Mosfilmu, ale také Tokio), prostorem příběhu 
místa, kde se odehrává děj, čili diegetický svět filmu (u Solaris dům 
Kelvinova otce, orbitální stanice a Oceán), prostorem záběru je vše, co 
je uvnitř rámu (v opozici vůči prostoru mimozáběrovému), prostorem 
postav míníme tu podmnožinu prostoru záběrů, která hraje roli 
při subjektivizovaném vyprávění (například záběry typu „point of 
view“ nebo snové sekvence). Prostor díla nemá samostatnou identitu, 
je souhrnem prostoru všech záběrů. Prostorem projekce je konkrétní 
kino, objektivní prostor vnímatele určuje konkrétní místo určitého 
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diváka v tomto prostoru (není z hlediska zrakové percepce totéž, 
sledujeme-li film z první řady nebo z řady poslední, divákům 
v různých místech sálu se dostává odlišných sluchových vjemů 
apod.), subjektivní prostor vnímatele ale opět souvisí s diegezí: je to 
ten prostor příběhu, který si divák na základě recipovaných podnětů 
vytváří ve své mysli. 
Jak by tomu však bylo s prostorem univerza? Zdá se, že neexistuje 
způsob, jak tento prostor, hypoteticky vystupující v dvojdomé jednotě 
jako prostor světa a transcendentní prostor, odlišit od prostoru 
příběhu. Oporu by nám mohl poskytnout čas univerza – je-li tento 
čas skutečností, měl by mu odpovídat svébytný prostor. Představíme-
li si však zmíněnou sekvenci s vodopády z filmu Koyaanisquatsi, je 
zřejmé, že při ní možná běží absolutní čas světa, že však prostorem 
tohoto časového běhu není nic, co by se kvalitativně lišilo od prostoru 
realizace a prostoru „příběhu“.  
Uvažujeme-li existenci transcendentního prostoru jako symetrickou 
s transcendentním časem, musel by se v úsecích, kdy ve filmu běží 
„Jeho“ čas, prostor zásadně proměnit. Ani to však není pravda: lidé, 
věci, příroda zůstávají ve stejné podobě jako předtím. Transcendentní 
čas tedy proniká do běžného prostoru příběhu a jeho kontury 
neproměňuje. Protiklad sakrální – profánní v prostoru platí, ale 
sakrální prostory či objekty setrvávají v prostoru příběhu. Mohou 
ovšem signalizovat spirituální dimenzi. Z prostoru příběhu se 
nevymaníme ani v případě, když se některá jeho část odehrává „na 
onom světě“, jako je tomu v Čapkových povídkách Martina Friče, ve 
filmu Oskara Reifa Postel, nebo v pohádce Anděl Páně. 
Prostor světa můžeme uvažovat jako nejvýše nadřazenou množinu, 
z níž lze vybrat prostor realizace a prostor příběhu. Existují příběhy, 
které se odehrávají ve vymyšlených prostorech; potom by opozicí 
prostoru světa nebyl prostor transcendentní, ale prostor fantazie. Ale 
jako se do času příběhu vejde čas mytologický, vejde se i do prostoru 
příběhu prostor fantazie. Transcendentní prostor, pokud má 
existovat, musí být něčím „zcela jiným“; v tom případě se ale vymyká 
možnému zachycení kamerou. Nemožnost filmového média jakkoli 
zaznamenat transcendentní prostor se mimo jiné v praxi projevuje 
žalostným efektem všech pokusů o zobrazení nadpřirozených bytostí; 
tyto pokusy vyzařují obvykle  stejně málo posvátna jako děti 
převlečené za čerta, anděla a Mikuláše. Existují samozřejmě i 
sofistikovanější pokusy o řešení, jako například andělé z Wendersova 
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Nebe nad Berlínem. Je však evidentní, že ani tito andělé neoperují 
v transcendentním, ale v našem prostoru, v prostoru příběhu. 
Jistým projevem transcendentního prostoru by mohl být sen, 
považovaný Pavlem Florenským za obraz oddělující svět viditelný od 
světa viditelného: „Je prosycen smyslem jiného světa, je téměř čistým 
smyslem jiného světa, je zřejmý, nehmotný a nepomíjivý, byť je 
vyjevován viditelně a jakoby hmotně“ [Florenskij, 2000: 21]. 
V některých spirituálních filmech, včetně děl Andreje Tarkovského, 
sen tuto posvátnou dimenzi má. Snový prostor je však vždy 
imaginární a jeho hmotnost je jen „jakoby“; může být proto symbolem 
(pro Florenského) nebo obrazem (u Tarkovského). 
Jedinou možností, jak ukázat transcendentní prostor, tedy nakonec 
zůstává akcentované zobrazení prostoru našeho světa. Tento prostor 
může nést různé znaky, symboly či stopy posvátna; jako kontinuální 
transcendentní prostor však může být ukázán jedině 
v transcendentním čase. Znovu se tak ocitáme v blízkosti představ 
Andreje Tarkovského: transcendentním prostorem je co 
nejintenzivnější obraz konkrétní reality, jímž protéká čas; tato realita 
je pak zároveň hmotná i duchovní. 
Transcendentní prostor tedy ve filmu své řešení má; to spočívá jednak 
ve vyjádření transcendentního času (dlouhými, zdánlivě „zbytečnými“ 
či „přečnívajícími“ záběry, také záběry typu metafyzické jízdy či 
zátiší), jednak v mizanscéně. Zde není místo pro nadpřirozené bytosti 
vystupující z mlhy ani pro sluníčka za mráčkem; ty ponechme 
pohádkám, hororům a ilustrativním náboženským filmům. Prostor 
záběru má k transcendenci tím blíže, čím je konkrétnější, hmotnější, 
fotograficky věrnější. Detail tváře Johančiny z Utrpení Panny 
Orleánské, opuchlá víčka Marie z Evangelia sv. Matouše, přístav a 
železnice v Tokijském příběhu, vlající prádlo v Dreyerově Slovu, 
schodiště v Bressonově snímku Kapsář, prázdná náměstí 
v Antonioniho Zatmění, pečlivě zařízený interiér v domě Gertrud, bláto 
a déšť v Tarkovského Andreji Rublevovi, předměty pod tekoucí vodou 
ve Stalkerovi,77 to vše jsou znaky konkrétna, a tudíž i znaky 
transcendence. 
Doplněním obou jmenovaných postupů (příznakového uplatnění času 
záběru a mizanscény nasycené konkrétností) bývá zvuková stopa: 
hudba nebo ruchy. Využití hudby spadá zpravidla do kategorie 
                                                        
77 Pro Petra Krále konkrétnost obrazů filmů Andreje Tarkovského „‚hyperreálných‘ až k halucinaci, jako by sytilo nepřeberné množství sotva znatelných záchvěvů, hemžení, vlnění, nezadržitelně se šířících a splétajících“ [Král, 1991: 256]. 
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kulturních citátů. V mnohých spirituálních filmech se však 
specifickým typem konkrétní hudby stávají přírodní zvuky: šumění 
moře, šelest stromů, bublání potoka, ptačí zpěv. Snad 
nejcitovanějším případem je šelest ve větvích v Antonioniho 
Zvětšenině, dle Vladimíra Suchánka „vyjádření metafyzické podstaty 
světa“ [2002: 83]. 
 

5.3. Modální atribut: pasivita 
 

V páté části cyklu Dekalog, vypráví režisér Krzysztof Kieślowski 
příběh mladíka, jenž zabije taxikáře a je popraven. Mirosław Baka, 
který mladíka hraje, vytvořil o čtyři roky později podobnou postavu 
v debutu maďarského režiséra Attily Janische Stín na sněhu: tam jde 
o mladého muže, který se připlete k bankovní loupeži, zmocní se 
uloupených peněz, způsobí přitom smrt staré paní a posléze s malou 
dcerkou prchá do lesů. V obou filmech vykonává hlavní postava 
pohyb, akci, dokonce jde o akci s fatálními následky, a přesto ji 
nevnímáme jako postavu plně zodpovědnou za své jednání. Jako by 
činy těchto hrdinů určovala ještě jiná, mocnější síla. Jako by soubor 
jejich viditelného jednání byl součástí vyššího, rozsáhlejšího souboru; 
jako by měl svědka i původce v nějaké transcendentní entitě. 
Účinek, který řečené filmy vyvolávají, vychází ze specifické 
strukturace výrazových prostředků. Tato strukturace má blízko 
k trpnému rodu v gramatice: postava jako by nekráčí po ulici 
z vlastní vůle, ale je kráčena, nevchází, ale je vcházena. Analogie 
s gramatikou je ovšem zavádějící, ve filmu nejde o transformaci 
záběrových sekvencí do jiného „rodu“, nýbrž pouze o jistý odstín, jistý 
atribut zobrazeného pohybu. Raději bychom proto v podobném 
případě nemluvili o trpném rodu (pasivu), nýbrž jen o jistém 
modálním atributu, jímž je pasivita. Podobně jako v případě 
spirituálního modu chápeme tento atribut jako příznakovou variantu 
v binární opozici. Atribut pasivity je jedním z možných atributů 
spirituálního modu a divákovi se jeví jako jistý stav příběhu. 
Jakými výrazovými postupy lze atribut pasivity ve filmu navodit? 
První způsob je rámování. Pohyb postavy je rámován s větší distancí, 
než je distance nepříznaková. Část akcentu se přesouvá z postavy na 
prostředí, které ji obklopuje. Jako příklad nechť poslouží záběry 
z citované části Dekalogu: obraz je stylizován do depresivně 
nažloutlých tónů, často je jasná jen polovina obrazu, zatímco druhá 
část tone v temnotě. Zde se nejedná o expresívní vyjádření Jackova 
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vyšinutého duševního stavu, protože obdobně jsou stylizovány i 
záběry, v nichž vystupuje oběť – taxikář a dokonce v závěru i mladý 
obhájce, který je druhým hrdinou filmu. Už první záběry s Jackem a 
taxikářem naznačují vychýlení z normálu: jsou to záběry skrze 
skleněné tabule dveří a záběry komponované vertikálně, v nichž se za 
Jackovou siluetou rýsují sbíhavé linie sídlištních paneláků. Jackova 
silueta je umístěna centrálně a frontálně, podobně jako postavy na 
svatých obrazech. 
S rámováním souvisí úhel kamery. Obraz může vycházet ze zorného 
úhlu člověka, ale také z úhlu, který by mohl být hlediskem 
transcendentní entity. Například lze snímat děj z pozice nad hlavami 
aktérů. Krzysztof Kieślowski ve jmenovaném filmu využívá podhledů, 
spojených s expresívním spodním nasvícením hrdinovy tváře.  
Za třetí může být atribut pasivity navozen příznakovým uplatněním 
času. Zde se jedná o případy „prodloužených záběrů“, které trvají i 
poté, co divák absorboval jejich elementární informační sdělení: např. 
pohledy na procházející či odcházející figury ve filmech Roberta 
Bressona. Patří sem i některé prodloužené detaily. V citovaném filmu 
Krzysztofa Kieślowského například sledujeme Jackovy poslední 
okamžiky před vraždou. V cukrárně si Jacek opakovaně zkouší 
stažení škrtící šňůry a omotává si ji na zápěstí. Tuto informaci jsme 
jako diváci již vstřebali, i když ještě přesně nevíme, na co Jacek 
šňůru potřebuje. Informace je však podána celkem pětkrát, čímž se 
dosahuje efekt jistého voyeurství: tušíme, že obsah tohoto záběru je 
v jakémsi zlověstném smyslu obscénní, ale jen Jacek a Bůh v tuto 
chvíli vědí, oč jde. Podobné okamžiky „transcendentního voyeurství“ 
má ve svých filmech také Robert Bresson, když kamera v jeho filmech 
ulpívá, jakoby se zalíbením, na lidech či fragmentech jejich těl, a to 
v situacích, které takové ulpění lidského zraku nijak nemotivují. 
Příkladem tohoto postupu budiž sekvence dvou záběrů ve filmu 
Peníze, kde vidíme, jak Yvone dokončí tankování topné nafty: 
nezahlédneme prozatím jeho tvář, jen pracovní akci, přičemž 
pozornost vzbudí jeho ruce a červené pracovní rukavice. 
První až třetí způsob mohou být spojeny s principem ne-lidské (ve 
smyslu nikoli lidské) kamery. Jde o pohled, který má výrazně 
subjektivní zabarvení, avšak neodpovídá zornému úhlu člověka: může 
být například veden z výšky člověku nedostupné, anebo z nezvyklých 
úhlů. Takto vedený pohled má ambivalentní charakter: může být totiž 
stejně tak pohledem neživého, mechanického oka (srov. záběry 
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průmyslovou kamerou), ale také pohledem z pozice transcendentní 
entity. Ve známém strukturálním filmu Michaela Snowa Wavelenght  
(1967) kamera, mikroskopicky se posunující vpřed, snímá během 40 
minut jednu místnost a zvolna se přibližuje ke stěně, na které jsou 
zavěšeny tři obrazy; její pohled se nakonec rozplyne v jednom z těchto 
obrazů, na němž je krajina s mořskými vlnami. Během této dlouhé 
cesty dojde k několika dramatickým událostem včetně smrti, aniž by 
tyto události vytrhly kameru z jejího směřování. 
Další cesta k atributu pasivity vede přes herecké ztvárnění. Postava 
jedná s lehkým odstínem náměsíčnosti, loutkovitosti. Tuto techniku 
uplatňoval Robert Bresson se svými neherci-modely. Bresson nejenže 
usiloval o absolutně neexpresívní podání dialogů, ale snímal své 
modely v pohybové akci, jako je chůze, aniž by tento pohyb měl 
význam pro pochopení fabule; tím se do těchto záběrů dostal význam 
transcendentní: pocit odvozenosti lidské existence. 
Konečně lze atribut pasivity navodit s pomocí hudebního doprovodu, 
zejména pokud tento doprovod kontrastuje s akcí: duchovní hudba 
provázející záběry banální každodennosti, klidná hudba provázející 
vypjatou dramatickou akci, opakující se melodické a rytmické figury 
spojené někdy s analogickými rytmickými figurami ve střihové 
skladbě (srov. dále Dům pro dva). 
Jak bylo řečeno, mistrem v ovládání výrazové techniky, kterou jsme 
pojmenovali jako atribut pasivity, byl Bresson.  Činy Bressonových 
hrdinů mohou mít psychologické vysvětlení. Avšak prostor pro 
takovou interpretaci Bresson záměrně redukuje. Minimalizuje či 
zamlžuje informace, které by jejich motivaci mohly psychologicky 
vysvětlit, naopak dává přednost holé akci. Tam, kde chybí prostor 
k psychologickému vysvětlení, otvírá se cesta k vysvětlení 
spirituálnímu: motivace lidských činů není z tohoto světa, je to 
záležitost předurčení. Naopak u Kieślowského se psychologická 
motivace neztrácí, Jackův příběh má svou tajemnou psychologickou 
příčinu, která se odhalí až před popravou. 
Typem pohybu, který se zdá být pro atribut pasivity předurčen, je 
tanec. Postavy se v tanci mohou ocitnout jako by mimo sebe, 
netancují, ale tancuje jim to samo, jsou „tancovány“. Ve filmu Wima 
Wenderse Nebe nad Berlínem (Der Himmel über Berlin,, 1987) jde o 
scénu, kdy Marion zavítá do rockového klubu. Projevuje se zde 
simultánně všech pět postupů, které jsme jmenovali: distanční 
rámování, ne-lidský úhel kamery, relativně značná délka celé 
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sekvence (4´ 10´´) i jejích jednotlivých záběrů (těch je celkem 12, 
přičemž první trvá půldruhé minuty) a navíc hypnotická hudba. 
Anděl Damiel přitom slyší Marionin vnitřní hlas: „Nechávám se 
unášet vesmírem. Už je mi zas dobře. Jako by se mi v těle zavírala 
nějaká ruka.“ 
Vyzbrojeni poznáním, jak lze ve filmu zviditelnit transcendentní čas, 
transcendentní prostor a jak lze atributem pasivity vyjádřit 
podřízenost lidských figur vyšší entitě, přikročíme nyní k průzkumu 
spirituálního modu ve filmech Andreje Tarkovského. 
 

6. Andrej Tarkovskij 
 

Filmy Andreje Tarkovského mají, jak jsme uvedli, řadu interpretů, 
kteří se je pokoušejí vyložit symbolicky; zřejmě nejúplnější systém 
nabídl v tomto směru Vladimír Suchánek [Suchánek, 2000]. Zmínili 
jsme se též o výhradách, které vůči symbolické interpretaci svých 
filmů opakovaně vznášel sám Tarkovskij. Jakkoli jsou diskuse o 
poselství jeho děl vzrušující, zajímá nás zde odpověď na jedinou 
otázku: jakým způsobem Tarkovského filmy dosahují spirituálního 
modu. 
Ti, kdo dílo Andreje Tarkovského chápou jako svého druhu zjevení, 
začínají někdy svůj výklad až jeho druhým celovečerním filmem 
Andrej Rublev [srov. Suchánek, 2002; Kováč, 2005]. Chceme-li však 
odhalit, jak se v Tarkovského tvorbě projevuje spirituální modus, 
musíme vzít v úvahu celý korpus „sedmi a půl“ filmů určených pro 
kina. Filmy ze šedesátých let se totiž vyznačují zřetelnou stylovou 
kontinuitou, což souvisí s účastí stabilního týmu spolupracovníků 
(Andrej Končalovskij jako spoluautor scénáře, kameraman Vadim 
Jusov, skladatel Vjačeslav Ovčinnikov). 
 

6.1. Válec a housle 
 

Středometrážní Válec a housle vychází z okouzlení Červeným 
balónkem Alberta Lamorisse, a přece je zcela jiný. Červený balónek 
byl téměř beze slov, postavený na jediném nápadu (balónek se chová 
jako živý) a prostém stylovém řešení. Celý se odehrával v ulicích 
starého Montmartru, snímán v celkových záběrech, barevně 
komponován na základě kontrastu namodralých ulic a červeného 
balónku. Naproti tomu Válec a housle se jako každý absolventský 
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snímek snaží ukázat, co všechno tvůrci umějí (filmem debutoval 
nejen Tarkovskij, ale také Jusov a Ovčinnikov): střídá exteriéry a 
interiéry, používá velké celky i detailní záběry, využívá hloubku pole, 
vertikální panorámy, rozličné rakursy, snímání z jeřábu. V úhlech 
záběrů a světelném klíči poznáme vliv tehdy nejrespektovanějšího 
ruského kameramana Sergeje Urusevského. 
Sémantické pole Lamorissova filmu lze vymezit jednoduše: balónek 
může symbolizovat chlapcův život, duši, radost, krásu, snění, 
individualitu, nezávislost, štěstí, anděla strážného,78 to vše ohrožené 
„zlými hochy“. Balónek po jejich útoku umírá a chlapcův závěrečný 
vzlet na šňůrách mnoha balónků, které se vytrhly svým majitelům a 
přispěchaly „na pohřeb“, lze vyložit jako úlet do snu, ale také, 
s religiózní doslovností, jako metaforu spásy. Spirituálnímu čtení u 
Lamorisse napomáhá zářivá světelnost chlapcovy siluety. Atribut 
pasivity je navozen rámováním veškeré akce převažujícími celkovými 
záběry: cokoli se chlapci stane, jako by zůstávalo v péči tajemných sil, 
které to s ním myslí dobře. Finále Lamorissova filmu – chlapcův vzlet 
spolu s hroznem barevných balónků – nemá analogii ve snímku Válec 
a housle, ale až v prologu Andreje Rubleva. 
Válec a housle vypráví příběh mužného přátelství: sedmiletý žák 
hudební školy Saša najde proti zlobivé partě zastání u řidiče 
naftového válce Sergeje, jehož chlapská práce mu imponuje.79 Rušivý 
element představují ženské bytosti: přísná učitelka, necitelná matka, 
která ho odmítne pustit se Sergejem na Čapajeva, neodbytná mladá 
řidička, která chce Sergeje zlákat na rande a nakonec s ním jde do 
kina namísto Saši. Výjimkou v galerii tvrdých žen je spolužačka 
z hudební školy, jíž chlapec projeví sympatie darováním jablka. 
Jednoznačně čitelných symbolů à la  Lamorisse zde nenajdeme 
mnoho; převažují lyrické ornamenty. Do spirituálního modu se film 
definitivně přehoupne ve chvíli, když je nám umožněno sledovat, jak 
demoliční koule, po dešti, za zachmuřeného nebe, dokončí zboření 
starého domu a ve vzniklé průrvě zazáří budova Lomonosovovy 
univerzity, od jejíchž oken se odrážejí sluneční paprsky; sekvence 
ještě nese stopy jisté divinizace budovatelských aktivit, jak se v ní 
sovětská kinematografie vyžívala od dvacátých let (je příznačné, že 
demoliční koule na chvíli odhalí i průhled na cibulovou věž 
                                                        
78 Srov. Lamorissovu lyrickou komedii Fifi Pírko s postavou okřídleného mladého muže – anděla. 
79 András Bálint Kovács a Ákos Szilágyi, věrni své dualistické koncepci Tarkovského díla, objevili již zde střet dvou principů – sílu a moc versus krásu a slabost; ten však prý ještě není veden do krajnosti a nemá ničivé účinky [Kovács – Szilágyi, 1997: 68]. 
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pravoslavného chrámu; letící záběr se však v tomto okamžiku 
nezastaví). Následuje záběr z nadhledu, kde chlapec s rozevlátým 
pláštěm běží Sergejovi naproti náměstím pokrytým kalužinami, po 
diagonále, v záplavě světla. Nejvyšší transcendenci ve filmu Válec a 
housle  zastupuje umění: ve chvíli pracovní přestávky zahraje chlapec 
na housle a jeho dětská hra (v tu chvíli virtuózní a navíc splývající 
s hrou nediegetického orchestru), uvede Sergeje do stavu blaženosti; 
vizuálně tuto scénu vymezují krouživé jízdy kamery a hra světelných 
odlesků. Mladá řidička se toto chvilkové spočinutí v kráse pokouší 
narušit házením kamínků do kaluže, ale je odmítnuta; duchovní 
prožitek má zůstat mužskou záležitostí. Sekvence hry na housle je 
počátkem charakteristického kompozičního prvku Tarkovského filmů, 
který můžeme označit pojmem metafyzická jízda – jedná se o 
zpravidla dlouhé sekvence, ve kterých se zastavuje či zpomaluje 
běžný čas příběhu a do času díla proniká transcendentní čas. 
Metafyzická jízda představuje „velkou formu“ takového průniku, 
zatímco „malou formou“ průniku transcendentního času jsou lyrická 
zátiší. 
Již v tomto raném Tarkovského filmu je přítomen pozemský princip 
zrcadlení, namísto přímého pohledu do nebe. Válec a housle pracuje i 
s kulturními citáty; jedním z nich je barevný balónek, jednoznačně 
odkazující k Lamorissovi, zatímco Čapajev jako film, na jehož 
návštěvě se Sergej a Saša shodli, reprezentuje krásu i sílu. 
 

6.2. Ivanovo dětství 
 

Ve snímku Válec a housle se duchovní vibrace dosud maskují v hávu 
poetického realismu.80 Ivanovo dětství se k náboženskému kontextu 
otevřeně hlásí, a to zejména kulturními citáty. Průzkumníci mají 
základnu v rozbitém kostele, na jehož stěnách jsou ještě k vidění 
fresky, operační plány spřádají ve věži, blízko zvonu, z gramodesky si 
pouštějí pravoslavné zpěvy, Ivan si v německé knize prohlíží 
apokalyptické rytiny Albrechta Dürera. V jednom záběru spatříme 
nakloněný kříž prozářený slunečními paprsky, rozechvívaný výbuchy. 
Když se Ivan prodírá močálem, objeví se na okamžik temné nebe se 
zapadajícím sluncem. V obou případech Tarkovskij ještě podléhá 
                                                        
80 Styl poetického realismu se v zemích východního bloku  prosadil v době „tání“ jako alternativa realismu socialistického, srov. bulharské snímky scenáristy Valeriho Petrova a režiséra Rangela Valčanova (Ostrov odsouzených, Slunce a stín), debut slovinského režiséra Boštjana Hladnika Tanec v dešti či Skleněná oblaka a Holubici Františka Vláčila. 
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tradiční symbolice „nebeského světla“ jako znaku transcendence. 
V mladistvém rozvědčíku Ivanovi se zřejmě setkáváme i s prvním 
„kristovským vtělením“ v Tarkovského díle; chlapec v noci před svou 
poslední, osudnou výpravou, zápasí s přízraky a prožívá osobní krizi 
podobnou Kristovu neklidu v zahradě Getsemanské; v mučící 
místnosti, kde byl nakonec vyslýchán a popraven, vidíme pak ostnaté 
dráty, jež jsou připomínkou trnové koruny.81 
Do spirituálního modu se v Ivanově dětství dostáváme 
prostřednictvím chlapcových snů. Právě ony zastupují ve vyprávění 
to, co jsme u předchozího filmu nazvali „metafyzickou jízdou“. 
Snímek začíná realistickými záběry Ivana hrajícího si v přírodě, ale 
tato intenzivní sekvence plná světelných odlesků, přírodních zvuků 
(kukačka) a chvějivé hudby se vertikální panorámou dostane ke 
koruně stromu a přechází plynule ve vzlet, abychom teprve v této 
chvíli pochopili, že je to sen. Nemůžeme však říci „jenom sen“, protože 
Ivanovy sny jsou důležitější než skutečnost; právě z nich čerpá 
metafyzické „zadání“ a energii pro svůj boj. Nikoli v rozporu 
s koncepcí Pavla Florenského jsou zde sny opravdovým zrcadlem 
„světa horního“; jsou jedinou pravou, duchovní skutečností, která po 
Ivanovi zůstává, otištěna v času univerza. A přestože se Tarkovskij 
s Jusovem pokusili optickými efekty, včetně inverzního obrazu, 
některé sny lyricky odlehčit, ponechaly si snové sekvence důslednost 
konkrétního realistického obrazu, nasyceného tíhou živlů. 
 

6.3. Andrej Rublev 
 

Máme-li charakterizovat spirituální modus v díle natolik komplexním, 
jakým je Andrej Rublev, musíme začít od jeho syžetové výstavby. 
Podle svědectví Olgy Surkovové se zde Tarkovskij nechal inspirovat 
kompozicí figur na plátnech italského renesančního mistra Vittore 
Carpaccia: „…centrem mnohofigurálních Carpacciových kompozic je 
každá z jeho postav,“ všiml si Tarkovskij. „Podíváš-li se na kteroukoli 
figuru, okamžitě pochopíš, že ty ostatní jsou jenom pozadí, okolí, 
vyklizené jako piedestal pro onu ‚náhodnou‘ postavu“ [in Surkova, 
1991: 25]. Také v Andreji Rublevovi divákova pozornost putuje od 
postavy k postavě; centrálními figurami  jednotlivých epizod se tak 
postupně stávají například mužik Jefim, skomoroch, Kiril, Ježíš 
                                                        
81 Analogii mezi Kristem a popraveným sovětským partyzánem využila později také Larisa Šepiťková ve filmu Vzestup. 
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Kristus, Andrej Rublev, Marfa, malý kníže, blahoslavená, zvonař 
Boriska, přičemž titulní hrdina mnohokrát ustupuje do pozadí a 
v prologu se ani neukáže. 
Klíčový význam mělo rozhodnutí Andreje Tarkovského a Andreje 
Končalovského komponovat scénář jako věnec samostatných kapitol, 
oddělených mezititulky. Nebyl to tehdy postup zcela nový (objevil se 
předtím ve filmu jejich učitele Michaila Romma Devět dní jednoho 
roku, použil ho Sergej Paradžanov ve filmu Stíny zapomenutých 
předků, z kapitol, byť bez mezititulků, byl sestaven i Felliniho Sladký 
život), avšak Tarkovskij s Končalovským znásobili jeho účinek tím, že 
každou kapitolu komponovali jako fragment z širšího epického celku.  
K objasnění výsledného efektu využijme Bordwellovu metodu 
komparace s klasickým hollywoodským stylem. Divák 
hollywoodského snímku mohl počítat s tím, že mu film ukáže jen ty 
konflikty, které se do konce představení vyřeší. Každá kapitola 
Andreje Rubleva je naopak postavena tak, jako by byla náhodně 
vybraným úsekem přinejmenším ze samostatného celovečerního 
filmu: vstupujeme bezprostředně do situací, jejíž motivace nám 
nebyly ukázány, a opouštíme děj ve chvíli, kdy jsme zdaleka nedostali 
na všechno odpověď. Jen na některé syžetové motivy navážou 
následující kapitoly (co se stalo se skomorochem, jak dále žila 
blahoslavená, jak zestárl Kiril, kdy Andrej skončil s mlčením a co ho 
k tomu přimělo…), zatímco vyústění jiných dějových linií se 
nedočkáme (zda se družiníkům podařilo polapit Marfu). Každá 
kapitola plyne svým vlastním, někdy líným, jindy dramaticky 
zrychleným tempem; „akčním“ kapitolám („Svátek“, „Nájezd“, „Zvon“) 
Tarkovskij nedovolil ohrozit volný časový tok kapitol „Šašek“, „Utrpení 
podle Andreje“ nebo „Mlčení“. Divák při prvém zhlédnutí nemůže 
vědět, jak dlouho ta která epizoda potrvá, ani odhadnout, kdy a za 
jakých okolností se ta či ona figura do vyprávění vrátí. Výsledkem je 
intenzivní vjem plnosti a komplexnosti možného světa. Tento postup 
autorům nepochybně posloužil i k sebeobraně: je-li struktura díla 
relativně otevřená, neublíží celku ani eventuální vynechání některých 
scén. Došlo k tomu nakonec jak z příčin finančních (nemohla být 
natočena bitva na Kulikově poli), tak v reakci na požadavky 
schvalovacích orgánů a konec konců i z důvodů uměleckých. V 
epizodě nazvané „Utrpení podle Andreje“ například vidíme, jak Foma 
najde v lese mrtvou labuť; ale jen z četby literárního scénáře se 
můžeme dovtípit, že jde o oběť knížecího lovu, jemuž je ve scénáři 
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věnována samostatná kapitola [srov. Tarkovskij – Končalovskij, 1977: 
34-41].82 
Rozdíl mezi klasickou narací a filmem Andrej Rublev lze objasnit i na 
základě analogie mezi perspektivou, jež se od renesance stala 
dogmatem západního malířství, a tzv. obrácenou perspektivou, kterou 
využívaly ruské ikony, když zobrazovaly části a plochy těles, jež 
z žádného bodu nelze naráz spatřit. Podle Pavla Florenského se 
perspektiva vyvinula v souvislosti s divadlem a jeho dekoracemi 
jakožto prostředky vytváření iluze: „Dekorace je klam, byť i krásný, 
zatímco čisté malířství je, nebo přinejmenším chce být, pravdou života 
[...] . Dekorace je zástěrka, zahalující světlo bytí, zatímco čisté 
malířství je dokořán otevřené okno do skutečnosti“ [Florenskij, 
2001:100]. Právě takovým otevřeným oknem do skutečnosti, jež 
ignoruje zákony „perspektivy“ (klasické narace), avšak odhaluje 
„světlo bytí“, je Tarkovského Andrej Rublev: „Jako nejbližší 
pokračování metod obrácené perspektivy je třeba zmínit větší počet 
center pohledu na obrazu: kresba je stavěna tak, jako by oko hledělo 
na její různé části, měníc přitom svou polohu“ [Florenskij, 2001:95]. 
Mechanismus tohoto postupu můžeme studovat také díky existenci 
dvou verzí díla, známých pod názvy Utrpení podle Andreje (nazvěme 
tuto verzi zkráceně SPA – dle originálního titulu Strasti po Andreju; 
z tohoto názvu zbyl v konečné verzi, v souladu s původním scénářem, 
jen název jedné epizody, viz výše) a Andrej Rublev (AR). Odhlédněme v 
tuto chvíli od faktu, že za autorizovanou lze pokládat jen verzi 
druhou, zatímco té první přísluší status jednoho z pracovních 
sestřihů. V SPA, které je asi o devět minut delší, máme možnost 
spatřit okamžiky, které některým scénám AR předcházejí nebo po 
nich následují; známe-li obě verze, získáme pro studim narativní linie 
efekt analogický stereoskopickému vidění. Již jsme uvedli příklad 
z prologu, kde SPA ukazuje bílého koně, jak se nejen převaluje, ale 
nakonec vstane a odběhne, zatímco varianta AR vyvolala v části 
publika mylný dojem, že kůň umírá. Následující kapitola, nazvaná 
Skomoroch, začíná v SPA sekvencí, kdy Andrej, Kirill a Danila 
odcházejí z Trojického kláštera a sluha za nimi volá opatovo přání, 
aby se vrátili. Naopak v AR potkáváme tyto tři mnichy až v následující 
sekvenci na louce. Z SPA je jasně patrné, že jedním z mužů, kteří se 
                                                        
82 Výčet izolovaných motivů, jejichž smysl si divák bez znalosti scénáře není schopen objasnit, podává Leonid Něchorošev. Konstatuje, že některé syžetové linie byly zcela odstraněny, jiné značně redukovány, z dalších zmizely části zápletky;  události a jejich pozadí si vyměňují místo, jako když se střídá zaostření objektivu [Sandler, 1991: 44-45].  
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pokoušejí chytit Marfu, je Kirill, zatímco diváci AR si této skutečnosti 
obvykle nepovšimnou. Z verze AR není možné zapomenout na záběr 
koně, pod nímž se během tatarského nájezdu proboří zábradlí na 
dřevěných schodech. V SPA je výjev krutější: vidíme, že pád ze schodů 
zvíře přežilo, kamera však panorámuje doleva, kde se z hloučku 
plenitelů právě zvedá znásilněná žena, a poté zpět doprava, kde se 
onen kůň zapotácí, padne na znak a jeden z ozbrojenců ho probodne 
kopím. 
Jako umělecky účinnější (srov. též závěry L. Něchoroševa a Petra 
Gajdošíka)83 se nám jeví verze, ve které je ukázáno méně, rozpor mezi 
časem příběhu a časem děje je strmější a divák si musí více 
souvislostí domýšlet. I v tomto případě platí analogie s ikonou: 
„…když se vedle sebe poštěstí postavit dvě či tři ikony se stejným 
způsobem provedení a víceméně stejnou kvalitou malby, divák 
s naprostou určitostí rozpozná nesrovnatelnou uměleckou převahu té 
z ikon, na níž je porušení perspektivních pravidel největší [...] . Ikony, 
které jsou pro bezprostřední umělecké nazírání nejvíce tvůrčí, 
obsahují vždy perspektivní ‚vadu‘“ [Florenskij, 2001:94]. 
Teoreticky si lze představit sestřih delší než SPA, v němž by byl čas 
děje vůči času příběhu ještě otevřenější; spatřili bychom například, 
kam bílý kůň odběhl a co se tam s ním stalo; byli bychom přítomni, 
když si Jefim zhotovoval balón; zahlédli bychom Marfu, jak vylezla 
z řeky, schovala se v křoví, nakonec však byla stejně dopadena atd. A 
to nemluvíme o sekvencích s odlišnou ontologií, jako jsou vzpomínky 
(usmiřování knížecích bratrů), dialog s mrtvým (Andrej a Theofan ve 
vypleněném chrámu), vize (křížová cesta či letecké záběry z pohledu 
labutě přítomné jen ve verzi SPA). Zcela jistě by však taková podoba 
díla nebyla umělecky silnější.84 Kdybychom však žádali, aby nám film 
v duchu klasického Hollywoodu odpověděl na všechny otázky, musel 
by se Andrej Rublev odehrávat v nekonečném čase a čas děje by 
musel být totožný nejen s časem příběhu, ale dokonce s časem Božím 
– časem univerza. Neboť poslední otázkou v příběhu, v němž se tolik 
mluví o hříchu, je otázka spásy. A protože Andrej Rublev právě svým 
fragmentárním řešením k tomuto času poukazuje, lze právě v této 

                                                        
83 Petr Gajdošík na stránkách Nostalghia.cz provedl podrobnou komparaci obou verzí. 
84 Logicky se nabízí otázka, co by se stalo, kdyby byl Andrej Rublev kratší. Na to lze odpovědět, že se to vskutku stalo (v sovětských kinech se hrála verze dlouhá 165 minut, v USA 145 minut, zatímco u nás jsme měli verzi 178minutovou), aniž by se umělecká úroveň díla snížila. Důležité je, jak by se zkracovalo: odstranění pomalejších, meditativních pasáží, stejně jako srovnání syžetu v zájmu narativní kontinuity a logiky by dílu ublížilo.  
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flexibilní časové kompozici spatřit specifickou cestu tohoto díla ke 
spirituálnímu modu.  
Spirituální  modus je však v díle zabezpečen i strategií intertextových 
odkazů, z nichž nejsilnější je vize křížové cesty v zimní krajině, 
komponovaná v duchu obrazů Pietera Brueghela staršího [viz 
Johnson & Petrie, 1994: 252]; ta představuje osvojení legendy ruskou 
imaginací, ale zároveň metaforu o křížové cestě ruského lidu. Patří 
sem i citáty z Epištol sv. Pavla ke Korintským a Andrejovy dialogy 
s Theofanem Grekem, citátový charakter má také závěrečná barevná 
sekvence, v níž kamera panorámuje po povrchu Rublevových fresek a 
ikon. 
V Andreji Rublevovi nacházíme obě jmenované formy průniku 
transcendentního času: metafyzické jízdy i zátiší. Metafyzickou jízdou 
v pravém slova smyslu je však až závěrečná barevná sekvence 
představující Rublevovy fresky a ikony. Jinak v tomto filmu, často na 
okraji epických celků, převažují zátiší, z nichž některá můžeme 
vnímat jako jádra, z nichž by se mohla vyvinout jízda: říčka, u níž 
Andrej a Theofan vedou teologický spor, potok, do něhož se vylévá 
mléko po oslepení malířů, otevřené dveře chrámu, jimiž vychází 
bláznivá, Andrejova vzpomínka na cestu s Danilou a Kirilem v dešti. 
Sekvence odpočinku v mužické chalupě, za deště a po vystoupení 
šaška, spojuje vlastnosti obou forem: fakticky jde o zátiší s mnoha 
postavami, jež bylo snímáno jako jízda. Okamžiky typu zátiší provází 
v hudebním plánu ženský vokál. 
 

6.4. Solaris 
 
Výjimečná epická hustota Andreje Rubleva byla v následujícím 
Tarkovského filmu vystřídána výjimečným epickým zředěním. 
Meditativní drama Solaris s pouhými čtyřmi hlavními postavami a 
minimem akce je, pokud jde o čas díla, jen o třináct minut kratší než 
Andrej Rublev. Ač se jedná o film z žánru sci-fi, vědeckofantastické 
prvky do něj režisér zapojil až s jakýmsi pohrdáním. Igor Kováč 
považuje za nejsympatičtější, že Kelvin cestuje na vesmírnou stanici 
v mýdlové bublině [Kováč, 2005: 405]. Orbitální stanici spatříme jen 
na okamžik; Kris se po většinu času povaluje na posteli, chodí ve 
slipech, svetru či kožené bundě a funguje nikoli jako akční, nýbrž 
jako lyrický hrdina: tím hlavním, co prožívá, jsou lyrické imprese, 
osobní vzpomínky, komplikované vztahy k rodičům a milostný cit. 
Nejdramatičtějšími událostmi, které prožívá jeho okolí, jsou 
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sebevraždy: u Gibarjana definitivní, v případě Hari prožívané jako 
cyklus opakovaných smrtí a vzkříšení.  
Tarkovského Solaris patří k filmům, které uvedou diváky do 
spirituálního modu od samého počátku. Ihned po znělce Mosfilmu se 
objeví bílé titulky na černém pozadí a rozezní se poklidné plochy 
varhanního Preludia f moll Johanna Sebastiana Bacha. Od titulkové 
sekvence po první věty dialogu trvá čtyřminutová série dvanácti 
záběrů typu zátiší, v nichž se díváme na: list plující po hladině, 
panorámu od hladiny potůčku ke kvítí na břehu přes postavu Krise 
hledícího do vody, rostliny, Krise stojícího na rozkvetlé louce, rozložitý 
strom, Krise u rybníčku, rybníček, běžícího koně, Krise, kterak si 
v potůčku omývá ruce… Záběry-zátiší se vracejí během celé části 
filmu, jež předchází Krisovu odletu na Solaris; hrdina se též s rozkoší 
nechá smočit prudkým lijákem. Smysl úvodní sekvence definitivně 
osvětlí až závěr, který je jejím symetrickým odrazem: Kris se v něm 
vrací na stejný břeh, ke stejnému rybníčku, do otcovského domu, na 
ostrůvku domova, který pro něj vytvořil Oceán.85 
Úvodní sekvence má jen nepatrnou roli narativní (informuje vlastně 
jen o tom, že hrdinou filmu bude nesportovně vyhlížející melancholik 
středního věku), zato významnou roli parametrickou: její funkcí je 
vnutit divákovi režisérovo vnímání času, jak o tom Tarkovskij mluvil 
ve své teorii, a navodit očekávání, kdy a jak se tato série záběrů ve 
filmu znovu objeví. Ze všech Tarkovského snímků je Solaris dílem, jež 
se parametrické naraci, jak ji chápe David Bordwell, blíží nejvíce. 
Zároveň jde o první jeho film, ve kterém se čas vnucený divákovi 
rovná extrémnímu zpomalení – napříště se pomalost stane autorovým 
hlavním prostředkem vstupu do spirituálního modu 
Avšak generování spirituálního modu nezajišťuje v Solaris jen tato 
zasvěcující sekvence; ten je ve filmu posilován dalšími sekvencemi 
s parametrickou funkcí a metafyzickým významem. Pětadvacet minut 
po tomto úvodu přijde zneklidňující zasvěcení číslo dvě: téměř 
pětiminutová „metafyzická jízda“, v níž pilot Berton spolu se svým 
synem projíždí velkoměstem se složitým systémem tunelů, nadjezdů, 
podjezdů a mimoúrovňových křižovatek. Záběrů je tentokrát třináct, 
střídá se jízda autem a záběry Bertonovy hlavy – čelně, z týla, z boku; 
tyto záběry jsou zpočátku černobílé, později barevné, časem se 
                                                        
85 „Ale jsou to zřejmě tyto párové, a přece velmi odlišné sekvence, úvodní a závěrečná, ve kterých se nejsilněji projevují dvě stránky tohoto režiséra – realistická a vizionářská: ta která puntičkářsky respektuje nejdrobnější aspekty přírodního světa, i ta, která tento svět bere jako základ pro 
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zkracují, sekvence vrcholí pohledem z ptačí perspektivy na gigantické 
dopravní bludiště (natáčelo se v Japonsku). Následuje prudký 
kontrast: návrat k otcovskému domu a zahradě (tentokrát v 
černobílém obraze), kde Kris před odletem na Solaris pálí rodinné 
fotografie; nejpůsobivější je záběr-zátiší, ve kterém hrdinova teta 
v šátku hledí do soumraku v krajině. 
Bertonova dlouhá jízda městskými komunikacemi je dramaturgickou 
záhadou. Hrdinou vyprávění pilot Berton není. Nejpůsobivějším 
prvkem této sekvence paradoxně není žádný z tunelů či křižovatek, 
nýbrž Bertonův syn, jenž povstane, diváky do té chvíle netušen, ze 
zadních sedadel automobilu a přivine se k otci. Má tento motiv 
nějakou záhadnou souvislost s faktem, že Berton na hladině Oceánu 
na planetě Solaris spatřil nestvůrně veliké dítě? Můžeme se domýšlet, 
že i tento chlapec je, z jakéhosi záhadného důvodu, polidštěným 
„svědomím“ z tamtoho světa? Jedná se o připomenutí synovství jako 
hlubinně nejpodstatnějšího vztahu, o který, jak dokazuje Vladimír 
Suchánek [2002: 217-218], v Tarkovského adaptaci Lemova románu 
především jde? Opět můžeme tvrdit, že jedinou prokazatelně 
opodstatněnou funkcí této sekvence je funkce parametrická: 
sekvence má vytvořit kontrast s předcházejícími i následujícími 
záběry plnými klidu. Ačkoli stále pozemská, je to také 
„nejscifističtější“ sekvence z celého filmu; svého druhu replika průletu 
hvězdnou branou z Kubrickova díla 2001: vesmírná odysea. Ve 
volném juxtapozičním zakomponování této sekvence do Solaris pak 
lze pak spatřit pozůstatek fragmentární kompozice Andreje Rubleva. 
Parametrický prvek představují opakované záběry planety Solaris, 
resp. jejího Oceánu, jež v „kosmické“ části filmu nahradily pozemská 
zátiší. Objeví se další „metafyzické jízdy“: polidšťování Hari 
sledováním Krisových amatérských rodinných záběrů, její vnímání 
pozemské atmosféry sledováním zimních krajin Pietera Brueghela, 
sekvence společné levitace za stavu beztíže. Z kulturních citátů jsou 
nejdůležitější Brueghelovy obrazy a odkazy k Donu Quijotovi (kniha, 
obraz). 
Zátiší jako prostředek průniku transcendentního času a nastolení 
spirituálního modu se ve snímku Válec a housle objevila sporadicky 
v záběrech „zrcadlení“ (Sašovy pohledy do zrcadel za výkladem; louže, 
v nichž se může odrážet válec i nebe; odraz slunce v oknech 
                                                                                                                                                             transformaci do čehosi, co už není ‚reálné‘ a co obsahuje svou vnitřní, duchovní pravdu,“ komentují tyto sekvence ze Solaris Graham Petrie a Vida Johnson [1994: 110]. 
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univerzity), v Ivanově dětství byla součástí chlapcových snů a 
v Andreji Rublevovi se nacházela převážně na okrajích epických celků. 
Solaris představuje posun, neboť epický živel byl minimalizován a 
strukturní dominantou se staly metafyzické jízdy prolnuté a doplněné 
zátišími. 
 

6.5. Zrcadlo 
 
Snímek Zrcadlo, kde se zátiší přesouvají z periférie vyprávění do 
centra a stávají se základními „verši“ narace, představuje ve vývoji 
Tarkovského stylu radikální změnu. Co bylo v předchozích 
Tarkovského filmech stylovou zvláštností, stává se v Zrcadle 
dominantou. Celé Zrcadlo je jedna dlouhá plynulá metafyzická jízda 
složená ze samých zátiší. 
Sekvenci, jež by byla analogická Krisovu „loučení se Zemí“ nebo 
metafyzické jízdě nadjezdy a tunely, v Zrcadle nenajdeme. Tarkovskij 
zde nepotřebuje uvádět diváka speciálními operacemi do spirituálního 
modu, neboť jiný způsob sledování, nežli skrze transcendentní čas, 
není u tohoto filmu možný. Toho si povšiml i Gilles Deleuze, když 
Zrcadlo  v rámci své koncepce času charakterizoval jako „otáčivý 
krystal, o dvou stranách, pokud je vztáhneme k neviditelné dospělé 
postavě (jeho matka, jeho žena), a o čtyřech stranách, pokud je 
vztáhneme ke dvěma viditelným párům (jeho matka a dítě, kterým 
byl, jeho žena a dítě, které má)“ [Deleuze, 1997: 75]. Prolog, v němž 
prostřednictvím televizní obrazovky sledujeme léčbu neznámého 
zajíkavého chlapce pomocí hypnózy („mohu mluvit“) stimuluje 
otevřenost divákovy mysli a rámuje strukturu; uvedení do 
spirituálního modu jeho funkcí není. Neexistencí zvláštních 
dominantních záběrů či sekvencí, jež by diváka uváděly do 
spirituálního modu, lze vysvětlit potíže, které měl Tarkovskij 
v případě tohoto filmu s montáží.86  
 

6.6. Stalker 
 
Prostor možného světa ve filmu Stalker je rozdělen na svět vnější a 
svět Zóny. Stalker, Profesor a Spisovatel se setkají ve světě vnějším, 
cestují do Zóny, putují její proměnlivou krajinou až ke Komnatě štěstí 
a vrátí se (nedozvíme se jak) do vnějšího světa „běžného“ (jakkoli ten 
                                                        
86 Andrej Tarkovskij v rozhovoru s Olgou Surkovovou přiznal: „Film nedržel pohromadě, nechtěl se postavit na nohy, rozpadal se před očima, nebyla v něm žádná ucelenost, žádná vnitřní vazba, žádná logika“ [Tarkovskij 2005: 45]. 
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vůbec běžný není, neboť nese znaky paranormálních jevů a těžkého 
ekologického i politického poškození). Do spirituálního modu zde 
Tarkovskij své vyprávění uvádí dvakrát: poprvé na počátku filmu, kde 
se exponuje vnější svět, podruhé asi po 33 minutách. 
Ono počáteční zasvěcení má formálně blízko ke strukturálnímu filmu 
(jehož dotek se do té doby objevil u Tarkovského jen v „metafyzické 
jízdě“ pilota Bertona ze Solaris):87 jako obrazový podklad úvodních 
titulků sledujeme statický, hrubozrnný a sépiově zbarvený záběr 
interiéru nepřívětivého baru, kam přichází nejdříve číšník a potom 
Profesor. Akce je minimální (číšník si zapálí cigaretu a Profesor si 
objedná kávu), záběr trvá přes tři minuty a provází ho teskná 
elektronická hudba. Po titulku vysvětlujícím historii Zóny následuje 
pomalý nájezd skrze otevřené dveře do Stalkerovy ložnice, jejíž holé 
navlhlé zdi připomínají abstraktní malbu. Následující záběr začíná na 
stolku, po němž se posunuje sklenice, poté kamera panorámuje 
doleva, aby z nadhledu ukázala spící osoby: Stalkerovu ženu, malou 
Martyšku, Stalkera. Po krátkém ulpění na jeho tváři s nápadně 
svraštělým čelem se kamera vrací zpět ke stolku. V dalším záběru 
Stalker vstane a opustí místnost. V následujícím záběru si připravuje 
snídani. Teprve pak nastává první dramatická scéna filmu: 
manželčiny výčitky. Tarkovskij zde obětuje pět a půl minuty 
minimálního děje, jen aby diváka vystavil nutnosti soustředěného 
zření a vnutil mu svůj čas. 
Druhým vstupem do spirituálního modu, jímž se časoprostor díla 
dále sakralizuje, je třiapůlminutová jízda drezínou, kdy kamera 
postupně zabírá hlavy Spisovatele, Profesora a Stalkera a divák slyší 
jen monotónní klapot kol, na nějž navazuje elektronický hudební 
motiv. Sekvence následuje po relativně dynamické, akční části filmu, 
ve které se naše trojice snaží překonat bariéry oddělující vnější svět 
od vstupu do Zóny; i díky tomu působí jako test divákovy trpělivosti a  
jako skutečný vstup do sféry „zcela jiného“. Sépiový obraz vnějšího 
světa bez kousku přírody je nahrazen barevným obrazem Zóny, kde 
roste tráva, stromy a květiny. 
Centrální postavení má ve filmu metafyzická jízda, známá jako 
„Stalkerův sen“; začíná přibližně v 80. minutě, tedy v polovině filmu. 
Kamera snímá zbytky civilizace, ležící pod vodou: injekční stříkačku, 
                                                        
87 Peter Gidal píše: „ ‚Reálný‘ čas je ve strukturálním/materiálním filmu velice často užíván v jasně definovaných segmentech nebo v celém filmu, a tak se odlamuje od iluzivního času, jež je substrukturován v kódech narace. [...]  Ve strukturálním/materiálním filmu jde o nehierarchické, chladné, oddělené rozvíjení perceptuální aktivity“ [Gidal, 1999: 39, srov. též Čihák, 1999]. 
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ikonu, obrácený lístek za kalendáře, revolver, mince, kovovou spirálu;  
ve zvukové stopě slyšíme verše z Apokalypsy, které čte Stalkerova 
žena, a poté elegickou elektronickou hudbu. 
Sféru Zóny film opouští dvojicí záběrů, které jsou v jistém smyslu 
protějškem úvodního pohledu do Stalkerovy ložnice a centrální 
metafyzické jízdy. Prvý začíná ve chvíli, kdy se Profesor definitivně 
rozhodl nepoužít bombu; právě ji rozšrouboval, před Komnatou její 
součásti zahodil do vody a přisedl ke Spisovateli a Stalkerovi. Kamera 
nám ukazuje tři muže, sedící před vchodem do Komnaty, pohledem 
z jejího nitra a zvolna odjíždí, zatímco se několikrát – za ticha a 
přírodních zvuků – promění světelné podmínky a spustí se krátký 
liják. Analogie mezi Komnatou a Stalkerovou ložnicí přirozeně 
podporuje výklad, který nabídl sám Tarkovskij, že totiž „Zóna je 
v jistém smyslu plodem Stalkerovy představivosti“ [Tarkovskij, 1989b: 
261]. Záběr má povahu zátiší, obdařeného dlouhým trváním (4´36´´). 
V druhém, statickém záběru vidíme součástku z Profesorovy bomby, 
ponořenou ve vodě, podobně jako centrální jízda ukázala různé jiné 
pravděpodobné pozůstatky pokusů o zdolání Komnaty; v hudebním 
plánu je přerývaně slyšet Ravelovo Bolero. Také tento záběr má 
charakter zátiší, ovšem s potenciálem metafyzické jízdy; ve Stalkerovi, 
podobně jako v Solaris, obě základní formy průniku transcendentního 
času splývají. 
Oba poslední záběry ze Zóny přinášejí jistou katarzi, nikoli však 
opuštění spirituálního modu. To je úkolem „civilních“ záběrů (opět 
černobílých, zbarvených sépiově), které následují ve světě vnějším 
(jezero, bar, Stalkerova domácnost) a jsou přemostěny zvukem 
jedoucího vlaku. Tarkovskij do tohoto místa zařadil i otevřeně 
zcizovací, spíše divadelní než filmovou scénu, která je v jeho díle zcela 
ojedinělá: Stalkerova žena se obrátí přímo do kamery, vytáhne 
cigaretu a pustí se do monologu o svém životě s manželem. 
Domnívám se, že režisér si tento riskantně deziluzivní krok, jenž mohl 
celou spirituální klenbu díla ohrozit, dovolil jen proto, že měl po ruce 
dva silné barevné sekvenční záběry s Martyškou: v první se dívka-
mutant nese na Stalkerově šíji, jako kdyby plula prostorem, v té 
druhé, v poletujícím chmýří, si v duchu čte báseň a telekineticky 
posunuje třemi sklenicemi na stole za hluku jedoucího vlaku a 
přerývané Ódy na radost. 
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6.7. Nostalgie 

 
Závěrečná etapa tvorby Andreje Tarkovského je poněkud akademická, 
a to ve smyslu, jak akademismus definovala Neja Zorká, když psala o 
pozdní tvorbě Sergeje Ejzenštejna: „…klasika, aniž o to usiluje nebo je 
si toho vědoma, je organickým závěrem, výsledkem tvůrčího výboje. 
Akademismus – to je klasika, která si uvědomila sama sebe jako 
klasiku, která si zformulovala své výsledky a úspěchy a předepsala je 
sobě i ostatním jako povinnost“ [Zorká, 1966: 578]. Pro Tarkovského, 
jenž neměl ambice vytvářet kolem sebe „školu“, zde ovšem platí jen 
ono „sobě“. 
Nostalgie je první Tarkovského film, ve kterém spirituální modus 
zajišťují převážně kulturní odkazy, citáty a autocitáty. Režisér i 
tentokrát vytvořil velmi osobní, autobiograficky motivovaný příběh o 
člověku, kterého společnost považuje za slabého a autor za silného 
(jak se charakterizoval konstanty své tvorby v rozhovoru s Toninino 
Guerrou [Tarkovskij, 2005: 55-56]). Duchovní kontext zde není 
implicitní, jako tomu bylo ve filmech natočených v Rusku (kde se 
spirituální podtext podařilo do příběhů dostat, byť s obtížemi a 
cenzurními zásahy, díky historické metafoře, vědeckofantastickému 
žánru či subjektivní strategii osobní zpovědi), nýbrž explicitní: hned 
ve třetí sekvenci Nostalgie navštívíme kostel a v hrdinově snu 
nedlouho před koncem filmu rozmlouvá Bůh. 
Nostalgie má melancholii pozdních děl Michelangela Antonioniho 
(počínaje filmem Povoláním: reportér), ve kterých se intelektuál 
v kritickém věku za doprovodu krásné mladé ženy potlouká po 
architektonicky interesantních místech Evropy. Kritickým věkem 
rozumíme stav, kdy muž deptán sílící únavou zkouší žít jako někdo 
jiný, někde jinde, uvažuje, kolik času mu zbývá, a touží dát jakýsi 
význam jistotě blížící se smrti, jejímž vyslancem či vtělením je právě 
ona vyzývavá mladá žena.88 Zápalná oběť (svíčka a živá pochodeň), 
k níž ve finále Nostalgie souběžně dospějí Andrej a Domenico, je 
východiskem z této existenciální tísně, z potřeby dát svému životu, a 
tedy i umírání, poselství. Krajina Nostalgie je územím smrti; vše, co se 
tu ukazuje, vnímáme z perspektivy nevyhnutelného konce; svět, který 
ještě je a již není, Deleuzův krystal přítomného času, jenž se každým 
okamžikem vzdaluje sám sobě jako svá vlastní minulost. 
                                                        
88 Z opačného, tedy stále ještě mladého generačního břehu, pojednal analogickou situaci Bernardo Bertolucci v Posledním tangu v Paříži. 
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Kromě kulturních citátů a autocitátů jsou v Nostalgii hlavními 
prostředky spirituálního modu zátiší; zejména ta, která se objevují ve 
snech. Petr Král je příhodně nazývá „bludnými sekvencemi“ a tu 
nejmagičtější, ve které vidíme, jak se kdesi v Rusku za jitra 
probouzejí ženy záhadným neklidem za nesrozumitelného charpotu 
tlampačů,  interpretuje jako začátek války [Král, 1991: 261-262], 
zatímco pro Igora Kováče jde o platónskou ideu „absolutního Ruska“ 
[Kováč, 2005: 303]. Zátiším – posmrtným obrazem Gorčakova v rodné 
ruské krajině, nad níž se klenou pozůstatky chrámu, film končí. 
 

6.8. Oběť 
 

Poslední opus Andreje Tarkovského Oběť je co do výrazových 
prostředků ze všech jeho filmů nejklasičtější a nejméně 
experimentuje. Do spirituálního modu je divák uveden již titulkovou 
sekvencí, která je dvojnásobným citátem: detail Leonardova obrazu 
Klanění králů provázejí Bachovy Pašije podle sv. Matouše; nakonec 
titulky skončí, hudba umlkne, kamera se zvedne do vertikální 
panorámy ke koruně Leonardova stromu a slyšíme již přírodní zvuky 
– křik racků, hučení moře, které titulkovou sekvencí „přemostí“ do 
diegetického světa. Následuje devítiminutový celkový záběr (v celém 
filmu nejdelší), na jehož počátku sledujeme, jak se Alexandr 
s hošíkem pokouší na břehu moře zasadit suchý strom. Po chvíli 
k nim na bicyklu přijede pošťák Otto, přečte Alexandrovi blahopřejný 
telegram k narozeninám, zeptá se ho na vztah k Bohu a rozpráví 
s ním Nietzscheově „věčném návratu“; jedná se o filozoficky 
nejobsáhlejší dialog filmu. Scéna vyzařuje napětí, jež vyplývá ze 
spojení krásné přírodní scenérie s dlouhým trváním záběru, kdy 
kamera se zprvu jen neznatelně otáčí doprava (dvě světlé linie 
vyježděné luční cesty se během této pomalé panorámy přesunou 
z pravého dolního rohu do rohu levého) a poté musí dalším 
panorámováním zaznamenat chůzi Alexandra s hošíkem a vedle nich 
poněkud vratkou jízdu pošťákovu, který kolem nich krouží na kole, 
poté sesedne, sedne si a nakonec na kole odjede; to vše bez úlevného 
vystřídání dalším záběrem, jenž by byl snímán v polocelku či 
polodetailu. Již v tomto záběru je přítomen transcendentní čas a 
v konkrétnosti živé zeleně (včetně zvuků, jako je šramot pošťákova 
kola a zahřmění) i transcendencí „nasvícený“ prostor. Plynulé dlouhé 
záběry použil Tarkovskij také v interiérových dialogových sekvencích 
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– například Ottovo vyprávění o matce a synovi proběhne v téměř 
pětiminutovém záběru, při němž se postavy uvnitř domu vůči sobě 
navzájem přemisťují, sledovány plynulou jízdou kamery.89 
Poté, co Alexandr nechtěně udeřil chlapečka, ozve se zahřmení a 
objeví se první, asi minutová metafyzická (zde spíše apokalyptická) 
jízda: aniž bychom ještě v tu chvíli věděli, co to znamená, hledíme 
z výšky na jakousi ulici, kamera ji snímá v dlouhé svislé jízdě od 
dvojitého schodiště přes pytle s odpadky, povalený automobil, 
přechod pro chodce, děravou židli thonetku, až ke skleněné tabuli, 
v níž se odrážejí domy a nebe v obrácené perspektivě. Záběr je 
černobílý, tónovaný dožluta, a provází ho vzdálený teskný ženský 
vokál (ten se začne ozývat již v záběru, ve kterém chlapeček leze po 
čtyřech v trávě čeřené větrem). Dvojčetem této metafyzické jízdy je 
jízda druhá, která následuje po scéně Alexandrovy levitace s Marií asi 
o 88 minut později; jde o tutéž lokaci a analogickou vertikální jízdu 
z nadhledu, jen je tato scéna plná lidí, kteří běží různými směry a 
v panice do sebe vrážejí, shora se snáší chmýří či papíry, ve zvukové 
stopě se navíc objeví dupot desítek nohou; na konci této druhé jízdy 
se na zkrvavené skleněné tabuli objeví hlava spícího hošíka. 
Po prvé z těchto apokalyptických vizí následuje překvapivě ostrý střih 
na knihu ruských ikon, kterou Alexandr dostal od Viktora 
k padesátinám a nyní si ji prohlíží. Druhá vize je následována sérií 
obtížně vysvětlitelných snových obrazů: vidíme na nich Alexandrovu 
mrtvolu a u ní Marii v kostýmu manželky Adelaidy, poté fragment 
z Leonardova Klanění králů a Alexandrovu dceru Martu, kterak nahá 
vyhání z domu slepice, pozorovaná Adelaidou, jež přichází do ložnice 
právě se probouzejícího Alexandra. Vrcholem ekvilibristiky je nakonec 
šestiminutový sekvenční záběr, ve kterém Alexandr vyběhne z domu, 
který právě zapálil, přibíhají k němu Adelaida, Marta, Viktor a Julie, 
on klekne před Marií, ta se ho snaží obejmout, ale je odstrčena, 
nasedá na kolo a odjíždí, zatímco jeho odváží sanitka a dům se 
                                                        
89 Kameramanovi Oběti Svenu Nykvistovi, jenž si při práci na filmech Ingmara Bergmana osvojil mistrovství 
v práci se světlem, trvalo jistou dobu, než nikoli bez lítosti pochopil, že svícení ruského režiséra nezajímá: „Pro 
něj byla primární kompozice, jízdy kamerou, doslova pohyblivé obrázky. Dokonce ani herci ho nijak zvlášť 
nezajímali. […] Pro něj bylo důležité vybrat správné typy se správným zevnějškem a postarat se, aby měly 
správný výraz. V Tarkovského filmech je taky nápadně málo detailů. nejradši herce viděl pohybovat se dál od 
kamery, téměř choreograficky, a vždycky ve středu obrazu“ [Nykvist, 1999: 135]. Znervózňovalo jej také, že 
Tarkovskij neměl aranžmá mizanscény promyšlené předem a vytvářel je dlouhé hodiny přímo na místě, díval se 
do kamery a osobně dirigoval jízdy. Tarkovskij nebyl s Nykvistovou prací spokojen a 28. 7. 1985 si do Deníku 
zapsal, že se mu na ničem nepracovalo tak špatně jako na Oběti: „Než pochopil, co je třeba dělat, byli jsme 
v polovině filmu; a než jsem si já sám uvědomil, co se děje, a než jsem se sám pustil do kompozice záběru, 
pohybu kamery atd. (což jsem ostatně všechno ve svých dřívějších filmech dělal), uběhla spousta času“ 
[Tarkovskij  1997: 452]. V Deníku se však Tarkovskij vyjadřuje příkře snad o všech svých spolupracovnících.  
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v plamenech zhroutí; to vše na břehu moře, se všemi čtyřmi 
základními živly v jednom obraze.90 
Na rozdíl od Andreje Rubleva, Zrcadla či Stalkera, kde na diváka 
naléhaly všechny obrazy, stojí Oběť na několika sofistikovaně 
komponovaných sekvenčních záběrech či záběrových sekvencích (ty 
hlavní jsme jmenovali), zatímco zbytek filmu se opírá o konverzaci 
nebo tone ve tmě. Redukována byla funkce záběrů-zátiší. 
 

7. 9. Tarkovského kódy a konstanty 
 

Dílo Andreje Tarkovského provokuje analytiky k sestavování sumářů 
autorových opakujících se motivů [srov. Turovskaja, 1991; Kováč 
2005]. Jistě není těžké odhalit, že k těmto motivům patří čtyři živly 
(voda v různých skupenstvích, oheň, země, vzduch), zrcadlo, dítě, 
zasvěcující cesta, rozlité mléko, strom, poletující či padající chmýří, ze 
zvířat kůň, pes a pták, dále dům, komnata či chrám (a jejich 
zmenšené modely), levitace nebo vzlet, omývání rukou, také sen. 
Podobně lze sestavit základní schéma postav: je zde hrdina, jenž 
prochází duchovní krizí či zasvěcením (Saša, Ivan, Rublev, Kris, 
Autor, Spisovatel, Gorčakov, Alexandr), dále zasvětitel nebo posel ze 
světa „zcela jiného“ (Sergej, Boriska, Berton, Stalker, Domenico, 
pošťák Otto). Někdy se blízko hrdiny či posla objevuje i ten, který 
nerozumí, není vyvolený (neoprostil se od sobeckých vášní, 
materialistického, technokratického či scientistického stanoviska) a 
nemůže být zasvěcen (řidička ze snímku Válec a housle, Kiril 
z Andreje Rubleva, Sartorius ze Solaris, Eugenie z Nostalgie, Viktor 
z Oběti). Není zcela jisté, zda některé z těchto figur nemají být 
vtělením ďábla, jak naznačuje Vladimír Suchánek [2002: 210, 234] o 
posledních dvou jmenovaných. Někde se vyskytují ženy – dobré 
vědmy, obdařené zvláštními schopnostmi: Marfa a snad i Bláznivá 
z Andreje Rubleva, Hari v Solaris, v Zrcadle jsou to minimálně tři 
figury (matka, tajemná návštěvnice s poselstvím z minulosti a 
dívenka s puklým rtem), dále Martyška ve Stalkerovi, Maria v Oběti). 
V několika filmech prožívá žena (nikoli nutně vědma) hysterický 
záchvat podobný orgasmu (Solaris, Stalker, Oběť). Médiem tajemství 
mohou být děti (Saša, Boriska, Bertonův syn, Martyška, hošík). U 
některých postav se projevuje efekt ekvivalence či dvojnictví 
                                                        
90 Technické obtíže při realizaci této scény, která se natáčela dvakrát, takže musely shořet dva domy, popisují Sven Nykvist [1999: 136]  i sám Tarkovskij [1997: 452- 453]. 
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(Goračakov – Domenico, Hari a její kopie, matka a manželka 
v Zrcadle). Rozhodujícím činem směřujícím ke spáse světa je oběť 
(Ivan, Domenico, Alexandr). Zvláštní je případ Ivanova dětství, kde 
postava nezletilého Ivana nese tíhu několika funkcí, které jsme 
jmenovali: je zasvěcovaným i zasvětitelem, nositelem výjimečných 
schopností, je dítětem-médiem tajemství i tím, kdo se obětuje; 
nejsilnější, ale též nejosamělejší hrdina ze všech Tarkovského filmů. 
Podobně můžeme sestavit katalog Tarkovského oblíbených kulturních 
citátů (obrazy Leonarda da Vinci, Bachova hudba, Breughelovy 
krajiny, Rublevovy ikony). Všechno tyto motivy, typy postav a citáty 
vnímá divák jako cosi důvěrně známého; řečeno jazykem literárního 
scénáře Bílý den, jako „něco vymodleného, dychtivě očekávaného, 
dětsky vytrpěného“ [Tarkovskij, 2005: 295]. Proto je tak přitažlivé 
interpretovat tyto motivy jako symboly a studovat je jako jungovské 
archetypy, přestože si umělec přál, aby před divákem zůstaly ve stavu 
„obrazu“; tedy jakéhosi přímého zření, trvání a zakoušení, při němž 
se časový tok a materiální konkrétnost nemění ve filozofické, 
psychologické či teologické pojmy. Přál si, aby déšť v jeho filmech 
neztratil svou vlhkost a zůstal deštěm. Jak výstižně praví komentář 
dokumentu Chrise Markera Putování Andreje Arsenjeviče, „není 
pozemštějšího, není tělesnějšího díla nad dílo tohoto filmaře s pověstí 
mystika.“ 
Pro studium spirituálního modu jsou nejpodstatnější figury 
stylistické. Viděli jsme, že Tarkovskij často používal to, co jsme 
nazvali metafyzickou jízdou (sekvenční záběry či záběrové sekvence, 
v nichž dochází k doteku se „zcela jiným“; Tarkovskij je často chápal 
jako sny) a záběry-zátiší, jež mají analogickou funkci a představují 
„malou formu“ téhož fenoménu. Základní jednotkou Tarkovského 
světa je, řečeno s Deleuzem, komplexní „obraz-čas“, intenzivně 
nasycený konkrétností předmětného světa. Záběry v Tarkovského 
filmech jsou často vytvářeny velmi sofistikovanými jízdami, 
panorámami či vertikální jízdou kamery, nejlépe pak kombinací 
těchto postupů. Typický úhel pohledu je shora dolů, tedy od nebe 
směrem k zemi; konvenční záběry slunce za mrakem, jež v mnoha 
takzvaně duchovních filmech odkazují k transcendenci, se 
v Tarkovského filmech nevyskytují a jakékoli přímé pohledy do nebe 
jsou vzácné. Avšak svět „nahoře“ se často odráží: v zrcadlech, vodních 
plochách, v případě Solaris dokonce zhmotňováním „odrazu odrazu“. 
V montážní skladbě preferoval Tarkovskij prodlužování záběrů za 
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hranici předpokládané trpělivosti diváka a nevyhýbal se ani ostrému 
střihu. Počínaje Andrejem Rublevem se ve všech jeho filmech 
setkáváme se střídáním barevného a černobílého, resp. tónovaného či 
barevně redukovaného materiálu, čímž se švy mezi jednotlivými 
sekvencemi dále vyostřují. Ve zvukové stopě Tarkovskij rád slyšel 
přírodní zvuky, konkrétní hudbu, rozličná echa a atmosféry na 
hranici podprahového vnímání. 
Nevíme, zda by Paul Schrader přiřadil Tarkovského k tvůrcům 
transcendentního stylu [srov. Schrader, 1972], kdyby měl býval 
možnost vytvořit svou teorii o patnáct let později. Možná by ji pak 
koncipoval zcela jinak. Tři stupně transcendentního stylu, jak je 
Schrader formuloval (každodennost, disparita a stáze) se 
v Tarkovského filmech vyskytují nepravidelně. Jakýmsi ekvivalentem 
každodennosti je snad úvodní pozemská sekvence ze Solaris. 
Disparita je zřetelnější: najdeme ji v každé z epizod Andreje Rubleva, 
v Solaris ji zastupují záhadné jevy na planetě a orbitální stanici, 
zejména pak zjevení Hari, v Oběti vypuknutí atomové války. V Ivanově 
dětství a ve Stalkerovi můžeme za disparátní označit veškerý stav 
světa, v Zrcadle a v Nostalgii pak přinejmenším stav „lyrického“ 
hrdiny. V žádném z osmi velkých Tarkovského opusů pak nechybí 
moment blízký stázi: ve snímku Válce a housle diagonální jízda válce, 
na nějž Saša nastupuje, v Ivanově dětství jde o vteřinový záběr na 
černý strom stojící ve snovém finále v cestě běžícímu Ivanovi. 
V Andreji Rublevovi plní funkci stáze záběr koní v dešti u řeky, 
následující po osmiminutové barevné sekvenci s Rublevovými obrazy. 
V Solaris se jedná o návrat ztraceného syna Krise k otci; pokorné 
pokleknutí u jeho nohou na prahu otcovského domu se odehraje na 
ostrůvku uprostřed Oceánu a kamera stoupá v mlhách do nadhledu. 
Zrcadlo se uzavírá vizí, v níž autorova matka ve své současné fyzické 
podobě vede děti polem a lesem – zatímco se postavy vzdalují, kamera 
odjíždí dopředu a záběr končí mezi kmeny a větvemi. Ve Stalkerovi se 
jedná o jakousi triádu stází: první situaci tvoří záběr tří hrdinů, kteří 
se zastavili na prahu Komnaty, druhou je Stalkerova procházka se 
ženou a Martyškou v depresivně zpustlé průmyslové krajině, třetí pak 
dívčina parapsychologická akce se sklenicí, při níž se do zvuku vlaku 
přerývaně prolíná Óda na radost. Učebnicově klasickým příkladem 
stáze je monumentální závěr Nostalgie, kde Gorčakov sedí uprostřed 
zmenšeného modelu rodné ruské krajiny rámované chrámovými 
ruinami. V Oběti jde o záběr hošíka odpočívajícího pod stromem. 
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7. Spirituální film po Tarkovském 
 

V dějinách spirituálního filmu má dílo Andreje Tarkovského místo i 
jako periodizační mezník. Ačkoli existují filmaři, kteří se explicitně 
hlásí také ke Carlu Th. Dreyerovi (Lars von Trier), Jasudžiró Ozuovi 
(Wim Wenders, Hou Hsiao-hsien) nebo mají blízko k poetice Roberta 
Bressona (Krzysztof Kieślowski, Abbas Kiarostami), měl na duchovní 
film posledních dvaceti let největší vliv právě autor, jemuž Ingmar 
Bergman přiznal znalost komnaty, ke které sám nenašel klíč.91 
 

7.1. Alexandr Sokurov 
 

Jako jeden z prvních byl za „dědice“ Tarkovského pokládán jeho žák, 
obdivovatel a editor jeho přednášek [viz Tarkovskij 2005: 190] 
Konstantin Lopušanskij. Ve skutečnosti však z poetiky svého mistra 
mnoho nepřevzal, nepočítáme-li sépiové tónování v debutu Dopisy 
mrtvého. V svém druhém filmu Návštěvník muzea, plném křečovitých 
efektů, přidělil nebi konvenční znakovou roli: „Muž tiskne hlavu 
k patě kříže, jako by chtěl studem zarýt tvář do země, a pak leží 
nehybně, ramena se mu chvějí v úpěnlivé prosbě. Vítr vytrhává suché 
rákosí u jeho obličeje i s kořeny. Konečně zdvihá hlavu, zablýsknou 
se pološílené oči a zahledí se kamsi nahoru. ‚Pane,’ vykřikne 
chraptivě. ‚To jsem já… Člověk… Dítě pekel… Vyslyš mě, pane…’“ 
[Lopušanskij, 1990:  164]. 
S větším oprávněním lze o následovnictví mluvit v případě Alexandra 
Sokurova, jenž ostatně věnoval Tarkovskému celovečerní 
dokumentární snímek Moskevská elegie; sám Tarkovskij ještě stihl 
některé rané Sokurovovy práce poznat a s uznáním komentovat [srov. 
Tarkovskij 2005: 76-81]. Zjednodušeně lze říci, že pokračuje-li 
Sokurov nějakým způsobem v práci Tarkovského, pak především tím, 
že přijímá jeho tendenci k minimalismu, budování dlouhých záběrů a 
parametrický impuls. Do většiny Sokurovových filmů rozmanité délky 
(od dvacetiminutových etud, jako byla Večerní oběť, po 165minutovou 
Emu Bovaryovou) proniká transcendentní čas. O filmu Dny zatmění 
                                                        
91 Viz poznámku č. 7. Srov. též Bergmanova slova z autobiografické prózy Laterna magica: „Když film není dokumentem, je snem. Proto je Tarkovskij největší ze všech režisérů. Pohybuje se naprosto samozřejmě v komnatách snů. Nic nevysvětluje, co by taky vysvětloval? Je pozorovatelem, který svoje vize dokázal vyjádřit tím nejtěžším, ale zároveň nejochotnějším médiem, Celý život jsem bušil na dveře komnat, v nichž se on pohybuje s takovou samozřejmostí“ [Bergman, 1991: 76]. 
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poznamenala Galina Kopaněvová: „Dramaturgie se nepodřizuje syžetu 
ve smyslu vývoje zápletky, napětí vzniká ze spoluexistence různých 
kvalit času. Maljanov se snaží ve svém, ‚evropském‘ čase pochopit své 
prožitky na teritoriu, kde platí islámský čas, jiný než křesťanský – 
‚stojící‘ nehybný čas, vyjadřovaný i monotónností hudebních motivů. 
Existenci kosmického času, členěného cykly zatmění, symbolizují 
zvířata – varan, králík, ráčci, had požírající slunce“ [Kopaněvová, 
1991a: 217]. K vrcholným kouskům Sokurovovy ekvilibristiky patří 
Ruská archa – celovečerní film nabízející časový řez petrohradskou 
Ermitáží v různých historických epochách a v jediném nepřerušeném 
záběru. Naopak ve snímku Matka a syn pracuje se zátišími, 
protaženými na časové ose do téměř nesnesitelného trvání. Lidské 
postavy jsou v tomto celku upozaděny, atribut pasivity nejenže je 
zřetelný, ale přímo graficky se vpisuje do filmového obrazu, 
komponovaného jako malba. 
Zatímco u Tarkovského byla divácká identifikace s hrdiny filmů nejen 
možná, ale pro dosažení katarze nezbytná, většinu Sokurovových 
filmů lze vnímat jedině analyticky, bez emocionální účasti, byť 
s obdivem vůči tajuplným technikám, jimiž režisér svých ojedinělých 
efektů dosahuje. Méně než Tarkovskij uvažuje Sokurov o dílech 
jiných režisérů a otevřeně hlásá prioritu literatury a malířství nad 
kinematografií [srov. Sokurov, 1997: 123]. Dovolíme si zde ocitovat 
komentář, sepsaný u příležitosti Sokurovovy retrospektivy na XXXII. 
MFF v Karlových Varech: 
„..oba ruské filmaře sice spojuje jistý mravní a tvůrčí maximalismus, 
avšak jen velmi málo poetika. Tarkovskému záleželo na tom, aby 
divák vnímal film jako jednotný, nikoli symbolický obraz. Jeho filmy 
jsou ‚vlhké‘, smyslu se lze dobrat jedině prožitkem. Dosáhnout 
spontánního prožitku u snímků Sokurovových je naproti tomu 
obtížné. Je to analyzátor, jehož obrazy rezignují na podobu reálného 
světa. Podobají se stínům z Platónovy jeskyně. Pozemský svět je 
Sokurovovi pouhým odleskem světa zásvětního. Ten je ovšem totožný 
s nebytím, s nicotou. Realita je tedy pro Sokurova jen stínem smrti. 
Je to však ještě jedno universum, k němuž se Sokurovovy vize 
vztahují: svět krásy a uměleckých děl. Tak je každý záběr 
Sokurovových filmů nejen odleskem záhadného absolutna, totožného 
se smrtí, ale i věčné platónské krásy, jíž absolutno prostřednictvím 
uměleckých děl komunikuje, skrze niž jedině je lze vnímat a 
zahlédnout. 



 131 

Nečitelná krajina Sokurovových filmů, ať noční či pouštní, naléhavě 
konkrétní, a přitom přeludná, však není víc než otiskem chvějivého 
neklidu, jaký člověk pociťuje tváří v tvář smrti. Podobně i čas 
v Sokurovových filmech, ony dlouhé vteřiny plynoucí v nehybnosti, 
má jen málo společného s časem filmů Andreje Tarkovského. Zatímco 
Tarkovského dlouhé záběry byly poselstvím existence (a jako takové 
měly svou přesnou a nutnou délku, danou časem, jenž jimi protékal), 
Sokurovovy statické minuty jsou poselstvím smrti, vábením smrti a 
putováním k smrti; jejich trvání je tudíž relativně libovolné. […]  
Film Matka a syn je složen ze samého konejšení. Láskyplné dialogy 
umírající matky a syna, který o ni pečuje, provázejí vize, v nichž je 
svět vyšinut ze svých přirozených rozměrů a barev. K vyslovovaným 
větám („Zdají se nám stejné věci.“ „Mám ti číst?“ „Nespíš?“ „Usnula 
jsem, řekni něco.“ „Bože můj, jak je krásný tento svět…“) se přidávají 
banální a zároveň zpodivnělé prvky vnějšího světa (vlak, hřmění, 
praskání ohně, šumící obilí, lavička, břízky). Obraz má pískové barvy, 
vypadá jako malovaný olejem a uchyluje se až ke schizoidní 
kompozici, v níž je lidská postava drobným předmětem v majestátu 
vápencových strží či stromů. 
Krajní podobou filmu tvořeného jako odlesk odlesku, stín stínu, je 
Kámen – černobílá vize přímořského letoviska, v němž za noci ožívá 
zesnulý Anton Pavlovič Čechov. Mrtvý se pohybuje s drtivou 
námahou, prostor smrti je úzký, nevábný a plný zmatených 
vzpomínek. Vinou banální technické chyby došlo na festivalu 
k nezamýšlenému testu Sokurovovy poetiky: při projekci Kamene 
v malém sále Thermalu byl obraz promítán v anamorfickém rozšíření, 
jako širokoúhlý. Protažení obrazu do šíře vypadalo jako záměr, vždyť 
u tohoto filmaře jsou podobné triky běžné. Po narovnání formátu se 
obraz kupodivu příliš nezměnil a v divákovi zůstala pochybnost: 
Sokurovova filmová řeč, jeho pověstné znejistění obrazu, jenž vyhlíží 
jako snímaný z křivého zrcadla, se prozradila jako cosi nahodilého, 
nikoli nutného a jedině možného“ [Blažejovský, 1997: 112].   
 

7.2. Andrej Zvjagincev: Návrat 
 
Zatímco Alexandr Sokurov rozvíjí z odkazu Andreje Tarkovského 
především techniky parametrické narace, Andrej Zvjagincev ve svém 
debutu Návrat přijímá z klasikova díla souhrn výrazových prostředků 
vedoucích k dosažení spirituálního modu: kulturní citáty, 
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transcendentní čas, intenzivní konkrétnost materiálního světa i 
naraci blízkou „obrácené perspektivě“ (rozčlenění vyprávění do 
kapitol, zde podle dnů v týdnu). 
Na rozdíl od svého předchůdce odmítá Zvjagincev připojit ke svému 
dílu vysvětlení. Jediné, co prozradil, je koncepce čtyř živlů (země – 
matka, voda – otec, vzduch – Andrej, oheň – Ivan); ta však nevede 
k ničemu konkrétnějšímu než k potvrzení příbuznosti s Tarkovským: 
i ve filmech zvěčnělého mistra tvoří základ diváckého zážitku 
smyslově intenzivní zobrazení země, vzduchu, ohně a různých 
skupenství vody. Na rozdíl od filmů Tarkovského se nám však Návrat 
(použijeme-li klasifikaci Michała Głowińského, jenž se odvolává na 
definici Susan Suleimanové) jeví jako tzv. parabolická fikce; tedy text, 
který svůj příběh „dříve či později představí v takovém světle, jako by 
vyžadoval interpretaci, tj. jako by poukazoval na jiný smysl, než je na 
první pohled zřejmý smysl vyprávěných událostí [...] , parabolický 
příběh existuje jen proto, aby dal vzniknout interpretaci“ [Głowiński, 
2002: 33]. 
V komentářích k Návratu se objevila řada návrhů: interpretace 
biblická („marnotratný otec“), mytologická (Oidipus, Odyseus), 
psychologická, sociologická [Kopaněvová, 2004]. Snadno lze 
v Návratu zahlédnout iniciační mýtus; jak uvádí Daniela Hodrová, 
dějištěm zasvěcujících obřadů (při nichž jsou adepti odebráni 
rodinám a podrobeni zkouškám na tajném místě, aby se pak vrátili 
do společnosti jako dospělí) bývá symbolická krajina, v níž často hraje 
důležitou úlohu voda, „do níž je pohřbíváno tělo božstva“ [Hodrová, 
1993: 11-12.]. Příběh bychom mohli pochopit i jako poněkud vulgární 
alegorii s reakčním politickým podtextem: dvanáct let, co byl otec 
pryč, toť tucet roků od rozpadu Sovětského svazu, tucet roků bez 
tvrdé ruky. 
Pokusme se nejprve popsat emoce, které Návrat vyvolává. Od počátku 
je v příběhu přítomna úzkost, napětí a cosi, čemu bychom 
z nedostatku lepšího pojmenování mohli říkat „metafyzické chvění“. 
První část (než se objeví otec) provází podprahový pocit siroby. 
Prostředí, v němž bratři žijí, se jeví jako nepřátelské: „Malého“ sice 
v noci zachrání z věže matka, ta však v jiné, denní scéně vypadá 
chladně a nepřístupně. Nevlídnost prostředí se po otcově příchodu 
nezmění, emoce však na sebe od té chvíle váže on: nepochybně 
opravdový chlap se smyslem pro tajemství a dobrodružství, zároveň 
však někdo, kdo očekávání svých synů ustavičně zklamává. Čtyři 
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dny, které s ním strávili, jsou ale natolik intenzivní, že jeho náhlá 
nepřítomnost je naprosto drtivá. Nejsilnější emocí filmu je strašný 
pocit nenapravitelné ztráty a kino nakonec opouštíme s pocitem 
hlubokého provinění. 
Emoce, které otec v posledních dnech svého života vyvolal, jsou blízké 
některým z „momentů posvátna“, jak je svého času odhalil Rudolf 
Otto: nacházíme zde pocit závislosti, fascinace i tajemného úděsu 
(„mysterium tremendum“) [Otto, 1998]. Režisér učinil vše pro to, aby 
bylo zřejmé, že v tomto otci máme vidět „Otce“: záběr jeho spící 
postavy je citátem Mantegnova obrazu Mrtvý Kristus, rodinnou 
fotografii s otcem mají chlapci uschovánu mezi stránkami Bible, 
některé dialogy lze číst jako rozpravu vzpurného člověka s jeho 
Stvořitelem: „Ostýcháš se nazývat otcem svého otce? Nazývej mne 
otcem, jak se patří na syna.“ Jindy Ivan: „Nejsi nikdo.“ Otec: „Mýlíš 
se, synu.“ Ivanova slova z věže: „Já můžu, slyšíš? Já všechno můžu!“ 
Nakonec zvolání (rusky): „Papa!“, které si však do češtiny můžeme 
přeložit nejprve nominativem („Táta!“ křičí Andrej, když se loďka 
potápí) a vzápětí vokativem („Tati!“ volá Ivan) – vizme pokání 
moderního člověka, k němuž přišel Bůh, trestající a milující, ale on 
ho nepoznal, odmítl, zapřel a nyní truchlí nad jeho ztrátou. 
Připustíme-li, že postava otce asociuje současně dvě božské osoby 
(Otce i Syna), můžeme odkrývat souvislosti se Starým i Novým 
zákonem: děj se odehrává sedmi dnech Stvoření; večeře, při níž otec 
rukama rozděluje maso a nechává chlapcům nalít víno, je replikou 
poslední večeře Páně; otec se ocitá v roli Abrahama a jeho synové v 
postavení Izáka; telegrafní sloupy po cestě připomínají kříže; lov ryb 
symbolizuje křesťanství; voda a déšť poukazují na svátost křtu; motiv 
věže může asociovat Babylón, Jákobův žebřík, ale také Golgotu; otec 
si lehá vedle matky, ale nejsme svědky žádného projevu sexuality, což 
by mohlo svědčit o netělesné podstatě jeho osoby. Některé z návrhů 
jsou až groteskní, například že otec přichází z Nebe, neboť je podle 
matčiných informací letec. Sám název filmu neznamená jen návrat 
otce k rodině a posléze do rodného živlu či návrat synů bez otce, ale 
také návrat k Bohu, tedy to, co rozumíme slovem „obrácení“. 
O výklad si též říká série fotografických momentek, která tvoří 
závěrečnou sekvenci  filmu. Již v kapitole „Pondělí“ si Andrej 
s Ivanem prohlíželi rodinný snímek uchovaný v bibli, na němž je 
kompletní rodina. Před zpáteční cestou po otcově smrti najde Ivan 
v jeho autě podobné foto pořízené ve stejné době, kde však otec 
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přítomen není, což lze racionálně objasnit například tím, že zrovna 
mačkal spoušť fotoaparátu (nejde o tentýž snímek, z něhož by otec 
zmizel, jak se tvrdí v některých recenzích, ale o skutečně jinou, byť v 
téže chvilce rodinné idyly pořízenou fotografii). Závěrečná série 
obsahuje jedenadvacet chronologicky seřazených snímků z výletu 
(jejich nálada se proměňuje z dovádivého veselí ve stále větší 
znepokojení a melancholii) a čtveřici obrázků z dřívějška: je na nich 
matka v bílých šatech, chlapeček s přilbou, chlapeček držící se za 
ruku dospělého člověka a konečně omládlý a oholený otec 
s batoletem v náruči, v pozici připomínající ikony Matky Boží 
s Ježíškem. Nepřítomnost otce na všech fotografiích, s výjimkou té 
poslední, lze věcně vysvětlit jako svědectví o tom, že chlapci svého 
tátu, dokud byl naživu, nestihli vyfotografovat, jak se nám to někdy 
stává s lidmi, které sice milujeme, ale pošetile si myslíme, že je máme 
navěky. Stejně tak to ale může znamenat potvrzení otcovy faktické 
neexistence (příběh by pak nebyl o setkání se skutečným otcem, ale 
pouhým sněním o něm) nebo další ze znamení jeho transcendentní 
podstaty (Bůh je nezachytitelný a nezobrazitelný). Podobně jako 
fotoaparát se chová i zpětné zrcátko v automobilu: zahlédneme v něm 
tváře Andreje a Ivana, také postavu mladé ženy, která kolem stojícího 
vozu elegantně projde a nakonec se svůdně ohlédne, nikdy se však 
v zrcátku neukáže podoba otce (upíří výklad nepřijímáme, přestože i 
ten by byl možný). 
Náboženské konotace Zvjagincev posílil tím, že v díle uplatnil ověřené 
stylové postupy spirituálního filmu. Patří k nim především kulturní 
citáty: mj. zmíněná bible s ilustracemi Gustava Dorého a Mantegnův 
Mrtvý Kristus. Zvláštní soubor by tvořily odkazy k dílu Andreje 
Tarkovského: postava matky s cigaretou připomíná matku z filmu 
Zrcadlo92 a prvnímu „zjevení“ spícího otce předchází pohled do 
ohniště, motiv příznačný právě pro tvůrce Stalkera. Posledním 
minutám Zrcadla se podobá pomalá zpětná jízda kamery v řídkém 
lesíku před fotografickou sekvencí; stejně signifikantní  jsou záběry 
trav rozechvělých větrem. Dalšími příznakovými prvky jsou tajemné 
objekty-znamení: schránka neznámého obsahu a určení, kterou otec 
vykopal na ostrově, mrtvý pták, kterého si povšimne Ivan při první 
cestě k věži, náklaďák, který mine Ivana zanechaného v dešti na 
                                                        
92 Citovanou scénu ze Zrcadla, kde matku hrála Margarita Těrechovová, provází komentář Autora: „Obvykle 
jsme poznali, že je to někdo z našich, teprve když se vynořil za košatým keřem uprostřed pole. Jestli od keře 
zahne k domu, tak je to otec, a když ne, tak to otec není a znamená to, že už nikdy nepřijede.“ [Tarkovskij –
Mišarin, 1982:, 198]. 
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mostě. Jak jsme poznali, spirituální modus vyžaduje rámovat děj 
takovým způsobem, aby vypadal jako naplňování jakéhosi vyššího, 
mimolidského plánu  (kamera nám  ukazuje krajinu, přestože v ní 
postavy už nefigurují, záběry trvají o několik vteřin déle, než kolik je 
zapotřebí k pochopení akce) a zvláštní zacházení s časem: obvykle jde 
o čas zpomalený, ať už tomuto zvolnění slouží statická zátiší, pomalé 
jízdy z „všemohoucí“ perspektivy nebo soustředěnost na šumění 
stromů či šplouchání vody; všechny tyto postupy ve filmu Návrat 
najdeme. Andreji Rublevovi se podobá finální sekvence ze  statických 
obrazů – tam šlo o barevné ikony a fresky, zde o černobílé fotografie; 
v obou případech je provázejí zvuky bouře a deště. Mysteriózní 
ovzduší znepokojivě dokresluje jemné prolínání zvukových hladin a 
atmosfér v minimalistickém hudebním doprovodu. 
Považuji za možnou ještě jednu interpretaci. Film začíná pohledem do 
vody s potopenou loďkou, následuje pohled na věž, kde chlapci 
skáčou do jezera, kdo neskočí, je zbabělec, kozel atd. Váňa neskočí 
ani nesleze a přijde si ho vyzvednout matka. Co když to však bylo 
jinak? Co když Váňa z výšky skočil, jenom jsme to neviděli? Co když 
je veškerý děj od této chvíle jen předsmrtným snem topícího se Ivana? 
Návrat by pak byl podobným typem příběhu, jaký nabídl Jorge Luis 
Borges v povídce Tajný zázrak; tam Bůh dává dramatikovi Jaromíru 
Hladíkovi v nacisty okupované Praze rok času na to, aby v okamžiku 
mezi rozkazem ke své popravě a jejím vykonáním mohl dokončit 
divadelní hru. Ještě vhodnější analogii nabízí film Clauda Chabrola 
Alenčin poslední útěk, kde se hrdinčino záhadné dobrodružství 
odehrává v její umírající mysli po automobilové nehodě. Takto 
pochopen přiblížil by se Návrat současným duchařským thrillerům 
typu Šestého smyslu.93 Mnohé by se tím vysvětlilo: záhadně 
neskutečná atmosféra příběhu, tajemná identita otce i ona „schrána 
úmluvy“ vykopaná na ostrově; vždyť ve snech se nám zjevuje spousta 
nevysvětlitelných věcí, kterým se však, dokud trvá sen, nedivíme. 
Vysvětlilo by se, proč je matka v neděli večer laskavá a něžná a 
v pondělí chladná a odměřená, stejně jako namodralé, doslova 
mrtvolné zbarvení krajiny, i proč spolu otec a matka nesouloží 
(sexualita rodičů přesahuje představivost malého Ivana) a proč Ivan 
dlouho odmítá jíst (ve spánku se přece nejí). Otec možná  zemřel již 
před mnoha lety a zůstal jen na dvou fotografiích; Ivanova mysl si ho 
však přivolala v okamžiku smrtelné úzkosti. Záměny rolí a osob 
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bývají ve snech časté: ve „dvojí smrti“ otce, jenž spadl z věže a navíc 
se i potopil, lze vytušit osud Ivanův: paralyzující skok z věže a 
následné utonutí. Jiná fakta však takový výklad nepodporují: Ivan 
sice v restauraci odmítne polévku, ale večeři u táboráku si vezme, 
okamžik jeho hypotetického smrtelného pádu ve filmu nespatříme, 
vyprávění sice otvírají a uzavírají dva příbuzné záběry „vodního 
světa“, po druhém z nich však děj ještě chvíli pokračuje. 
Chceme-li být důslední, musíme prozkoumat i druhou snovou 
variantu, podle níž by utonulým nebyl Ivan, ale jeho starší bratr 
Andrej, jehož skok z věže do vody ve filmu opravdu spatříme. 
Argumenty pro takový výklad jsou však slabší: nikoli Andrej, ale Ivan 
je hrdinou příběhu, to on svádí svůj „zápas s Bohem“. Příznak 
fatálního poznamenání však ve své tváři nesou oba dva; ostatně právě 
proto byli do filmu obsazeni. Ví-li navíc divák o tragické smrti 
Vladimíra Garina, jenž ztělesnil Andreje,94 dostane pro něj závěrečná 
fotosérie jeden vzpomínkový význam navíc. 
 

7.3. Béla Tarr:  Satanské tango 
 

O syntézu výrazových prostředků spirituálního filmu se pokouší 
maďarský režisér Béla Tarr: z odkazu Andreje Tarkovského přijímá 
parametrický impuls i výše uvedené prostředky spirituálního modu 
(kulturní citáty, transcendentní čas, konkrétnost materiálního světa) 
a navíc je spojuje s atributem pasivity. Jeho více než sedmihodinové95 
černobílé dílo Satanské tango vzniklo podle stejnojmenného románu 
László Krasznahorkaie,96 jenž poskytl scénář také k předchozímu 
Tarrovu snímku Zatracení. Už tam jsme se mohli setkat s dlouhými 
záběry a pomalými panoramami, jež začínají a končí v textuře zdí, 
omítek či oken smáčených deštěm; také tam tvořil centrální sekvenci 
tanec. „V Zatracení jsme hledali filmový styl,“ říká Tarr. „V Satanském 
tangu se tento styl pročistil“ [Kovács, 1994: 13]. 
Satanské tango vypráví příběh hříšné vesnické komunity, toužící 
vymanit se z bídy a svedené na scestí falešným prorokem. Komunitu 
tvoří několik manželských párů (Schmidtovi, Kránerovi, Halicsovi), 
                                                                                                                                                             
93 Na typovou podobnost mezi Ivanem Dobronravovem a Haleyem Joelem Osmentem, který v Šestém smyslu 
hrál chlapce-médium,  upozornil Tomáš Hála [2004]. 
94 Vladimír Garin utonul v Osinoveckém jezeře přesně půl roku po svých narozeninách a zrovna v den, kdy měl 
spolu s matkou přijet do Moskvy  na první zkušební projekci filmu. 
95 Katalog maďarských filmů uvádí délku 450 minut, autor tohoto článku naměřil při projekci 422 minut a 
z videokazety VHS 420 minut. Film Satanské tango  měl distribuční premiéru 28. dubna 1994 a byl v Budapešti 
uváděn speciálním způsobem: kino Mővész jej mělo na repertoáru vždy jen jednou týdně, každou sobotu od 
15.30 hodin.  
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ředitel školy a také solitér Futaki, který je milencem Schmidtové. 
Proti nim hraje svoji hru nesvatá trojice apoštolů zla: charismatický 
podvodník Irimiás, jeho věrný druh Petrina a zlý chlapec Sanyi, jenž 
před časem obyvatele mystifikoval zprávou o Irimiásově a Petrinově 
smrti. Mimo jejich vztahy stojí věčně opilý doktor, který své sousedy 
pozoruje dalekohledem a pořizuje si o nich záznamy. Při cestě za 
kořalkou doktor zkolabuje a vrátí se do vesnice po třinácti dnech 
strávených v nemocnici. Závěr filmu naznačí možnou totožnost 
doktora s implikovaným autorem. Děj se odehrává v bezútěšné 
scenérii maďarské pusty, v kraji nekonečných cest, proháněných 
větrem, mezi nízkými chlévy a chalupami, v podzimním čase 
sklíčeném nekonečným deštěm. 
Záminkou k exodu se stane nevinná oběť. Prostoduchá dívka Estike97 
uvěří svému bratru Sanyimu, že z jejích zakopaných úspor vyroste 
„peněžní strom“. Když zjistí, že peníze z jámy zmizely, Sanyi se jí 
vysměje a přikáže jí vyhladit celou rodinu krysím jedem, jímž předtím 
zahubila svého kocoura. V ruinách zpustlého chrámu spáchá Estike 
tímtéž jedem sebevraždu. Nad jejím mrtvým tělem pronese Irimiás 
pohnutou řeč a vyzve vesničany, aby mu odevzdali úspory a podle 
jeho pokynů odešli založit „vzorové hospodářství“. Nakonec jim 
namluví, že se musejí rozdělit, a udá je na policii. 
Archetypálně stylizovaný příběh lze číst i jako alegorii o komunismu a  
o ochotě davu nechat se vést utopickými projekty. Autoři čerpají ze 
starozákonní symboliky (srov. motivy exodu, archy záchrany, 
lžiprorokovo biblické jméno) a z inspirace magickým realismem: motiv 
vesnice stižené náhlým apokalyptickým nutkáním známe např. 
z mexického filmu Věštba, který natočil Luis Alcoriza podle scénáře 
Gabriela Garcíii Márqueze. 
Vyprávění je rozčleněno do jedenácti kapitol. Většinu z nich uzavírá 
poetický komentář, přednášený klidným hlasem vypravěče, devátá 
kapitola končí Irimiásovým otčenášem, jedenáctou kapitolu uzavírá 
doktor, který opakuje (nikoli však doslova) vypravěčova slova ze 
začátku filmu. Prolog tvoří sedmapůlminutový záběr procházejícího 
stáda krav, za nejasného zvuku vzdálených zvonů. Těchto sedm a půl 
minuty jako by v rozměru o jeden řád nižším ohlašovalo délku celého 
filmu: sedm a půl hodiny. „Mikrokosmos“ prvého záběru je tak 
                                                                                                                                                             
96 Česky v překladu Simony Kolmanové, Brno, Host, 2003. 
97 Jméno Estike, jež se zdá souviset s maďarským slovem „esti“ (večerní)  přeložila Simona Kolmanová v české verzi románu slovem „Nocenka“; anglická verze dialogů filmu ponechává jméno v původní podobě. 
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v harmonii s „makrokosmem“ celku. Do černého filmového okénka 
komentář oznamuje, že za jednoho říjnového dne, ještě než podzimní 
déšť proměnil cesty v bláto a odřízl venkov od města, probudil 
Futakiho zvuk zvonů. „Osamělá kaple osm kilometrů vzdálená zvony 
neměla a její věž  se za války zřítila. Město bylo příliš daleko a 
nepřicházely odtud žádné zvuky.“ Následuje titulek první kapitoly 
„Zpráva, že přicházejí“.98 V poslední kapitole Kruh se uzavírá se 
úvodní motiv vrací: doktor, váben nebeskými zvony, přichází ke 
zbořené zvonici z dávných časů a potkává tam muže, jenž tluče do 
kolejnice a ohlašuje příchod Turků. Doktor se vrací se do svého 
domku, zabedňuje se a mumlá přitom, že si spletl nebeské zvony s 
umíráčkem. Začíná psát první věty románu, jenž začíná říjnovým 
dnem, kdy Futakiho probudil zvuk zvonů, přestože jediná blízká 
kaple nejenže neměla žádný zvon, ale neměla ani věž, která se zřítila 
za války… Satanské tango tedy patří k nekonečným příběhům, jejichž 
text se stává součástí vlastní fikce a konec začátkem. 
V syžetu se splétají čtyři narativní linie: linie kolektivu, linie 
doktorova, linie malé Estike a linie Irimiásova. Prvé tři se protnou 
v centrální hospodské scéně. Tento okamžik sledujeme nejprve 
v kapitole „Něco vědět“ z pozice opilého doktora, který se před oknem, 
za kterým se tančí, potká s Estike a přitom upadne. Podruhé 
spatříme tutéž scénu v detailnějším přiblížení v kapitole „Protrhne 
se“, kde vidíme poslední minuty života Estike, včetně onoho 
náhodného střetu s doktorem. A konečně se  tatáž chvíle vrací 
v kapitole „Úloha pavouka II. (Ďábelský cecek, satanské tango)“, kde 
sledujeme taneční scénu zevnitř hospody, zatímco Estike ji pozoruje 
oknem zvenčí. Dvakrát (v kapitolách „Perspektiva viděná zepředu“ a 
„Nanebevzetí? Halucinace?“) sledujeme pak scénu Irimiásova projevu 
před společným odchodem.  
Ve vizuálním stylu Satanského tanga se mimo jiné setkávají vlivy 
Andreje Tarkovského, Miklóse Jancsóa a amerického strukturálního 
filmu. Inspirace díly ruského mistra je evidentní, přiznaná a má 
bezmála citátovou podobu, kupříkladu v úvodním záběru kapitoly 
„Perspektiva viděná zezadu“, který je replikou typických kompozic 
Tarkovského: zevnitř tmavého domu je snímána silueta stojící před 
                                                        
98 Kapitoly se jmenují stejně jako v románu: „I. Zpráva, že přicházejí“, „II. Zmrtvýchvstání“, „III. Něco vědět“, „IV. Úloha pavouka (Ležatá osmička)“, „V. Protrhne se“, „VI. Úloha pavouka II (Ďábelský cecek, satanské tango)“, „VI. Irimiáš pronáší řeč“, „V. Perspektiva viděná zepředu“, „IV. Nanebevzetí? Halucinace?“, „III. Perspektiva viděná zezadu“, „II. Samé starosti, samá práce…“, „I. Kruh se uzavírá“ [Krasznahorkai, 2003: 255], nejsou však od počátku druhého dílu číslovány pozpátku. 
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vchodem, ve světleném „rámu“ a oddělena kalužinou, zatímco venku 
prší a  v pozadí vidíme stromy. Od Tarkovského přebírá Tarr 
metafyziku deště, podobně jako „stalkerovské“ snímání postav ze 
zadu, aby  vynikl jejich týl, bezbranná šíje, vystavená možnému 
pohledu či zásahu „shůry“, srov. putování Irimiáse a Petriny nebo 
doktorovu odyseu s demižonem. 
Snad nejvíce se Tarr poučil u Tarkovského ve věci „sochaření z času“ 
[Tarkovskij, 2005: 151]. Čas je ústřední kategorií Satanského tanga; 
film trvá, jak jsme uvedli, sedm hodin, ale jeho akce by se zajisté 
vešla i do běžného celovečerního rozměru devadesáti minut. 
Tarkovského názor, že režisér musí divákovi vnutit své cítění času 
[Tarkovskij, 2005: 49], dovádí Tarr do extrémních důsledků: všechny 
záběry Satanského tanga jsou nadmíru dlouhé. Každý z nich je 
schránkou času transcendentního. 
Chápeme-li tento čas v kontextu spirituálních filmů jako čas „živého 
Boha“, napadne nás, že Bůh, který operuje v Tarrově 
transcendentnu, musí být velmi, velmi pomalý Bůh, není-li jím, 
v souladu s názvem filmu, vlastně Satan. Ve filmech Bély Tarra 
nacházíme i záběry-zátiší, srov. schodiště v dešti ze závěru kapitoly 
„Zmrtvýchvstání“ nebo první, tříapůlminutový záběr filmu Zatracení, 
kde skrze okno pozorujeme pohyb důlní lanovky. Prodlužování záběrů 
přibližuje Satanské tango tomu, čemu Paul Schrader říká „stasis film“ 
[Schrader, 1972: 166] a pro co P. Adams Sitney zavedl pojem 
„strukturální film“ [Adams Sitney, 1979: 369-397, srov. též Čihák, 
1999]. Jako příklad jim slouží experimenty Andyho Warhola 
s pomalostí, nehybností a délkou ve filmech Spánek (Sleep,, 1963, 
šest hodin), Jídlo (Eat,, 1963, 45 minut) a Empire (1964, osm hodin) 
či již zmíněné dílo Michaela Snowa Wavelenght. Zdůrazněme, že 
jediným správným způsobem, jak konzumovat Satanské tango, je 
souvislé sedmiapůlhodinové představení s plánovanými přestávkami 
po třetí (přibližně 133. minuta projekčního času) a šesté (254. 
minuta) kapitole. Nevyhnutelná únava, která se při tom diváka 
zmocní, je součástí autorského záměru: zemdlenost z rovných obzorů 
a nekonečného deště musí divák procítit fyzicky. 
V Satanském tangu převládají frontální záběry a rozličné panoramy. 
Tváře měly být podle slov Bély Tarra snímány v trvajícím pohybu a 
obrazy krajiny měly být vždy frontální. „Frontální obraz působí velmi 
primitivně, ale právě takového zjednodušení jsme chtěli dosáhnout. 
Na maďarské Nížině je zvláštní to, že z oné velké nekonečnosti, která 
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je před tebou, nemůžu určit, zda je reálnou perspektivou, anebo jen 
perspektivou beznaděje“ [Kovács, 1994: 13]. Základem montáže jsou 
sekvenční záběry toho typu, jaký ve svých filmech kultivoval Miklós 
Jancsó. Kameraman Gábor Medvigy začíná často detailem zdi nebo 
statickým záběrem, jenž pozvolna přejde do panoramy: takový je 
například prolog, v němž kamera z velké dálky snímá východ stáda 
krav z kravína a jeho pomalý pochod směrem vlevo. Mimořádně 
sugestivní jsou záběry kráčejících postav, snímané zezadu, jako onen 
dlouhý sekvenční záběr z kapitoly Zmrtvýchvstání, kde jsou vpřed, po 
směru pohybu Irimiáse a Petriny, rozfukovány odpadky, což se děje 
tak nápadně, že jejich víření nemůžeme přičítat větru, ale 
speciálnímu fukaru, který tušíme vedle kamery. V kapitole 
Perspektiva viděná zepředu kamera opakovaně krouží kolem spících 
postav, zatímco vypravěč líčí jejich sny. Vnucuje se otázka, z čí 
perspektivy vlastně děje Satanského tanga sledujeme. „Očima koho 
lze takto vidět svět?“ ptá se kritik István Margócsy a přeje si, aby to 
byly oči andělů, kteří se vypravili pro nebohou Estike [Margócsy, 
1994: 7]. Margócsy správně tuší, že subjekt takového vidění nemůže 
být lidský. Má-li tímto subjektem být Tarrův pomalý Bůh, pak to 
zřejmě bude značně lhostejný, necitelný Bůh, pro kterého není 
valného rozdílu mezi pohyby lidí a pohyby větru či deště. 99 
Přibližně mezi 225. a 235. minutou se nachází centrální taneční 
sekvence; zopakujme si, že jde o čas, k němuž směřují tři narativní 
linie: linie doktorova, linie malé Estike a linie vesnického kolektivu. 
Jejím prostorem je interiér hospody, účastní se skupina postav: 
Schmidtová s Halicsem, Kránerová s Kránerem, vousatý Kelemen, 
Schmidt s rohlíkem na čele, harmonikář Kerekes, Halicsová, která 
rytmicky bije klackem o stůl, hospodský…  Desetiminutová sekvence 
obsahuje uvnitř jen dva montážní švy, přičemž detail Estike, která 
tanec pozoruje z okna, dělí na dvě části záběr tance. Kamera je 
umístěna do lehkého nadhledu, zvolna najíždí blíž k postavám, 
neznatelně švenkuje doprava, potom doleva, zvedá se a zase najíždí; 
tyto pomalé pohyby pokračují v průběhu celého trvání sekvence. 
Během tance se odehraje několik mikropříběhů: tak například opilá 
Schmidtová střídá při tanci výraz rozjařený, poslušný i odmítavý a 
zpočátku se o ni tahají dva muži. Schmidtová si několikrát si drží 
dlaň před ústy a zůstává ve vleku tanečníka; zřejmě přitom 
                                                        
99 Martin Čihák vysvětluje: „Strukturálnímu filmu [...]  nejde o žádní sdělení, ale o sdílení, přesněji o sdílení určitého společného stavu vědomí.“ Jde o „možnost nechat čas být.“ [Čihák, 1999: 54]. 
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překonává náběhy k zvracení.100 V jedné chvíli se na chvíli vytratí 
směrem doleva, takže se můžeme domýšlet, co se asi mimo záběr 
stalo. Zprava doleva a naopak prochází Schmidt s rohlíkem na čele a 
nikdo s ním netančí. Během záběru Estike dojde ke změně s postavou 
Kelemena: už se nepotácí po místnosti, nikoho netahá ani neobtěžuje, 
ale leží na lavici. Sekvence má po krátkém intermezzu ještě 
pokračování (teprve tehdy zazní melodie tanga) a končí obrazem 
pavouků, splétajících pavučiny kolem sklenic a znehybnělých postav. 
V popsané sekvenci, která má ve filmu centrální postavení, se 
projevuje pět rysů, které jsme přisoudili spirituálnímu modu a 
zejména atributu pasivity: distanční, svým způsobem mechanické 
rámování, které nedovoluje zahlédnout podrobnosti ani se nevypraví 
registrovat akci, jež z rámu vybočila; ne-lidský úhel kamery, jenž 
neodpovídá subjektivnímu pohledu žádného z účastníků ani pohledu 
dívky Estike za oknem a mnohem spíš je hlediskem transcendentní 
entity; příznakové uplatnění času; herecké podání, které vychází 
z absolutního podřízení figur tanečnímu rytmu, a konečně hudba, 
založená na opakování jednotvárného motivu. 
 

8. Příklady ze vzdálenějších kinematografií 
 

Mají-li být výrazové prostředky, jimiž filmy dosahují spirituálního 
modu, obecně platné a nezávislé na kontextu, měli bychom se s jejich 
projevy setkávat v rozmanitých národních kinematografiích. Dosud 
jsme z evropského, resp. křesťanského kulturního okruhu vybočili 
pouze v případě díla Jasudžira Ozu; nyní se stručně podívejme na 
další případy. 
 

8.1. Buddhadeb Dásgupta: Zápasníci 
 
Bengálský básník a režisér Buddhadeb Dásgupta složil ve svém filmu 
Zápasníci poklonu křesťanství. V imaginární krajině, kudy jako chór 
procházejí se svými bezelstně znějícími písněmi tanečníci v maskách 
a za řekou mají svou vesnici trpaslíci, žili byli dva železničáři: 
signalista Balaram a závorář Nimai. Volný čas mezi průjezdy vlaků 
tráví zápasem, kterému se oddávají na zvláštním plácku na vrcholu 
                                                        
100 K zvracení však mnohem spíše dojde až o několik minut později, v jednom z následujících záběrů, kde 
spatříme harmonikáře, kterak postupně vypíjí štamprlata znavených tanečníků. Poté odvrávorá mimo záběr, 
následuje velmi explicitní zvuk a harmonikář se pak v záběru znovu vynoří, tentokrát zepředu. V románu je děj, 
jenž se odehrává v prostoru příběhu mimo záběr, popsán jednoznačně: „Strčil si prst do krku a začal zvracet“ 
[Krasznahorkai, 2003: 143]. 
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kopce. Jednoho dne napíše Balaramovi teta z rodné vesnice a 
z návštěvy u ní se mladík vrátí s nevěstou. 
Přátelství obou mužů prochází zkouškou: Nimai těžce snáší ženskou 
přítomnost ve společném bydlišti a zvuky milování v něm budí touhu 
podílet se na Uttařině lásce. Nakonec však není z trojúhelníku 
odsunut on, nýbrž Uttara – muži zápasníci si zase stačí sami tak jako 
na počátku příběhu. Krajině dominuje křesťanský kostel; farář 
vychovává osiřelého chlapce Matouše a rozdává polévku houfu 
otrhaných staříků, kteří touží odcestovat do Ameriky, kde prý žijí 
samí křesťané. Hned na počátku se objeví džíp s trojicí nepříjemných 
mužů. Později se ukáže, že jsou to fanatičtí hinduisté, kteří přijeli 
usmrtit kněze a zapálit kostel. Když Uttara zahlédne, jak je kněz 
připoután uvnitř chrámu a vrahové ho polévají benzínem, volá na 
pomoc „své“ muže, ale Balaram a Nimai nevidí, neslyší, zůstávají 
zaklesnuti ve svém zápase. O záchranu malého Matouše se postarají 
maskovaní tanečníci, kteří ho vezmou do svého kruhu. Zavržená 
Uttara najde pochopení u liliputánského průvodčího; ten jí vyzná 
lásku a pozve ji do své vesnice, kde žijí samí trpaslíci, kteří prý mají 
sen, aby všichni lidé byli jako oni. Jenže vrahové dvojici dostihnou a 
trpaslíka zabijí, Uttara je znásilněna a usmrcena. Staříci po zkáze 
kostela pokračují ve snění o cestě do Ameriky. Smuteční průvod 
trpaslíků odnáší mrtvolku průvodčího kolem mrtvé Uttary a jedna 
z trpaslic jí zatlačí oči. Matouš pláče a jen Balaram a Nimai pokračují 
v zápolení, až se z jejich lhostejnosti země zachvěje: z kopce se valí 
kámen, ze stromu se snáší list, příběh končí. 
Balaram a Nimai ztělesňují hypertrofovanou maskulinitu, ale také 
bohorovnost (v obraze bývá jejich zápas umístěn ve zvýšené, 
„olympské“ poloze), nezralost a netečnost, které přinášejí zkázu. 
Preference vzájemného fyzického kontaktu před společností ženy, 
vzájemná masáž po zápase, de facto manželský typ soužití by 
naznačovaly, že mezi Balaramem a Nimaiem je homosexuální vztah a 
Dasgupta nepopírá, že i takto by bylo možné příběh číst.101 Zápasníci 
jsou také podobenstvím o veliké vzdálenosti mezi muži a ženami, o 
mužském děsu z ženskosti, který některé kultury překonávají, 
zatímco jiné tyto vzdálenosti zvětšují. 
Poetické prostředky, které Buddhadeb Dásgupta použil k dosažení 
spirituálního modu, jsou jeho osobním vynálezem: používá nepatrně 
zrychleného filmového pásu a právě posun o několik políček za 
                                                        
101 Osobní rozhovor s režisérem 8. 7. 2001 na 36. MFF v Karlových Varech. 
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sekundu vytváří efekt zázračna. Kompozice připomíná naivistickou 
malbu, kde musí být v obraze zahrnuto všechno: zatímco zoufalá 
Uttara prchá, na kopci dva muži pokračují v zápasení. V jiném záběru 
se protichůdně míjí průvod masek a průvod trpaslíků. Dialog má 
podobu povahu básnicky vybroušených sentencí, výhradně zvukové 
stopě je svěřena milostná akce Balarama a Uttary. 
„Obrazy nepřicházejí jen z tohoto světa, mohou se k vám vracet 
z dětství, z dnů, na něž jste zapomněli, ze snů či nočních můr,“ pravil 
Dásgupta na festivalu v Karlových Varech 2001. Z prostředků 
spirituálního modu, které jsme popsali, nacházíme v jeho filmu 
Zápasníci intenzivní konkrétnost světa, obrazy typu zátiší a 
transcendentní čas. Jeho přítomnost tu však tentokrát nezajišťují 
dlouhé záběry, nýbrž mechanicky dosažená disparita mezi časem 
realizace a nepatrně zrychleným časem záběru. 
 

8.2. Carlos Reygadas: Bitva na nebi 
 
Mexický režisér Carlose Reygadas ve svém druhém filmu Bitva na 
nebi rozvíjí spirituální styl, který objevil ve svém debutu Japón; již ten 
se vyznačoval enigmatickým příběhem, eliptickým vyprávěním, 
dlouhými záběry a explicitní sexualitou. Bitva na nebi je dílo skrz 
naskrz barokní; založené na příkrých kontrastech těla a ducha, krásy 
a ošklivosti, spásy a zatracení, modlitby a masturbace, exponuje 
groteskní těla a rouhavé představy. Postavy i fabule jsou šokující: 
postarší chlapík jménem Marcos, jenž pracuje jako osobní řidič 
v rodině generála a dává rozkazy při rituálu vztyčování státní vlajky, 
unesl se svou manželkou dítě jejich známé kvůli výkupnému, a to 
zemřelo. Téhož dne Marcos vyzvedne na letišti generálovu krásnou 
dceru Annu, která tajně pracuje jako prostitutka. Dívka pozná, že ji 
Marcos miluje, a on se jí svěří se svým zločinem. Když se k tomu 
přizná doma manželce, ta ho pošle dívku zabít. Anna nabídne 
Marcosovi pohlavní styk a nabádá ho, aby se šel přiznat. To on 
neudělá, při dalším setkání dívku probodne a skryje se mezi 
kajícníky. Ráno po slavnosti si jeho manželka vymíní u policie právo 
přikročit jako první k jeho mrtvole, která klečí v kostele, ještě s kápí 
na hlavě. Film je na počátku  na konci rámován eroticky smělým 
„nebeským“ výjevem, při němž Marcos a Anna splývají ve věčné felaci. 
I kdyby Reygadasův film neměl v názvu nebe, i kdyby se v něm 
neobjevil obraz Krista s andělem, i kdyby nás jeho závěr nezavedl 
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mezi poutníky k Panně Marii Guadelupské, i kdyby na konci nebyla 
symbolická scéna se zvonem, který odmítá zazvonit umíráček, 
identifikovali bychom spirituální modus dle nezúčastněného způsobu 
snímání, záběrových „přesahů“ a záměrně plochého, výrazově i 
významově prázdného herectví. Řidič Marcos a jeho manželka jsou 
často zabíráni v pasivní pozici „en face“, frontálně, jako by pózovali 
imaginárnímu fotografovi, anebo naopak z týla; zvláště u Marcose 
máme často dojem, že je loutkou, jejíž jednání oživuje a pozici 
v prostoru určuje čísi neviditelná ruka. Kamera někdy ukáže, co je 
pro fabuli důležité, jindy něco jiného: v sekvenci z podchodu se její 
pohled vzdaluje od Marcose s jeho manželky a nechává se strhnout 
spěchajícím davem. Ústřední sexuální interakce mezi Marcosem a 
Anou je snímána a stříhána způsobem, který sugeruje existenci 
transcendentního, omnipotentního pozorovatele: nejprve vidíme 
křižovatky Ciudad de México z ptačí perspektivy, potom temeno 
dívčiny pohybující se hlavy, krátce nato kamera od celkového pohledu 
na lůžko s prudce kopulujícími milenci panoramuje přes okno 
k okolním domům a po opsání 360° se k dvojici, mezitím již 
odpočívající v objetí, vrátí. Po sérii pohledů přibližujících divákovi obě 
těla jako torza (včetně dvojdetailu genitálií a velkého detailu Anina 
klína), se objeví záběr těchto nahých figur snímaných rovnoběžně 
přes chodidla, což asociuje polohu, v níž se ukazují nebožtíci. Nabízí 
se význam „zemřeme spolu“, který vzápětí potvrdí masivní vpád 
hudby: jde o smuteční vojenský pochod, při němž se kamera 
obloukem zvedne v úhlu 90° a ukáže nám těla našich hrdinů kolmo 
seshora, z pozice vyšší, než je předpokládaný strop místnosti. Za stále 
hlasitějšího doprovodu onoho slavnostního marše se ostrým střihem 
ocitneme ve zpomaleném záznamu fotbalového utkání, který, jak se 
ukáže, běží v televizi, zatímco Marcos při jeho sledování pokojně 
onanuje. Při statickém záběru, jenž se odehrává o pár dní později, 
kdy Marcos vyjde z Anina pokoje a zastaví se na chodbě, se iritované 
publikum na karlovarském festivalu nejprve hlasitě dožadovalo 
střihu; až poté si povšimlo, že se po Marcosových nohavicích šíří 
vlhká skvrna. To ovšem netušilo, že se pomočený Marcos vrátí do 
místnosti a zasadí Aně několik bodných ran… 
Postavy jednají nepochopitelně, jako z příkazu neviditelných sil. Lze 
sice vysvětlit, proč se krásná generálská dcerka Ana prostituuje (pro 
potěšení), proč k sobě vábí svého řidiče, který ji od dětství zná a 
miluje (protože je pokušitelka, ráda manipuluje), a proč ji Marcos 



 145 

musel zabít (jako svědkyni, jíž se v záchvatu upřímnosti svěřil se 
svým zločinem), avšak skutečný, totiž metafyzický smysl těchto činů 
zůstává tajemstvím. Hraje-li v příběhu hlavní roli absolutno, musí být 
i činy smrtelníků absolutní: lásku nelze stvrdit jinak než vraždou a 
přijetím role oběti. Ana je světice; spí s Marcosem, protože je v tuto 
chvíli již odsouzený, poznamenaný zločinem, kterého se s manželkou 
dopustil. Marcos zabíjí Anu, aby ji vysvobodil z hříchu, sňal z ní vinu, 
učinil z ní mučednici, sám se mohl stát kajícníkem a dosáhl tak 
rozhřešení. Ana se svému usmrcení příliš nebrání a těžce poraněna 
mu očima odpouští; skoro se zdá, že svou brzkou smrt 
předpokládala. 
 
 

8.3. Sprirituální film v Íránu 
 

Fotografické zobrazení se v islámských zemích toleruje, neboť se 
prosadilo rozhodnutí chápat je jako znak či stín, nikoli jako stvoření, 
jež by mohlo konkurovat Bohu [srov. Shafik, 1998: 49]. Islámská 
revoluce v Íránu založila svou filmovou politiku na stanovisku 
ajatolláha Chomejního: „Nejsme proti filmu, rozhlasu či televizi… 
Kinematografie je moderní vynález, jenž by měl být využíván ke 
vzdělávání lidu, ale jak víte, zneužíval se místo toho ke kažení naší 
mládeže“ [in Tapper, 2002: 29]. Když v devadesátých letech začaly 
íránské filmy pronikat na mezinárodní festivaly, žasli západní kritici 
nad jejich minimalismem: naprosto průzračným způsobem vyprávěly 
tyto filmy jednoduché příběhy z realisticky, až dokumentárně 
zaznamenaného prostředí, téměř bez profesionálních herců a 
nejčastěji s dětskými hrdiny. Oč byl však jejich syžet prostší, o to 
hlubší byly jeho možné interpretace.  
Ač bývají íránské filmy opatřeny povinným úvodním titulkem „ve 
jménu Boha“, o Bohu se v nich mluví málokdy. Z evropského pohledu 
snad neexistuje kinematografie, v jejichž filmech by postavy tak 
zřídka navštěvovaly chrám,102 tak málo se modlily a tak málo se 
v běžném životě setkávaly s postavami duchovních. Když režisér 
Seyyed Reza Mir-Karimi natočil komedii o mladém knězi Pod svitem 
měsíce (2001), bylo to vnímáno jako výjimka. Jak můžeme usoudit ze 
                                                        
102 Z desítek íránských hraných filmů, které jsem měl za posledních patnáct let příležitost vidět, snad jen dva ukázaly vnitřek mešity; přitom jeden z nich, Dítě a voják režiséra Seyyeda Rezy Mir-Karimiho, vyznamenaný Zlatým střevíčkem na festivalu ve Zlíně 2001, nebyl v íránských kinech uveden. 
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soutěže spirituálních filmů, jež se každoročně koná v rámci 
mezinárodního festivalu Fajr v Teheránu, přívlastek „spirituální“ ani 
v Iránu neoznačuje příběhy ze života příslušníků duchovního stavu, 
nýbrž filmy, jejichž postavy zakoušejí ve světě Boží přítomnost.  
Stylisticky nejsou tyto filmy příliš odlišné od podobně orientovaných 
filmů z Evropy, Japonska či Jižní Koreje. Zřetelně spirituálním 
autorem je například Majid Majidi, jehož díla patří v Íránu 
k hlavnímu proudu, dosahují vysoké návštěvnosti a dobře se 
prodávají v cizině. Majidi patří ke skupině nábožensky silně 
motivovaných intelektuálů, kteří se po revoluci aktivně pustili do 
budování islámské filmové kultury. Právě on natočil dva filmy, ve 
kterých jen Bůh přítomen i v názvu: Bůh přijde a Barva ráje (anglický 
název zní The Colour of God). 
Středometrážní snímek Bůh přijde vypráví o dětech, chlapci a dívce, 
které mají nemocnou maminku, zatímco otec vydělává peníze ve 
vzdáleném městě. Napíšou dopis Bohu, aby jim maminku uzdravil. 
Na poště z dopisu padají vonné květy a sypou se na ostatní dopisy. 
Úřednice, která dopis otevře a přečte si ho, se rozpláče dojetím. Také 
starý poštmistr je dojat: „Ještě nikdy mi Bůh nepřipadal tak blízko 
jako v dopise těchto dětí.“ Pošťáci pak zavolají pojízdnou ambulanci a 
ta si pro maminku přijede. Stylisticky se film podobá dílům Roberta 
Bressona: postavy prostě mluví, prostě konají, kamera ukazuje 
probíhající události tím nejjednodušším registrujícím způsobem. 
Barva ráje je psychologický příběh slepého chlapce a jeho otce, jenž 
se chce oženit s mladou ženou, a proto svěří hocha slepému truhláři, 
který ho má naučit řemeslu. Chlapec mluví o své touze poznat „barvu 
boha“. Když jeho babička umírá, telepaticky vytuší její smrt, jež je 
symbolicky znázorněna bílým světlem a mlhou. Otec naopak prožívá 
těžkou krizi svého otcovství a přeje si, aby se o handicapovaného 
Muhammada nemusel starat. Když otec poté, co nevěstina rodina 
svatbu odmítla, veze syna domů na koni, prolomí se pod nimi lávka. 
Závěr se odehrává na břehu moře: otec nehybného syna s nářkem 
obejme. Kamera se o oběma snáší shůry, chlapcova ruka náhle zbělá 
a pohne se, patrně již v „jiné“ dimenzi. Interpretace tohoto závěru 
otevřená jen zdánlivě. Pokud by chlapec obživl, svědčilo by to o tom, 
že Bůh udělal zázrak, a měli bychom co dělat se vzkříšením 
podobného typu, jaké nabízí Slovo. Bílá barva chlapcovy pohybující 
ruky však signalizuje smrt a příchod do ráje, neboť toto bílé světlo se 
již předtím objevilo ve scéně babiččina umírání. Boží přítomnost se ve 
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filmu ohlašuje intenzivní konkrétností světa, záběry přírody, 
rozechvívané větrem a množstvím přírodních zvuků, které přibližují 
vnímání slepého chlapce a také se – podobně jako u Antonioniho či 
Tarkovského – podílejí na vytvoření duchovního fluida či chvění. 
Spirituálním filmem je povídkový triptych režiséra Mojtaby Raeiho 
Zrození motýla, v němž se kříží motivy judaismu, křesťanství a 
islámu. První povídka je o matčině smrti, druhá o náboženské pouti. 
Z našeho pohledu je však nejzajímavější povídka poslední o mesiáši, 
který sám sebe jako mesiáše nepoznal: do vesnice přichází mladý 
učitel prorockého zevnějšku, probírá s dětmi Tóru, a co řekne, to se 
vyplní. On sám ale svým schopnostem neuvěří: když nakonec spatří 
svého žáka Rezu kráčet po hladině rozvodněné řeky a sám se při 
stejném pokusu ponoří po vody, jako bychom slyšeli Ježíšova slova k 
Petrovi: „…malověrný, proč jsi pochyboval?“ (Mt 14,31). 
 

8.3.1. Abbas Kiarostami 
 

Spiritualita bývá v íránských filmech naznačena elipticky, poetikou 
zamlčení, zachování tajemství. Tuto techniku si osvojil také Abbas 
Kiarostami, který ve svých nevzrušivých filmech otvírá prostor pro 
úvahu a domýšlení, aniž by divákovi poskytl všechny orientační body. 
Tak je tomu ve filmu Chuť třešní, jehož obsahem jsou tři dialogy, 
které vede muž, jenž se chystá spáchat sebevraždu; jeho cestu 
sledujeme až do chvíle, kdy spolkne jed a posadí se do jámy, kterou si 
připravil jako hrob.  
„Věřím v typ filmu, který svému publiku dává větší možnosti a čas,“ 
napsal Kiarostami v roce 1995. Svou metodu definuje jako 
„nedořečený“, „polovytvořený“, „nedokončený“ film. Zatímco klasický 
hollywoodský produkt pracuje s uzavřeným příběhem a uzavřené jsou 
i jeho interpretace, zatímco evropský umělecký film à la  Resnais 
nebo Antonioni nabízí otevřený příběh a otevřené interpretace, 
Kiarostami kráčí v relativizaci obou dimenzí ještě dál: příběh nejenže 
zůstává otevřený, ale je dokonce zčásti skrytý. Divákova interpretační 
aktivita se pak netýká jen, řekněme, filozofického smyslu díla, ale je 
nucena domýšlet si fakta a události. Přičemž to nejsou události 
marginální, které si je třeba domyslet, ale právě ty hlavní, o něž 
v příběhu jde. 
Je otázkou, zůstává-li pak interpretace smyslu ještě otevřená. Autor 
totiž dráhu divákova myšlení racionálně projektuje. Přesně ví, co si 
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vnímatel v daném okamžiku pomyslí, a navádí ho na falešnou stopu. 
Příkladem budiž úvodní sekvence z Chuti třešní: hrdina pozve do 
automobilu mladého vojáčka. Nemůže nás nenapadnout, že jsme 
svědky homosexuálního svádění. Sebevražedný úmysl hrdinův je 
objasněn později. Kiarostami tedy kultivuje jakýsi druh intelektuální 
detektivky, kde se některé záhady objasní, jiné ne, některé nápovědy 
do „puzzle“ zapadnou, jiné si ponechají své tajemství. Stylový 
minimalismus pak vede k tomu, že drobné či banální děje, často 
navíc opakované v nepatrně obměňovaných variantách, získávají 
centrální význam, neboť nic dramatičtějšího se na plátně k prožitku 
nenabízí. Příkladem tohoto postupu je např. mnohonásobné natáčení 
jedné a téže dialogové scény mezi Hosseinem a Tahereh ve filmu  Mezi 
olivovníky. Zmíněnému minimalismu napomáhá absolutní 
průzračnost všeho, co vidíme: projev neherců je přirozeně autentický, 
kamera dokumentaristická. Spíše než akci a vztahy mezi postavami 
sledujeme to, co by se dalo označit jako „pozice“: auto jede vyprahlou 
krajinou, nebo dva muži jedou na motocyklu, nebo muž hovoří 
s dívkou, která odvrací tvář. Kdybychom tento styl chtěli přirovnat 
k něčemu západnímu, vzpomněli bychom si možná na Hitchcockovu 
rafinovanost při projektování diváckých reakcí a na Bressonovu 
askezi. 
Divákovu připravenost přijímat informace ponechává Kiarostami po 
dobu projekce ve stavu trvalé neukojenosti. Vzniklé vakuum musí být 
čímsi zabydleno a toto „něco“ se nemůže vzít odjinud než z divákova 
nitra. Kiarostamiho cesta ke spirituálnímu modu tedy spočívá v tom, 
že nechá příběh ustoupit do pozadí, aby před divákem otevřel prostor 
jeho duše. 
Svou metodu Kiarostami rozvinul ve filmu Vítr nás odvane. Do 
malebné terasovité kurdské vesnice Siah Dareh přijíždí rozveselená 
čtveřice mužů z hlavního města. Vede je jistý Behzad, který si 
nechává říkat inženýr a často mu někdo telefonuje. Zdá se, že 
posláním návštěvníků je čekat na skon jisté paní Malekové, která „má 
100 nebo 150 let“ a churaví. Vesnice se o ni stará, vedena mj. 
pověrou, že pokud nemocný člověk sní polévku, splní se přání toho, 
kdo mu ji uvařil. Záhadní muži z Teheránu zřejmě mají za úkol 
pořídit fotoreportáž z pohřebního obřadu. Nedozvíme se, souvisí-li 
jejich mise s etnografickým výzkumem, žurnalistikou či snad 
s osobním zájmem nějakého klienta, který potřebuje důkaz o 
stařenčině smrti. 
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Ústřední událostí je zde tedy, podobně jako v Chuti třešní, smrt. 
Podobně jako tam není ani tady smrt přímo ukázána. Ukázána 
dokonce není ani stařenka Maleková a Behzad pozoruje jen okno 
jejího domku. Smrt je vyjádřena nepřímo, prostřednictvím záhadných 
dialogů, symbolických odkazů (lidská kost, viz níže), ale zejména 
prostřednictvím času „předtím“ a „potom“. Kiarostami tak tematizuje 
jednu z nejelementárnějších existenciálních zkušeností, jíž je prožitek 
očekávané smrti, prožitek smrti v časové dimenzi. Rozumí se, že jde 
vždy o prožitek smrti někoho jiného, protože o vlastní smrti zprávu 
podat nelze. Jak praví lékař inženýrovi při jízdě na motocyklu, nikdo 
se nevrátil, aby nám vyprávěl, jak krásně je na onom světě. 
Ve filmu poznáme režisérovy oblíbené motivy. Patří k nim přítomnost 
bystrého školáka: svědomitý Farzad jako by byl spolužákem Ahmada 
z filmu Kde je dům mého přítele? Kiarostami také rád zaznamenává 
konverzaci během jízdy – úvodní sekvence, kdy se muži jedoucí v autě 
orientují podle stromů a vyptávají se na cestu (dokonalý zvukový 
záznam jejich dialogu přitom kontrastuje s faktem, že vůz je snímán 
ze značné dálky), připomíná začátek jeho filmu Detail. Rozhovor 
s učitelem v automobilu a s lékařem na motocyklu zase jako by 
navazoval na tři velké dialogy z Chuti třešní. Typicky 
kiarostamiovskou ústřední figurou je vedoucí týmu Behzad. 
Balancuje na rozhraní role hrdiny a svědka a prožívá jakýsi málo 
zřetelný niterný vývoj, čímž se podobá Badíímu z Chuti třešní. 
Většinou ale jenom pozoruje, vyptává se nebo provokuje, jako postavy 
filmových režisérů z Kiarostamiho starších snímků  A život jde dál a 
Mezi olivovníky. Behzad tedy do jisté míry reprezentuje režisérovo 
alter-ego a svou roli svědka či čekatele na cizí smrt nese s lehkým 
znepokojením; to se ukáže ve chvíli, kdy poprosí Farzada, aby mu 
řekl, zda si myslí, že je dobrý člověk. Že Behzad nemusí být až tak 
dobrý, nás napadne ve scéně, kdy zlomyslně převrátí na krunýř želvu. 
Behzad nosí při sobě mobilní telefon, který asi pětkrát zazvoní a 
přeruší jeho dosavadní akci či dialog. Signál je ale ve vesnici špatně 
slyšet, a tak musí inženýr pokaždé sednout do auta a vyjet na kopec 
se hřbitovem, kde podává jakási hlášení a přijímá pokyny. Poprvé to 
ještě nejsou pokyny, ale kdosi z rodiny mu sděluje, že nějaký 
příbuzný zemřel. Ostatní telefonáty jsou od Behzadovy šéfky 
Godarzíové. Fakt, že inženýr přijímá instrukce „z nebe“, můžeme vzít 
jako nápovědu k jedné z interpretací: ti čtyři muži jsou andělé smrti. 
Kiarostami počítá s tím, že nás tato verze napadne a zařadí dialog, 
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který ji popře, ale ne docela: Behzadovi muži si stěžují, že čekají už 
druhý týden, podivují se jeho jistotě, že očekávaná událost brzy 
nastane, a řeknou mu: „To znamená, že jsi v kontaktu s Bohem nebo 
s andělem smrti. Jsi s nimi v kontaktu?“ Behzad neodpoví. Pro 
Kiarostamiho ironii je typické, že postavení „návštěvníků“ je lehce 
mimozemšťanské, jako by šlo o setkání různých civilizací. Ačkoli mezi 
návštěvníky a místními obyvateli panuje jistá distance, jsou 
Behzadovi muži posedlí po místním ovoci, zvláště po jahodách, což lze 
číst i jako metaforu kontaktu „návštěvníků“ s „pozemšťankami“. 
Motiv smrti se vrací v různých obměnách: na kopečku je starý 
hřbitov, kopáč Yusef, který prý kope jámu pro telekomunikace, 
vyhodí odtud lidskou kost. V nejdramatičtějším okamžiku filmu 
uvízne Yusef zasypaný v jámě a Behzad svolá záchrannou akci. Je 
důležité, že v případě paní Malekové se jedná o smrt „dobrou“, smrt, 
která ukončuje dlouhý život a trýznivé umírání, zatímco v případě 
mladého kopáče Yusefa by šlo o smrt „zlou“, a proto na takovou smrt 
nelze čekat, je třeba jí zabránit. Behzad to také udělá, ačkoli by, 
možná, Jusufova smrt namísto smrti paní Malekové mohla vyřešit 
jeho problém. Behzad se zachová jako anděl smrti, který vezme „svou 
věc“ zpět, když by mělo dojít k omylu. 
Stejně důležitý význam jako to, co vidět je, má v Kiarostamiho dílech 
to, co sděleno není. V Chuti třešní  zůstal mlčením obklopena sama 
příčina sebevraždy. Ve filmu Vítr nás odvane zůstává utajeno 
mnohem víc. Mimo zorné pole zůstává nejen očekávaná Událost (tj. 
smrt stařenky Malekové), ale i tváře tří Behzadových kompliců, 
z nichž poznáme jen hlasy a jména. Nespatříme tvář Yusefovu, ba ani 
jeho šestnáctiletá „Julie“ obličej neukáže, navzdory Behzadovu 
naléhání. Ačkoli návštěvníci prodlévají ve vesnici dva týdny, 
prožíváme s Behzadem výhradně bílý den a jen opakovaný rituál 
ranního holení (snímaný poprvé z pohledu zrcadla) a útržkovité 
zmínky v dialogu (například rozhovor s ženou, která přes noc porodila 
a Behzad ji ráno považuje za sestru těhotné ženy ze včerejška) nás 
informují o plynutí dnů. O to působivější akord nastane, když se 
v čase rozhodující Události objeví noc – jde o statický celkový záběr 
svítící vesnice, prolnutý posléze do jitra „poté“, kdy už je paní 
Maleková oplakávána. Intenzívní katarzní účinek má pak hudba, jež 
v posledním záběru provází kost, kterou Behzad hodil do vody a která 
pluje potokem. Jde o Kiarostamiho obvyklý trik, uplatněný i ve 
starších opusech: diváka tak dlouho obklopují pouze dialogy a reálné 
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zvuky, že krásná hudba v závěru vyzvedne celé finále do spirituálního 
modu (srov. Detail či Mezi olivovníky). Plynulý záběr plovoucí kosti 
vyzařuje, po všem, co předcházelo, podobnou transcendující sílu jako 
finále filmů Andreje Tarkovského. Podobně jako Tarkovskij pracuje 
tentokrát Kiarostami také s kulturními citáty, jmenovitě s verši. Film 
se především explicitně hlásí k odkazu básnířky a filmařky Forough 
Farrokhzadové (1934-1967), která je pro íránské intelektuály kultovní 
postavou. Z jejího životopisu se nejčastěji připomíná rozvod na její 
žádost, ztráta péče o syna, adopce dítěte rodičů postižených leprou, 
krátký dokumentární film Dům je černý o kolonii malomocných 
v Tabrízu a smrt při autonehodě. Její báseň o noční schůzce milenců 
recituje Behzad Yusefově „Julii“, ale závěrečný verš „vítr nás odvane“, 
který má v básni jednoznačně erotický kontext, posloužil 
Kiarostamimu jako metafora smrti v duchu biblického „prach jsi a 
v prach se obrátíš“. Kameraman Mahmoud Kalari snímá objekty 
v jisté distanci tak, aby divákova vizuální „žízeň“ gradovala. Film je 
„vymalován“ v široké škále okrů, s nimiž kontrastuje jemná modř 
v oděvech a v omítkách domů, jakož i úlevná zeleň vegetace. 
Svou strukturou se film Vítr nás odvane prozrazuje jako dílo 
transcendentního stylu, jak ho definoval Paul Schrader. Nechybí zde 
jeho tři základní stupně: každodennost, jíž je divák záměrně 
unavován a jako by hypnotizován, rozhodující akce (tou je zde 
nespatřená smrt) a konečně finální stáze, která znamená, že se 
konflikt neřeší, nýbrž transcenduje, tedy odevzdává do rukou 
nadosobní autority. Kost pluje po vodě, vítr nás odvane, tajemství 
trvá. 
Kiarostamiho cesta k minimalismu a parametrické naraci vyvrcholila 
ve filmu Pět, věnovaném Jasudžiró Ozuovi. Film trvá 74 minuty a 
obsahuje pět dlouhých sekvenčních záběrů – obrazů (nebo též zátiší 
či obrazů-časů ve shodě s Deleuzem) z břehu Kaspického moře. 
V prvním sledujeme dřívko, k němuž se blíží přílivové vlny, zmocňují 
se jej, zmítají jím, až ho nakonec rozdrobí na několik kusů. Ve 
druhém vidíme kousek nábřeží, kde se procházejí, probíhají či se 
shromažďují do skupin lidé. Ve třetím sledujeme skupinu psů; ti 
nejprve klidně leží na břehu, později se procházejí, pohybují, jejich 
počet se mění. Ve čtvrtém kráčejí mořští ptáci zleva doprava, spěchají 
stále víc, poté se zastaví, zaváhají – a spěchají zase obráceným 
směrem. V nejtajemnějším pátém pozorujeme noc: na hladině se 
chvěje odraz měsíce, slyšíme hřmění, déšť, obraz se několikrát 
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rozbleskne, pak následuje uklidnění, znovu se objeví odraz měsíce, 
kokrhají kohouti, a nad hladinou se rozední. V této poslední epizodě 
se hrdinou zdá být odražené sluneční světlo, které nejprve nevidíme, 
potom se objeví zcela maličké, zvětšuje se, kmitá a chvílemi nabývá 
okrouhlého tvaru vesmírného tělesa. Poslední informací je datum: 
November 2003.  
Pět má blízko ke strukturálnímu filmu. Kiarostami jej sice věnoval 
Ozuovi, ale dílu tohoto režiséra se zde nic nepodobá, snad kromě 
humoru. Pět skutečně je v jistém smyslu komedie. Každý obraz-zátiší 
můžeme číst jako anekdotu, moudrost nebo přísloví: vše pomíjí aneb 
na každého jednou dojde; všichni spěchají; nejdřív doprava, potom 
doleva; po každé bouřce se vyčasí a po každé noci přijde den. Je 
vůbec Pět filmem spirituálním? Nejsou v něm žádné náboženské 
postavy, motivy ani symboly. Avšak čas, který se tu otevírá a je zde 
divákem recipován, není časem postav, nýbrž časem univerza je to 
transcendentní, Boží čas. 
 

8.4. Spirituální film ve světě buddhismu 
 
Život historického Buddhy se objevil na plátně již v polovině 
dvacátých let ve výpravném eposu Světlo Asie, který vytvořili německý 
režisér Franz Osten a indický herec a producent Himansu Rai. Příběh 
je rámován jako vyprávění starého muže na indickém tržišti. První tři 
„akty“ poskytují především výpravnou podívanou na život prince 
Gautamy u dvora a soutěže v lukostřelbě. Zlom přichází poté, co se 
Gautama, až dosud vychovávaný v nevědomosti, setká se stářím, 
nemocí a smrtí. Jeho duchovní otřes film naznačuje záběrem 
zapadajícího slunce za mraky nad řekou, obrazy plynoucích vod a 
měsíce. Gautama v chrámu zvedá ruce, opouští manželku Jašódharu, 
medituje pod stromem „bódhi“ (probuzení) a zjevují se kolem něj stíny 
(dvojexpozice), když Mára, pán šestého nebe, k němu posílá démony. 
Film využívá konvenčních znaků, ale snaží se působit i důstojnými 
pohyby herců a pomalým rytmem. 
Řada autorských filmů vycházejících z buddhismu vznikla 
v posledních desetiletích v Jižní Koreji: Mandala (režie Im Kwon-taek), 
Cesta k Buddhovi (Jeon Son-wo), Malý mnich (Joo Kyung-joong) aj. 
Filmař samouk (jinak též profesor výtvarné akademie) Bae Yong-kyun 
je autorem dvou filmů, které vypadají jako vzdálená stylistická 
analogie děl Andreje Tarkovského; Bae se v nich ujal scénáře, kamery 
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i režie. Debut Proč odešel Bódhidharma na východ? vypráví o zážitcích 
tří mnichů různých generací v horském klášteře a svým rytmem a 
atmosférou navozuje zážitek zenové meditace; Bae na něm pracoval 
deset let [srov. Ehrlich, 1994: 27]. Celý film je komponován jako 
deleuzovský „krystal“ z transcendentního času: sledujeme drobné 
události v klášteře, první zkušenost malého mnicha se smrtí, když 
ublížil ptáčkovi, odchod mladého mnicha do světa a jeho návrat zpět 
a smrt a pohřeb a rozptýlení popelu starého mistra. Snímek se skládá 
z převážně statických krátkých záběrů-zátiší. Podobně jako chlapec 
ze Zrcadla koupe se malý mnich v jezírku, často se ukazuje větrem 
zvlněná vegetace a záběr, kdy si prohlíží vlastní ruku prozářenou 
ohněm, lze považovat za citát z jmenovaného filmu; stejně jako díla 
ruského režiséra je i Baeův snímek postaven na dialektice čtyř živlů. 
Druhý Baeův film Lidé v bílém připomíná Stalkera: apokalyptickou 
atmosférou, melancholickou zálibou v tíživých obrazech vody a deště 
a motivem „Zóny“, kterou střeží armáda. Hranice mezi realistickým 
svědectvím o vojenské a policejní represi a fantaskním balancováním 
na pomezí vzpomínky a snu (celý film se odehrává v noci) jsou 
neurčité, „lidé v bílém“ jsou smuteční hosté nebo mrtví. 
Obdivovatelem Tarkovského je také režisér Lee Kwang-mo, který se ve 
filmu Údolí květin vrací do let korejské války. Jak řekl v panelové 
diskusi, jež se uskutečnila u příležitosti jihokorejské retrospektivy na 
36. MFF v Karlových Varech, usiloval spatřit zážitky svého otce a 
svého dědečka jako pozorovatel. Nechává proto snímat děj ve velkých 
statických celcích, ze značné distance, aby – jak se vyjádřil – dosáhl 
„trpného rodu“, tedy, v naší terminologii, jistého atributu pasivity. 
Mimořádně truchlivý film evokuje ponižující korejskou zkušenost 
s americkou okupací v padesátých letech, a to z hlediska dětí. Pomalý 
rytmus malebných obrazů otevřené krajiny připomíná styl Hou 
Hsiao-hsiena a dodává filmu majestátní důstojnost. Citované filmy 
Bae Yong-kyuna a Lee Kwang-moa tedy vědomě využívají 
spirituálního modu k navození zážitku transcendence. 
Některé narativní motivy i stylová řešení z filmu Proč odešel 
Bódhidharma na východ? najdeme ve snímku Jaro, léto, podzim, 
zima… a jaro, což je první buddhistický opus režiséra Kim Ki-duka. 
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8.4.1. Kim Ki-duk: Jaro, léto, podzim, zima…a zase jaro 
 

Jaro, léto, podzim, zima… a jaro je Kimův první buddhistický film. Děj 
se odehrává na jezeře s plovoucím dřevěným chrámem a člení se do 
pěti částí. Na počátku bydlí v chrámu starý mnich s malým žákem. 
Jedny dveře otevírají vstup do jezera, druhými se vstupuje do 
chrámu, třetí, postavené doprostřed místnosti, vymezují prostor 
chlapcovy ložnice. Jednou se hošík pobaví tím, že rybě, žábě a hadovi 
přiváže na tělo kamínky. Mistr, který  všechno vidí, mu pak v noci 
připoutá na záda balvan, kterého se hoch nezbaví, dokud týraná 
zvířátka od jejich břemene neosvobodí. Najde-li se však některé z nich 
mrtvé, „poneseš si ten kámen v srdci až do konce života.“ Ryba ani 
had dětský experiment nepřežili, žábu se žákovi podařilo zachránit. 
V letní epizodě přijede do chrámu žena s churavou dcerou. Chlapec, 
z něhož mezitím vyrostl mladík, dívku obdivuje a učiní z ní svou 
milenku; tím se pacientka vyléčí a matka si ji může odvézt. Mladý 
mnich si sbalí sochu Buddhy a odjede za dívkou do světa. 
V podzimní epizodě se starý mistr dočte v novinách, že jeho žáka 
hledá policie za vraždu manželky. Provinilec se zanedlouho objeví, 
ještě plný vzteku na nevěrnou ženu, a mistr mu jako pokání uloží 
vyřezat slova z Pradžňápáramitásútry, která namaloval ocasem kočky 
a černou tuší na podlahu chrámu. Detektivové, kteří vraha přijeli 
zatknout, mu pomohou písmena vybarvit a ráno jej v klidu odvezou 
k soudu. Starý mistr si zalepí oči, uši a nos posvátnými nápisy a 
sebeupálením na loďce se „odpojí od života“. 
V zimní epizodě se zralý muž vrátí do zpustlého chrámu, kde už 
kromě hada nikdo nebydlí. Jednoho dne sem přicestuje neznámá 
smutná žena se zahalenou hlavou a s dítětem. V noci chce uprchnout 
a spadne přitom do díry vysekané v ledu. Mnich událost pochopí jako 
výzvu k pokání, přiváže si k tělu kámen a se sochou Kwanseum (což 
je korejská verze ženské podoby milosrdného bódhisattwy 
Avalókitéšvary) v náruči vyšplhá na horu, kde vedle sochy spočine 
v modlitbě. V poslední epizodě se kruh uzavírá: z kajícníka se stal 
mistr, který nyní vychovává osiřelé pachole a i tento hošík trápí 
živočicha, tentokrát želvu. Na jezero z výšky shlíží slitovná bohyně 
Kwanseum. 
Ve srovnání s filmem Proč odešel Bódhidharma na východ? je rytmus 
Kimova snímku akčnější: záběrů s čistě lyrickou či zduchovňující 
funkcí tu mnoho nenajdeme, všechny motivy mají pevné místo 
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v syžetu. Nejjednodušeji lze dílo vyložit jako metaforu sansáry, tedy 
koloběhu životů, v němž je člověk uvězněn, dokud nedosáhne 
vysvobození. Hrdina ublížil rybě, žábě, hadovi, provinil se na dvou 
ženách a na svém mistrovi. Dívka, která až do svého vyléčení 
nepromluví (do záběru jejího spánku je vstřižen záběr červených ryb), 
by mohla být  vtělením právě té rybičky, kterou chlapec zahubil. Had 
je možná jiným vtělením mistra, neboť odplouvá z loďky v okamžiku 
jeho smrti. Zbývá prohlásit tajemnou ženu za reinkarnaci trýzněné 
žáby; nechceme se však unášet spekulativními interpretacemi, 
přestože Kim Ki-duk na rozdíl od Andreje Tarkovského přítomnost 
symbolů ve svých filmech připouští.103 
Dotyk spirituálního modu je však ve filmu Jaro, léto, podzim, zima… a 
jaro poměrně slabý. Film se divákovi poddává racionálně. Pozorujeme 
jen jistý náběh k parametrické naraci (opakující se „zátiší“ 
s chrámem, procházení vnitřními „dvířky“ opakované záběry 
trýzněných živočichů). Katarzi zajišťuje v poslední epizodě pohled na 
mladého mnicha (hraje ho sám Kim Ki-duk), jak ve sněhu a špatně 
oblečen táhne na horu sochu Kwanseum, zatímco v nediegetickém 
plánu slyšíme velmi působivý ženský zpěv. 
 
 
 

9. Mimo spirituální modus 
 

9.1. Krzysztof Zanussi 
 

Z autorů, kteří se náboženskými fenomény zabývají, avšak 
nevyužívají výrazové prostředky spirituálního filmu, patří 
k nejoriginálnějším osobnostem Krzysztof Zanussi. Ač se od počátků 
své tvorby dotýká teologických otázek, nesnažil se vyvinout žádnou 
formu „transcendentního stylu“. Tvůrcem originálního stylu Zanussi 
je, jde o však o styl racionální, v němž má převahu pojmová, logická a 
etická argumentace. Největší formální inovaci přinesl ve svém třetím 
celovečerním opusu Iluminace, kombinujícím prostředky hraného a 
vědeckého filmu. Jeho hrdina František je hnán touhou po poznání: 
studuje přírodní vědy, pracuje v medicíně, navštíví klášter. Citujme 
podle scénáře: „Účastní se obřadů, pozoruje modlitby. Váhá. Holá 
hlava mnicha. Komentář o mystických zážitcích ve světle 
                                                        
103 Osobní rozhovor autora práce s Kim Ki-dukem na MFF v Karlových Varech 5. 7. 2002. 
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neurofyziologie: ‚Zrychlení látkové výměny určitých neuromediátorů 
může být výsledkem usměrněného duševního úsilí člověka. Může 
nastat i pod vlivem farmakologických prostředků, například LSD.’ 
Schéma mozku. Strukturální vzorec LSD“ [Zanussi, 1981: 136]. 
Víra je pro Zanussiho hrdiny spíš intelektuální alternativou než 
prožitou zkušeností a podléhá racionální skepsi. Bůh je Zanussimu 
nejčitelnější jako paradox či korektiv lidské pýchy. V autorově 
středometrážní diplomové práci Smrt provinciála přichází mladý 
restaurátor do kláštera; mniši zrovna žijí v očekávání skonu starého 
představeného. U jeho těla pak student přemýšlí o majestátu smrti. 
Setkání se smrtí zažijí postavy v mnoha Zanussiho filmech; tomuto 
tématu je pak věnován celý film Spirála. Čtyřicetiletý (nevěřící) Tomáš 
se pokusí zahynout v Tatrách; když je s nemalým úsilím zachráněn, 
ukáže se, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Jeho atypicky bouřlivou 
reakci studují odborníci. Čím byl tolik frustrován: vlastním 
egoismem, absencí víry, faktem marně prožitého života? V Konstantě 
vyprávěl režisér o jiném mladém muži, který se pokusil žít podle 
morálních pravidel: odmítne kariéru, stane se dělníkem, v samotném 
finále mu však zlomyslný osud přihraje do rukou vinu za neštěstí. 
Pomineme-li celovečerní hraný portrét Jana Pavla II. Z daleké země, 
natočený na objednávku italské televize, jeví se jako teologicky 
nejnaléhavější Zanussiho film Imperativ, realizovaný v Německu. 
Univerzitní učitel matematiky Augustin je další ze Zanussiho 
faustovských hrdinů trpících metafyzickou a zároveň hříšně 
intelektuální žízní. Ve snaze přinutit Boha k reakci odcizí ikonu 
v pravoslavném chrámu. Následuje epileptický záchvat, léčba na 
psychiatrii a vlastnoruční amputace provinilého ukazováku sekáčkem 
na maso. „Chtěl bych Bohu položit otázku,“ říká Augustin v závěru 
své partnerce. „Nikoli, zda existuje; teď už vím, že ano. Ale zda je 
Bohu moje existence potřebná.“ Ivona: „Co tím myslíš, položit 
otázku?“ Augustin: „Bubínkový revolver o šesti nábojích. Když vložím 
jeden náboj, je šance jedna ku pěti. Když dva, je to dva ku čtyřem. 
Když tři, je to vyrovnané.“ 
Pokoušet Boha, klást mu otázky, je podle Zanussiho lidské, ale 
nejspíše i hříšné. Od filmu Ať jsi kdekoliv, kde Maja Komorowska 
hraje stigmatizovanou jeptišku, se Zanussi do teologických otázek 
naplno pustil až v dvojici filmů Život jako smrtelná choroba přenášená 
pohlavní cestou a Dodatek. Jsou to filmy-blíženci; druhý je doplněním 
prvého, některé scény a záběry mají společné, jiné situace se ve 
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druhém  ukážou s drobnou odchylkou. Prvý je příběhem 
šedesátiletého onkologa Tomáše, jenž onemocněl chorobou, kterou až 
dosud léčil u svých pacientů. Druhý vypráví o mediku Filipovi, který 
se domnívá být povolán k službě Bohu a hysterickou fixací na tuto 
představu ubližuje sobě, své dívce Hance i bratrovi. Příběhy se 
prolínají, když Filip a Hanka, každý za sebe, probírají s Tomášem své 
„zlomy“; umírající lékař je posléze vybídne, aby se konečně „přestali 
lámat a začali se milovat“ a přenechá jim svůj byt. Filip pak před 
koncem obou filmů, při lekci patologie, provede první řez do 
Tomášova těla. 
Život jako smrtelná choroba… začíná jako film ve filmu: francouzský 
štáb natáčí v Polsku velkofilm o sv. Bernardovi, epizodu, v níž světec 
přesvědčil zloděje koní, aby se nebál popravy. Tomáše, jenž při 
natáčení asistuje jako lékař, zajímá, jak sv. Bernard zloděje na smrt 
připravil. „To nevíme,“ odpovídá kněz Marek, „ale lze si to domyslet. 
On ho prostě obrátil na víru.“ S Tomášem následně prožijeme 
všechny fáze zápasu s nemocí: přijetí faktu choroby, strach, získání 
peněz od bývalé manželky na operaci v Paříži, ztrátu této naděje, 
zoufalství, odchod z kliniky po přestupku, kdy svěřil matce 
umírajícího virtuóza smrtící dávku morfia pro oba, plánování cesty 
kolem světa, příval bolesti, hospitalizaci, urážlivý výpad vůči šéfovi, 
pokus obejít se na lůžku bez cizí pomoci, přípravu a odmítnutí 
sebevraždy a konečně soustředění se na poslední dobrý skutek: 
pomoc Hance a Filipovi. A také, jakoby mimoděk, se odehraje 
Tomášova konverze. Poprvé ho spatříme zajít do kostela, když v Paříži 
čeká na osudové vyšetření. Role Božího posla připadá ptáčkovi, který 
do chrámu vlétne a ukáže Tomášovi obraz Spasitele (což kameraman 
Edward Kłosiński vyřešil prostým přeostřením z opeřence na obraz). 
Tomáš navštíví klášter a dozví se o jednom z otců, jemuž se zjevoval 
sv. Bernard, a po své smrti se řádovým bratřím začal zjevovat on 
sám. Zjevení mnicha, divákovi neviditelné, či spíše jen dotyk 
nadpřirozena, zažije pak Tomáš, když v klášteře přespí, a znovu 
v nemocnici, kde se také opět objeví onen ptačí posel. Tyto sny či 
zjevení přijme hrdina jako svátost zpovědi, neboť, jak říká, nezáleží na 
tom, byl-li to sen, či skutečnost, když je to stejně Bůh, kdo za 
člověkem sny posílá. 
Postava Tomáše je studií moderního skeptika, který se ostýchá 
přijmout víru, přestože o ní leccos ví a vlastně se podle ní i chová. Její 
přesvědčivost je dána vynikajícím výkonem Zbigniewa Zapaszewicze a 
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dialogy, které mu Zanussi napsal. Skoro každá věta, kterou Tomáš 
pronese, sarkasticky připomíná smrt: „Lidé od narození hnijí, jenom 
si toho nevšímají.“ 
Opačný problém má Filip: na počátku Dodatku vidíme, kterak pln 
vzteku opouští celu kláštera a po vzoru flagelantů se trestá ranami 
páskem od kalhot. Domníval se, že byl od Boha povolán, ale zklamal 
se v sobě. Garderobiérka Hanka ho miluje za to, že není povrchní, on 
však pro ni nemá kavalírské slovo, natož jistotu vztahu či příslib 
sňatku; jeho nároky jsou přitom takové, že oba dodržují nevyřčený 
slib čistoty. Čím méně je Filip ochoten žít s Hankou v láskyplném, a 
tedy i fyzickém vztahu, tím neomaleněji experimentuje ve věcech víry: 
inspirován (výše citovanou) scénou z Iluminace (autocitaci vlastního 
filmu jako kultovního díla dnešního undergroundu lze od Zanussiho 
přijmout jako sebeironický žert), navštíví nemravný mejdan a 
vyzkouší drogu. Když mu pak rozdováděná společnost 
z videozáznamu předvede, co pod vlivem narkotika prováděl, Filip 
usoudí, že je zatracen: nebyla to zbožnost, co droga uvolnila z nitra 
jeho duše. Odejde do útulku pro bezdomovce a potrestá se odchodem 
na „magické místo“ na vysoké hoře. Tam ho, spícího na skále, 
zachrání jeho bratr Andrzej, který také věří, „ale jinak“: nezříká se 
světa, rád se miluje se svou ženou, pracuje jako pečovatel o mentálně 
postižené. „Myslíš vůbec někdy na druhé?“ ptá se bratra Andrzej. „Na 
koho?“ „Na mě, na svou dívku.“ „Určitě bych na vás myslel.“ „Kdy? 
V pekle? Co se tak díváš? S čím jiným můžeš počítat?“ Nakonec se 
vše k dobrému obrátí a Filip se také obrátí, od víry sobecké k víře 
altruistické: bude dál studovat, nabídne své služby útulku 
bezdomovců, s Hankou dostanou klíče od Tomášova bytu, stráví tam 
svou první noc, ráno jdou do kostela. Finálem filmu je milostné 
spojení Filipa a Hanky v horách. 
V úvodních sekvencích filmu Život jako smrtelná choroba přenášená 
pohlavní cestou se Zanussi pokusil vyjádřit k žánru náboženského 
filmu; učinil tak v ukázce z fiktivního francouzského hagiografického 
filmu o sv. Bernardovi. Na rozdíl od věcného, skeptického stylu à la  
Zanussi je tato ukázka pojata velmi romanticky: malebná krajina 
s řekou, louka plná bzučícího hmyzu se stromem opodál, zvuky 
přírody, silueta nádherného koně, jenž zloději žere z ruky; tato 
krajina by klidně mohla figurovat i ve filmech Andreje 
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Tarkovského.104 Děti u ohníčku, svatý Bernard na oslíku. Kamera 
plující z perspektivy vševědoucího pozorovatele prostorem, velebná 
hudba. Rozhodující dialog mezi mnichem a zlodějem je vynechán.  
Zanussiho zajímá situace, kdy se náboženský maximalismus stává 
ďábelským pokušením. Jde mu o moralitu, exemplum, kritiku jistého 
typu náboženské pýchy, jež odmítá uvěřit, že je víra dar a nelze si ji 
vyškemrat chtěním; lze ji jen najít v živém vztahu ke světu a k 
člověku. O těchto otázkách nelze ve filmu produktivně diskutovat 
pomocí spirituálního modu; divákovi musí být v každém okamžiku 
zachován status nestranného pozorovatele, který o předložených 
věcech může uvažovat, ale neprožívá je. Zanussiho nejvlastnějším 
žánrem je esej, učená rozprava. 
K duchovním filmům, v nichž spirituální modus nepřevažuje, lze 
počítat snímek Můj Nikifor režiséra Krzysztofa Krauzeho. Titulní 
postavou, nikoli však hlavním hrdinou, je nejslavnější polský naivní 
malíř Nikifor Krynicki (1895-1968), vlastním jménem Epifan 
Drowniak. Během svého života, který prožil v tatranských lázních 
Krynica, namaloval a většinou rozprodal rekreantům dvacet až 
čtyřicet tisíc obrázků se světskými i duchovními náměty: jsou na nich 
lázeňské domy, nádraží, kostelíky, postavy svatých, řada 
autoportrétů. Jeho umění objevili odborníci již ve třicátých letech; 
celkově byla Nikiforova tvorba představena na více než třech stovkách 
samostatných výstav v Polsku i v zahraničí. 
Můj Nikifor je film o dvou umělcích: ten první, Nikifor Krynicki, je 
vskutku „boží člověk“, žije jako žebrák, nemyje se, oblizuje štětce, od 
rána do večera maluje obrázky a pouští si k tomu hned několik 
rozhlasových přijímačů najednou; navíc je tvrdohlavý, popudlivý, 
pyšný. Postižen je fyzicky, mentálně, sociálně, traduje se, že jeho 
inteligenční kvocient nepřevyšoval 45 bodů. Ten druhý je rovněž 
skutečná postava, jmenoval se Marian Włosiński (1923-2005) a 
pečoval o Nikifora během posledních osmi let jeho života; byl také 
poradcem při realizaci filmu. Na počátku, v roce 1960, potkáváme 
Włosińského jako mladého akademického malíře plného nadějí, jenž 
nedávno založil rodinu a svůj úkol starat se o výzdobu lázeňských 
                                                        
104 „Andrej ve filmu dosáhl zdánlivě nemožného – uměl dát materiální formu tomu, co je svou podstatou neviditelné a nedostupné našim pocitům: v mechanické filmové fotografii otiskl tvář Ducha, do materiální formy vepsal její absolutní protiklad. A dosáhl toho v disciplíně, za kterou nestojí staletí namáhavého vývoje, ale naopak, v té, jež vznikla ve století závratných zrychlené a která se zformovala, aby toto století co nejplněji vyjádřila,“ napsal o Tarkovském Zanussi [in Sandler, 1991: 383]. Oba režiséři byli přátelé, v prvých týdnech své nemoci na počátku roku 1986 bydlel Tarkovskij v Zanussiho pařížském bytě [srov. Tarkovskij, 1997: 472]. 
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domů v Krynici chápe jako dočasnou obživu. Musí se ovšem smířit 
s tím, že v jeho malém ateliéru bydlí a maluje podivín Nikifor a ruší 
ho při práci. Když v novinách vyjde nadšený článek o Krynickém, a ne 
o něm, dokáže to ještě Włosiński sobě i manželce vysvětlit: článek byl 
věnován lidové tvořivosti, nikoli umění. Stokrát má Włosiński chuť 
s péčí o negramotného génia skoncovat, věnovat se konečně vlastní 
kariéře, odstěhovat se s rodinou do Krakova; navíc musí čelit 
výčitkám své ženy, která se děsí Nikoforovy otevřené tuberkulózy a 
má strach o děti. Po letech je z Włosińského unavený prošedivělý 
chlapík, jeho rodina se rozpadla; je to doslova pan Nikdo, jak ho 
nazve profesor z akademie, k němuž se Włosiński upřímně přihlásí 
právě na vernisáži Nikifora Krynického, kterou pomohl uspořádat. 
Włosiński ovšem v tu chvíli už ví, že mu Bůh nesvěřil talent, ale 
poslání; že toto poslání nespočívá v tvorbě, nýbrž ve službě tomu, kdo 
talent má. Z filmu se to dozvídáme jakoby mimochodem, v toku 
každodenních událostí, žádná explicitní rozprava o Bohu jako dárci 
talentu tu nezazní. 
Nikifor Krynicki byl původem Rusín a žil ve světě pravoslavné 
spirituality. „Když neznáš svaté, tak je nemaluj,“ říká Włosińskému, 
na něhož pohlíží shovívavě, jako na člověka, který, ač vystudoval 
vysokou školu, o malování nic neví, prakticky nevidí, nerozumí 
obrázkům, nevyzná se v barvách, nemá vkus. Sám Nikifor maluje 
postavy svatých s naprostou samozřejmostí. Pro jeho tvorbu zřejmě 
platí postřeh Pavla Florenského, že „podstatou ikony je duchovní 
zkušenost“. Dle Florenského klasifikace jsou Nikiforovy obrázky co do 
původu ty nejcennější, neboť to jsou „ikony zjevené, psané na základě 
vlastní duchovní zkušenosti ikonopisce“ (Florenskij, 2000: 47-48).  
Pokud jde o Nikiforovu tvorbu, zvolil Krauze podobný postup jako 
Tarkovskij v Andreji Rublevovi: ukázal sérii výtvarných děl až 
v závěrečné sekvenci. Do ní bezmála brutálně vpadne hlas Czesława 
Niemena s populární písní Dziwny jest ten świat; ta sem nepochybně 
patří svým kontextem (jde o hit šedesátých let a Nikifor populární 
hudbu miloval), nikoli však textem, jenž pateticky protestuje proti 
nenávisti. Dle svědectví pamětníků o sobě Nikifor mluvíval v ženském 
rodě; také to zřejmě režiséra přivedlo k rozhodnutí obsadit do této 
role obsadil 84letou herečku Krystynu Feldmanovou. 
Ačkoli se duchovní hledačství projevuje ve struktuře mnoha polských 
filmů (připomeňme Skrz naskrz Grzegorze Królikiewicze, Sanatorium 
na věčnosti Wojciecha J. Hase, Prst boží Antoni Krauzeho, Jak daleko 
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odtud, jak blízko Tadeusze Konwického Život Matoušův Witolda 
Leszczyńského), vytvořil větší sérii spirituálních filmů v polské 
kinematografii teprve Krzysztof Kieślowski ve spolupráci se 
scenáristou Krzysztofem Piesiewiczem, a to až v posledním období své 
tvorby, jež následovalo po etapě dokumentaristické a po období filmu 
„morálního neklidu“. Máme na mysli jeho televizní cyklus Dekalog, 
trilogii Tři barvy a filmy Bez konce a Dvojí život Veroniky. Ukázali jsme 
již, jak Kieślowski ve svém Dekalogu pracoval s atributem pasivity; 
spirituální zážitek v jeho filmech posilovala také hudba Zbigniewa 
Preisnera. 
 

9.2. Ulrich Seidl: Ježíši, ty víš 
 

V celovečerním dokumentu Ježíši, ty víš chtěl režisér Ulrich Seidl 
ukázat lidi při osobním rozhovoru s Bohem. V několika různých 
chrámech postupně poznáváme šest věřících. Každý po Ježíšovi něco 
chce: žena, která v kostele uklízí, je nešťastná z nálad svého 
nemocného manžela pocházejícího z Pákistánu, starší muž prožívá 
manželskou krizi, jiná žena řeší manželovu nevěru, mladíka 
zneklidňují erotické fantazie. Nakonec je tu dvojice, z níž každý 
přichází se svým problémem zvlášť: Thomas se rozhodl odejít do  
kláštera, zatímco Angelika si dělala naděje na společný rodinný život. 
Každou z těchto osob vidíme, jak do kostela přichází, jak kráčí 
k oltáři, jak rozmlouvá s Ježíšem, z každého v několika záběrech 
poznáme i kus jeho každodennosti: domácnost, sport, posilování těla. 
Jednotlivé zpovědi jsou odděleny společnou modlitbou či zpěvem 
náboženských písní, a to ve dvojici, ve sboru mužském, ženském i 
smíšeném. 
Vybrané věřící film snímá způsobem, který připomíná manipulaci se 
skrytou kamerou, což je technika, jež se v současné mediální praxi 
používá spíše ke snížení důstojnosti zobrazeného. Důležité je, kdo a 
odkud se dívá. Člověk jako živý tvor a Kristus jako obraz nebo socha 
jsou tu konfrontováni klasickou technikou záběr – protizáběr; člověk 
je v Seidlově filmu obvykle snímán staticky, frontálně, z lehkého 
nadhledu (z tohoto úhlu vynikne například vzrušenost tváře, lesk očí, 
ale zároveň zůstává lidská bytost v podřízeném postavení). 
V kompozici záběru ale člověk nemá vždy centrální pozici: někdy je 
jeho hlava situována do spodní části záběru a nad ní se klene 
chrámová klenba, jindy v levém či pravém dolním rohu. 
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Zakomponování postavy je vždy podřízeno vnitřní architektuře 
kostela a jejím světelným podmínkám; sugeruje se tím lidská 
situovanost uvnitř univerza, ale snad i jistá mimoběžnost Božího 
zraku. Vyobrazený Ježíš je pak ukazován z podhledu. Tyto pozice jsou 
různě variovány, například mladíka umístil Seidl vpředu, zatímco 
krucifix vidíme za ním na stěně; v takovém případě má přednost 
zobrazení Ježíše, které si vyžádalo snímání obou objektů, jak 
mladíka, tak krucifixu, z podhledu. Ve filmu téměř nejsou detailní 
záběry, lidské postavy jsou sice ukázány jako fragment (tvář, poprsí), 
ale ten je vždy zakomponován do celkového záběru kostela. Člověk 
mluví, Ježíš mlčí, divákovi však jako by bylo propůjčeno jeho 
vševidoucí oko, neboť pozice, odkud se kamera dívá, je běžnému 
smrtelníkovi nedostupná. Nehybný, fixovaný úhel takto simulovaného 
božího pohledu ovšem dává efekt zírání klíčovou dírkou: nepřipadáme 
si jako Bůh, ale jako voyeur. Spirituální intenzitu filmu posiluje 
pouliční ruch jako spíše podprahově vnímatelná zvuková kulisa. 
Humorným alibi je už sám začátek filmu, kdy několik lidí vyzývá 
Ježíše, aby pomohl při natočení filmu a aby tento film naplnil poslání, 
které s ním Ježíš má. Zazní i výpovědi velmi tragické (starší muž si 
vzpomíná na týrání, jemuž byl od rodičů vystaven jako dítě), ale 
například při výpovědi jinocha, který je horlivým křesťanem navzdory 
vůli své rodiny, se nemůžeme nesmát („představuji si, že jsem Old 
Shatterhand, tiše se připlížím a zabiju některého padoucha“). 
Rostoucí odcizení Thomase a Angeliky pak symbolizují ironické 
záběry, ve kterých budoucí řeholník, pod masivním krucifixem 
zavěšeným na stěně, hraje s Angelikou ping-pong, posléze hraje sám 
se sebou stolní fotbal, zatímco ona pasivně sedí, a nakonec mají 
každý svou aktivitu: on brnká na kytaru, ona hraje počítačovou hru. 
Každodennost mladíka, který touží vstoupit do kláštera, je tedy 
ilustrována činnostmi, které nejenže v sobě nemají nic duchovního, 
ale jsou ryze mechanické. Je však možné, že jednotvárnost ping-
pongu, mechanika stolního fotbalu a matematická průzračnost 
kytarových akordů a digitálních her je výstižnou metaforou teologie. 
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10. Spirituální filmy v české kinematografii 
 

10.1 František Vláčil 
 

Z českých režisérů bývá za klasika duchovního filmu nejběžněji 
považován František Vláčil.105 V teologické interpretaci jeho Markety 
Lazarové dospěl k radikálním závěrům Vladimír Suchánek, když v ní 
odhalil kristologické motivy a kompozici Piety [2002: 142-150]. 
K Andreji Rublevovi přirovnal Marketu Lazarovou jako první Jaroslav 
Boček, a to již v roce její premiéry, aniž tehdy mohl vidět Tarkovského 
film.106 Přesvědčení o kongenialitě obou děl zapustilo, jak si 
pamatujeme, kořeny v prostředí českých filmových klubů 
sedmdesátých a osmdesátých let. Avšak na rozdíl Andreje Rubleva, 
jehož poselství je globálně srozumitelné, zůstala Marketa Lazarová 
„kultovním dílem“ jen v domácímu kontextu.107   
Některé stylové konstanty (černobílý obraz, široké plátno, asketický 
výraz, eliptický narativ) bychom našli i v jiných historických filmech 
z téže doby. Z nich například o Abuladzeho Prosbě či bulharském 
Ikonostasu, který se svou střihovou skladbou Vláčilovu filmu podobá, 
můžeme hovořit jako o díle spirituálním, zatímco pro rovněž 
bulharský Kozí roh, japonskou Onibabu či trilogii Miklóse Jancsóa 
Beznadějní – Hvězdy na čepicích – Ticho a křik  bychom takové 
zařazení patrně neobhájili.  
                                                        
105Vláčil má jako jediný český filmař své místo mezi „bývalými anděli“ na webových stránkách věnovaných duchovnímu filmu, viz http://www.nostalghia.cz/vlacil/index.php. Z kritiků šedesátých let o něm podobně smýšlel např. Jan Žalman, když napsal, že „Údolí včel, nejspirituálnější ze všech Vláčilových děl, je dodnes jediným českým filmem, v němž se odrazil vliv bergmanovského vidění: jeho severská ponurost, jeho sklon k iracionalitě, jeho mysticismus“ [Žalman, 1993: 248]. 
106 Boček k Marketě Lazarové přiřazuje různorodé autorské filmy z oněch let: Felliniho Sladký život, Antonioniho Dobrodružství, Bergmanovu Sedmou pečeť, Wajdovy Popely, Resnaisův film Válka skončila, Tarkovského scénář Andreje Rubleva a ve všem nachází kus „barokního ducha a barokního konfliktu“. Podle Bočka „…to je vzpoura proti Bohu (a proti přírodě) a proti řádu světa, tak jako vzpourou proti Bohu a řádu světa bylo barokní čarodějnictví.“ Vláčilův film je prý nabit prvky „exaltovaného vzbouřenectví“ [Boček, 1967: 578]. 
107 Peter Hames, jeden z mála zahraničních filmových kritiků a historiků, kteří Marketu Lazarovou znají a přisuzují jí vysokou uměleckou hodnotu, píše na okraj porovnání s Tarkovským, že „Vláčil se soustředí spíš na drama než na reflexi“ [Hames, 2000]. 
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Snad bychom se měli zajímat, jaký vztah ke křesťanské spiritualitě si 
autoři přáli projevit. Pro Vladislava Vančuru byla věc jasná: v novele 
nepromarnil žádnou příležitost, jak laškovně využít slovo „Bůh“ 
v různých řečových figurách a v jeho metaforickém významu,108 
zároveň však v roli vypravěče manifestoval, a to se smíchem, svůj 
ateismus.109 Ve filmové adaptaci pak Bůh nejenže existuje, ale 
dokonce mluví, můžeme-li tak chápat vypravěčův dialog s mnichem 
Bernardem – ve scénáři se hovoří o Božím nadhledu, Boží tváři a 
Božím hlasu [Pavlíček & Vláčil 1998: 150]. Vše ostatní je pozemské. 
Náboženství bylo pro koncepci adaptace důležité, spíše však 
z distancovaného pohledu historikova nežli z vášnivého duchovního 
zaujetí: Františka Vláčila vzrušoval svět, ve kterém pod křesťanskou 
slupkou ještě prosvítá pohanství [srov. Zaoral, 1979]. Existují však 
stylistické důvody, proč Marketu Lazarovou považovat za spirituální 
film. Prvním je naléhavá konkrétnost předmětného světa a zvláště 
živlů, která se v Marketě Lazarové blíží intenzitě Andreje Rubleva. 
Druhým je fakt, že i Vláčilův film pracuje s tím, co jsme u 
Tarkovského pojmenovali metaforou „obrácené perspektivy“: 
vyprávění se člení na kapitoly, nevyjasňuje všechny motivace a 
nedává odpovědi na všechny otázky; kamera pak rámuje akci 
v šokujících „výřezech“ z prostoru a času příběhu, který se tak jeví 
jako otevřený do transcendentního času. Marketa Lazarová dokonce 
nabízí  parametričtější naraci než Andrej Rublev: rafinované montážní 
figury, mimořádně sofistikovanou a rytmizovanou hudební partituru 
(zejména ve scéně únosu Markéty a jejího odchodu z kláštera za 
Mikolášem) a dokonce tak ojedinělý výrazový prostředek, jakým je 
„zcizující“, realistickému zobrazení odporující zvukové echo u dialogů. 
Komplexnost těchto modernistických, ne-li avantgardních výrazových 
postupů legitimizuje Vláčilovu kreaci jako dílo „vysokého umění“. 
Zároveň vysvětluje, proč se film, pro jehož spirituální intenci nemáme 
mnoho argumentů, těší důvěře jako objekt spirituální recepce. 
Jedním z důkazů, že tato recepce opravdu funguje, je hraný 
dokument Sentiment, který o Vláčilovi natočil Tomáš Hejtmánek. 
Spolu s kameramanem Jaromírem Kačerem navštěvovali starého 
                                                        
108 „Tehdy se zalíbilo Bohu vnuknouti hrdlořezům něco milosrdenství“ [Vančura, 1980: 32]. „Stalo se, že mu Bůh určil tuto tmavovlásku“ [1980: 74]. 
109 „Souhrn celičké řeči je Bůh! Ale vy a já nevěříme na tohoto vládce časů. (…) Ach, pomatenci! Jakou hrůzou jste zalidnili čas, jakou hrůzu jste vmetli do podvědomí maličkých dítek. Jaké běsnění pochyb! Věčně se budete tázati, proč je kohoutí oko okrouhlé? Proč má chlupáč u vašich nohou vlastnosti psa? Věčně budete obzírati kolébku a hrob? Věčně budete mluviti o tajemství, zanedbávajíce věci života? Mluvte cokoliv. Nebe je prázdné! Prázdné a prázdné!“ [1980: 191]. 



 165 

režiséra, nahrávali jeho promluvy na magnetofon a připravovali o 
něm dokumentární film. Než však mohlo začít natáčení, František 
Vláčil zemřel. Po jisté době vznikly, ještě ve spolupráci 
s kameramanem Kačerem, exteriérové záběry z míst, kde Mistr kdysi 
natáčel filmy Marketa Lazarová, Údolí včel a Adelheid, poté přidal 
Hejtmánek, již s kameramanem Divišem Markem, ateliérové 
sekvence, ve kterých postavu starého režiséra ztělesnil Jiří Kodet. 
Sentiment se drží image Františka Vláčila jako tvůrce duchovního 
založení. Paradoxně však „starý režisér“ (jak ho Hejtmánek v úvodu 
nazývá) o něčem takovém neřekne ani slovo. Mluví o svém vztahu ke 
„strojníkům“ (rozuměj kameramanům a švenkrům), o svém nevalném 
zdraví („tak sem byl běhavej a energickej, teď nemám žádnou 
energii“), o svých partnerkách a potomcích, o Číně, kde byl na léčení, 
i jak kdysi dělal „choreografa bojových scén“ při natáčení filmu 
Tanková brigáda. Obrací se na (námi neviděného) Hejtmánka: 
„Strašně sem rád, že za mnou chodíš…“, „já tě mám prostě rád, jako 
člověka“, a poučí ho o tom, že nemá kouřit a že houskové knedlíky 
doma dělané jsou lepší než ty kupované. Mistrovských rad k věcem 
řemesla je pomálu: „Tome, něco ti řeknu. Kinematografie, to je detail, 
polodetail, celek, total, švenk, vertikála…, relativně málo, s tím musíš 
vystačit.“ Načež dodá myšlenku, kterou vyslovil již dávno při jednom 
rozhovoru: „Je to teda paradox, ale co sluší kinematografii, je válka.“ 
Učeň chce tuto pravdu snaživě pochopit, je mu to prý jasné, válka 
jako mezní situace – ale starému režisérovi vůbec nejde o 
existencialistickou filozofii, měl na mysli podívanou: střelbu, zbraně, 
výbuchy. 
Hned na počátku se dozvíme, že režiséra udržuje při životě rum; že by 
však starý muž četl něco duchovního, že by meditoval, přemýšlel o 
něčem jiném než o doktorech, pečovatelce a knedlících? Vidíme 
nemohoucího Mistra, který se pokouší předat mladému adeptovi 
očekávanou moudrost, ta však netkví ani tak ve slovech jako spíše 
v jejich tónu a ve sveřeposti, s jakou starý filmař překonává svůj 
zužující se životní horizont, samotu a úbytek sil; jsou to přílivy a 
odlivy nevrlosti a něhy vůči světu. O Bohu se nemluví. 
Hejtmánek ve dvou velmi nápadných záběrech ukáže krucifix na 
stěně režisérova bytu. Chce sdělit, že František Vláčil byl věřící? Nebo 
jde o symbol lidského osudu, utrpení, „křížové cesty“ samotného 
Vláčila? Domníváme se, že hlavním posláním těchto záběrů je 
posunout Hejtmánkův film do „spirituálního modu“. Odpovídají tomu 
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i slavnostně artikulované exteriérové přírodní sekvence, při nichž 
kamera obvykle  nejprve na mžik setrvá při statickém záběru, aby se 
pak dala do pomalého pohybu. Spirituálnímu modu slouží i zvukový 
doprovod, složený částečně ze zvukové stopy zmíněných tří 
Vláčilových filmů (asi není náhoda, že ze soundtracku Markety 
Lazarové zazní tak nápadně zpěv „smiluj se nade mnou“), z 
přírodních a „atmosférových“ zvuků (chvění lesa, ptačí zpěv), jež patří 
k výrazovému rejstříku spirituálních filmů od časů Andreje Rubleva a 
Antonioniho Zvětšeniny, a „esoterické“ hudby Martina Smolky, v níž 
při závěrečném časosběrném záběru prudkého stmívání zaslechneme 
i motiv zvonů.  
Do řádu spirituálního filmu patří také volba černobílého cinemascopu 
(některé záběry Sentimentu jsou barevné, ale v natolik redukované 
škále, jako by ani barevné nebyly), což je forma, v níž byly natočeny 
oba „kultovní“ opusy – Andrej Rublev i Marketa Lazarová (a také jiné 
duchovně spřízněné filmy, o nichž jsme se zmínili výše). Sám Vláčil 
přitom ve své kariéře použil černobílý širokoúhlý film pouze dvakrát a 
Tarkovskij jednou (nepočítáme-li barevnou sekvenci v Rublevovi a 
naopak černobílé záběry v Solaris).  
Zatímco Vláčilův modernistický filmový jazyk v Marketě Lazarové 
uchvacoval svou barokní kypivostí, dal si Hejtmánek záležet na 
meditativním mlčení, askezi a na řeči přírody a živlů: jsou tu stromy, 
koně, země, nebe, dým „bramborové natě“, cesty odkudsi kamsi. 
Z řádu spirituálního filmu jako by v Sentimentu pocházela i první 
slova starého režiséra: „To jsou kapky vody, nebo sníh?“ 
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10.2. Miloš Zábranský 
 

Originálním českým vkladem k zobrazení posvátna je Špalíček Jiřího 
Trnky; přesvědčivou analýzu jeho loutkových filmů jako děl 
duchovních předložil Vladimír Suchánek [2002; 2004]. Šedesátá léta 
pak české a slovenské kinematografii přinesla řadu příběhů o 
konfrontaci světské (komunistické) moci s církevními představiteli a 
strukturami: Králíci ve vysoké trávě, Tri dcéry, Noc nevěsty, Farářův 
konec, Všichni dobří rodáci. Vznikly historické paraboly, ve kterých 
církevní autority posloužily jako metafora totality (Údolí včel, Kladivo 
na čarodějnice). Věra Chytilová se v Sedmikráskách a ve filmu Ovoce 
stromů rajských jíme inspirovala Starým zákonem, vznikla vynikající 
díla s tematikou holocaustu (Transport ráje, Démanty noci, …a pátý 
jezdech je Strach, Obchod na korze), česká nová vlna měla svou 
„existencialistickou“ větev (srov. Návrat ztraceného syna Evalda 
Schorma), pokračovala i lyrická, senzualistická linie (Romance pro 
křídlovku, Moskalykova televizní Babička). Do snové mystiky 
sestoupil Pavel Juráček v Případu pro začínajícího kata i 
surrealistická Valérie a týden divů Jaromila Jireše. Paul Schrader 
odhalil paralely mezi komediemi Jasudžira Ozu ze třicátých let a 
ranými filmy Miloše Formana [Schrader, 1972: 46]. Snad žádnému z 
velkých českých a slovenských filmů této zlaté éry nelze upřít 
nějakou formu dotyku s posvátnem či intertextového využití 
biblických motivů; žádný z nich se však, domníváme se, nepokusil o 
nastolení spirituálního modu. Prvky transcendentního přesahu 
zůstávaly v těchto filmech lyrickou, dekorativní záležitostí nebo se 
svým metaforickým potenciálem vcházely do racionální diskuse o 
tehdejším stavu československé společnosti.110 A přestože filmy 
Roberta Bressona byly u nás známé, nepokusil se je tehdy nikdo 
následovat. 
V tomto smyslu se jako první (nepočítáme-li některé výboje 
amatérské tvorby, například Stínohru Petra Hviždě) do spirituálního 
filmu pustil až Zdeněk Zábranský na konci osmdesátých let. Ve 
snímku Dům pro dva sledujeme příběh dvou nevlastních bratrů, 
hodného a zlého, který mu opakovaně svádí jeho dívku a později 
manželku Magdu. Zábranský využil odkazy k Bibli (Kain a Abel) a 
kristovské oběti (hodný bratr jménem Bóža zahyne na silnici jako 
                                                        
110 Spirituální intenci ovšem vykazují filmy, které v exilu natáčel Vojtěch Jasný, viz jeho esejistický dokument Stromy, ptáci a lidé. 
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oběť autonehody sice tváří k zemi, ale v rozepjaté pozici na zkřížených 
kusech dřeva jako Ježíš). Stylisticky se snímek držel asketického 
podání a sledoval tak zčásti bressonovskou poetiku založenou na 
atributu pasivity; někteří herci se tu skutečně pohybují jako 
„modely“, občas dokonce s rukama volně spuštěnýma podél těla. 
Magda je dokonce na počátku představena jako loutka, když si 
strojově mechanickými pohyby zpestřuje jednotvárnou práci u 
stroje.111 
Nejviditelnější moment transcendence představuje Bóžova schopnost 
vycítit telepaticky každou nemravnost, jíž se jeho bratr právě 
dopouští, a tímto zjištěním trpět. Důležitou součástí filmu jsou 
sekvence přibližující každodennost (cesty autobusem do práce, 
tovární rutina), nikoli ovšem v poloze té každodennosti, jakou známe 
z Ozuových filmů, nýbrž jako „hnus všedního dne“ (pracující se při 
jízdě osahávají, vyspávají včerejší opici, snídají vestoje a jeden z nich 
při vystupování Bóžu pozvrací). Jako refrén zde slouží pět 
parametricky efektních montážních sekvencí spojujících pohyb 
tiskařských strojů s kolečky hodin, nohama lidí na chodníku, koly 
kočárků a aut, a to za mechanicky tvrdého syntezátorového 
hudebního rytmu. Tím se odkazuje k transcendentnímu času, ačkoli 
dlouhé záběry, jež by evokovaly jeho trvání, ve filmu nenajdeme. 
Zastupují je okamžiky Bóžova náhlého „osvícení“, kdy se mu 
například náhle na tvář spustí déšť. 
Stylistické prvky spirituálního modu však Zábranskému k artikulaci 
„duchovna“ nestačily a přidal symboly: neštěstí zvěstuje Bóžovi na 
sídlišti běžící černý kůň, ve scéně havárie se kamera od ležícího těla 
prudce obrátí k nebi, abychom opravdu získali jistotu, kam odlétla 
Bóžova duše, v zaplavení Bóžovy blažené  a osvětlené tváře deštěm 
máme patrně spatřit křest Duchem svatým [srov. Suchánek 2002: 
224]. Symbolické znaky však, zvláště jsou-li jednoznačně 
dešifrovatelné, setrvání ve spirituálním modu neposilují, nýbrž 
oslabují.  Pro diváky, kteří by ani takto nepochopili, že se film hlásí 
k hodnotám křesťanství, je tu ještě Bible, ve které si Bóža čte, a 
                                                        
111 Jiří Frühauf v recenzi soudil, že se s Magdou seznamujeme „jako s dívkou zřejmě nikoli hloupou – sekvence, kdy na jednotvárnou práci reaguje strojově trhanými pohyby živého robota, určitě něco napovídají o jejím zázemí. […] Okamžik, kdy bez zaváhání a tak snadno podlehne Danovu přímočaře primitivnímu svádění […], nás proto nutí nečekaně změnit názor na její charakter a nadále o ní uvažovat jako o bezduché loutce. Dalšími činy pak tento názor dílem potvrzuje […], dílem vyvrací “ [Frühauf, 1989: 101-102]. Kritik tyto pochybnosti přičítá na vrub nezkušenosti herečky Ivany Velichové, která prý mohla profesionálům konkurovat jen svými dívčími půvaby. Přijmeme-li však Dům pro dva jako spirituální film, ukáže se nám koncepce loutky Magdy jako logická a v Ivaně Velichové spatříme náš první „model“ bressonovského typu.  
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církevní chorály, které si z walkmana přehrává mlčenlivý vousáč 
v tiskárně.112 Dobová kritika [Cieslar, 1989: 100] ocenila jako efektní 
pointu a katarzní okamžik závěr, ve kterém deprivovaný Dan potká 
na ulici nejprve mrtvého Bóžu a potom sám sebe jako svoji minulost. 
Stěží si lze představit, že by takto polopaticky zakončil svůj film 
kterýkoli z autorů spirituálních filmů, o nichž jsme se zmínili výše. 
Morálním akcentem a spojením civilní každodennosti s duchovní 
zkušeností se Dům pro dva podobá poetice cyklu Dekalog, na němž 
v téže době pracoval Krzysztof Kieślowski. 
Po zcela alegorickém filmu Masseba, jehož zašifrovaný symbolický 
jazyk se spirituálnímu modu vzdaluje, se Zábranský pokusil završit 
svou „křesťanskou trilogii“ snímkem Stavení o mladém muži, který je 
od měšťácké rodiny váben k duchovnímu hledání: ocitá se 
nevysvětlitelně u sakrálních staveb na různých místech planety, 
bloudí starověkými chrámy, prozkoumává záhadné venkovské 
stavení, jež ho přitahuje, až v něm nakonec objeví skrytý poklad 
v podobě Bible. Kromě didakticky přímočaré nabídky Písma jako 
pointy filmu a řešení všech otázek spočíval omyl filmu v odklonu od 
spirituálního modu, k němuž se Zábranskému podařilo intuitivně 
přiblížit v Domu pro dva. Ač se Stavení natáčelo na autentických 
místech v různých částech světa (Peru, Nepál, Egypt), nepodařilo se 
zde vytvořit působivý „obraz“ a nasytit ho transcendentním časem a 
konkrétností předmětného světa, ani dosáhnout atributu pasivity 
(prázdný výraz hlavního představitele Zdeňka Dolanského nemá nic 
společného s Bressonovými „modely“, jimž nikdy nechybělo jisté 
charisma). Příznačná je scéna, v níž Petr v hádce strhne ubrus při 
obědě v kruhu rodiny. Tak se náš hrdina, zřejmě spolu s autorem, 
pobuřuje nad přebujele „materialistickou“ hostinou, jeho alternativní 
duchovní svět je však podobně přeplácaný, od buddhismu až po 
předkolumbovské civilizace. Podobně přepjatě vypadá i film, ač si 
samo téma, lze i o nějakém v tomto případě mluvit, žádalo spíše 
asketické podání. Jak v recenzi napsal Jiří Voráč, „vychází z toho 
psychologický portrét psychicky nevyrovnaného, velikášského 
egocentrika, který chce spasit svět, ale přitom  si nedokáže poradit 
ani sám se sebou. Popravdě řečeno, nikoli pokora, nýbrž pýcha je mu 
vlastní. V tom spatřuji základní etický rozpor filmu“ [Voráč, 1992: 
115]. Znaky, které film používá, včetně závěrečného kříže v paprscích 
                                                        
112 Podle Jiřího Voráče film „neústrojně směšuje různé stylové prvky, ‚transcendentní obsahy‘ demonstruje jen v rovině abstraktních symbolů a (ilustrativních) biblických odkazů“ [Voráč, 1997: 249]. 
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slunce, patří k těm nejkonvenčnějším. Postupná „zastaveníčka“ u 
různých světových náboženství nejsou sjednocena žádným nosným 
parametrickým principem, takže film nedosahuje ani estetického 
efektu, jaký v téže době nabídl například dokument Baraka.  
 

10.3. Zdeněk Tyc 
 

Důsledně směřuje ke spirituálnímu filmu režisér Zdeněk Tyc. Ve 
svém debutu Vojtěch, řečený sirotek využil stylistické prostředky 
spirituálního modu, jako by tu byly zcela samozřejmě po ruce:  
černobílý cinemascop (formát, jenž díky pamětihodným dílům, jež na 
něm byla v šedesátých letech ve světové kinematografii vytvořena, 
slouží ve věku barevného obrazu jako signál „jiného" filmu)113, dlouhé 
záběry v úvodu a v závěru, intenzivní konkrétnost materiálního světa, 
jímž kamera se suverenitou božského oka plynule proplouvá, 
naléhavost živlů, zvláště vody. V narativu pak „obrácenou 
perspektivu“ s rozčleněním syžetu do kapitol a množstvím 
informačních „trhlin“, které si má divák domýšlet. Mnohé s použitých 
postupů jsou pak čistě poetické a ozvláštňující, aniž by nutně nesly 
duchovní význam. Vojtěch, řečený sirotek, podobně jako filmy 
Františka Vláčila, spojuje mezinárodně známé stylové techniky 
spirituálního filmu s domácí lyrickou tradicí. 
Tycův druhý celovečerní opus Žiletky nabídl kromě symbolických 
odkazů, jako byl výtah typu „páternoster“, a kulturních citátů 
(Demlovo Zapomenuté světlo, sakrální stavby, sochu svatého) dlouhou 
scénu s hrdinovým výstupem na komín, v níž se prosadil 
transcendentní čas. Nejodvážnějším tvůrčím gestem zde byl epilog, 
jímž se příběh dostal do dimenze „zcela jiného“: poté, co Andrej114 
v sebedestruktivní náladě spadl se střechy, černobílý obraz se změní 
v barevný (dokonce s explicitním titulkem „…vše je barevné“), Andrej 
ve čtyřech ročních dobách hospodaří na horské usedlosti, čte 
Zapomenuté světlo, posléze se však kamera efektní jízdou vznese za 
kohoutího kokrhání nad střechu stavení, a tu vidíme, že jsme u 
Karlova mostu. Následuje hektické finále, ve kterém Andrej hledá, 
nachází a ztrácí svoji Kristýnu a nakonec za asistence ďábla tančí 
s jejím mrtvým tělem na půdě, která se otvírá do hvězdnatého nebe. 
                                                        
113 Kameraman Jaromír Kačer natočil na tomto formátu nejen snímek Vojtěch, řečený sirotek, ale i Cestu hlubokým lesem režiséra Ivana Vojnára a Sentiment. 
114 Za náhodné nepokládáme ani toto křestní jméno hrdiny, odkazující k Rublevovi, Tarkovskému i Končalovskému. 
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Sekvenci, jež může být také vizí, snem či představou v agónii, 
můžeme považovat za variantu „metafyzické jízdy“. 
Prokazatelný je spirituální modus také v Tycově čtvrtém snímku 
Smradi. Z  profánní perspektivy jde o bezmála „bakalářsky“ banální 
příběh každodenních tenzí uvnitř a vně rodiny: zlobiví kluci, nervózní 
matka, nepřejícný spoluobčan.  Avšak syžet má svůj jasně čitelný 
duchovní „rám“: v prvním záběru spatříme siluetu kříže na zdi 
kostela a kamera vertikálním pohybem vede naše oči vzhůru po 
chrámové zdi až k dvojici hodin ukazujících různý čas. Závěrečné 
„znamení“ je neméně explicitní: jde o poslední věty dialogu, kdy 
matka řekne: „Dneska nás měl pánbůh všechny rád. Akorát nám to 
dal předtím trochu sežrat.“ Mezitím nechává režisér narativ pětkrát 
parametricky vystoupit z  každodennosti; máme na mysli pět 
dlouhých portrétových detailů tváří hlavních postav. Jsou to vlastně 
celé sekvence, v nichž danou tvář nejprve v jediném záběru dlouze 
pozorujeme a nakonec v ní sérií krátkých portrétů ještě malou chvíli 
„listujeme“, jako by se kamera Patrika Hoznauera či neviditelný 
svědek snažili najít ten nejautentičtější výraz. V těchto přemítavých 
okamžicích, kdy postavy zůstávají na chvíli samy se svou vinou či 
nevinností, zároveň plyne čas jiný, nikoli příběhový, nýbrž 
transcendentní. Jedná se o zvláštní, na rozdíl od Ozuových filmů ryze 
antropocentrické uplatnění principu zátiší. Spirituální dimenzi 
navozují vedle pohledů extrémně intimních také nápadné nadhledy 
z ptačí (zde tedy vlastně „boží“) perspektivy, které by bez tohoto 
zdůvodnění působily jako nahodilost či stylová chyba. 
Vyprávění má do značné míry teleologickou a ve zřejmém smyslu i 
teologickou strukturu: sledujeme jen ty řetězce příčin a následků, 
které mají morální význam, jsou naplněním „vyššího plánu“ a mohou 
tudíž vyústit ve výše citované poučení, že pánbůh je, má lidi rád a 
dává jim to sežrat. Za jaký hřích však byli hrdinové trestáni? Jde o 
drobná zaváhání, okamžiky slabosti; například když matka, aniž by si 
to přála, aniž by si toho byla vědoma, na moment přece jen 
diferencovala mezi láskou k dětem osvojeným a láskou k dítěti 
vlastnímu. Nebo když si Lukáš pomyslí, že by jim bratrům s pokrevní 
matkou bylo lépe. Když otec naplánoval výlet k vyhlídce Svatý Jan 
(znovu motiv kříže), ale osvojení chlapci se posvátnému místu vyhnuli 
a rodičům se ztratili. Nepatrné prohřešky (proti přikázání „cti otce 
svého i matku svou“, například) mají velké následky, podobně jako 
v Erbenových baladách – Smradi mají blízko k mýtu. Krize víry 
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dokonce zasahuje spolužáka Pepu, jenž se od parodické říkanky 
dopracuje až k opravdové modlitbě, kterou mu vidíme na rtech poté, 
co Franta omdlel na dálnici. Důležité  konotace přináší motiv oddělení 
hřbitova jako posvátného prostoru od obytných částí vesnice. Na 
mostě ke hřbitovu přes dálnici se mimo jiné odehraje Františkův 
úzkostný sen.  
Jak ze scénáře, tak při realizaci se do díla dostaly ještě další 
příznaky, které příslušnost ke spirituálnímu stylu posilují. Především 
jde o jistou abstraktnost postav, o nichž se kromě vybraných 
rodinných událostí nic dalšího nedovíme. Otec jezdí kamsi pracovat, 
zmíní se o jakémsi šéfovi, v příběhu však funguje ne jako občan X či 
pracovník Y, nýbrž výlučně jako otec a manžel v prazákladním 
funkčním smyslu. Drama se točí kolem matky a kolem vazby matka-
syn, přesněji trojice synů; proto má také Petra Špalková více co hrát 
než Ivan Trojan. Příběh začíná rozbitím předního skla v autě starému 
Bartákovi, opět příznačné je, že pachatel pro nás zůstane neznámý; 
nejde totiž o toto sklo ani o Bartáka coby xenofoba či rasistu, nýbrž o 
samu událost jako zkoušku. Je v řádu věcí, že se tohle muselo stát – 
Smradi nejsou filipika proti zlostným důchodcům, nýbrž moralita o 
hříchu a odpuštění. 
Spirituální dimenzi odpovídá i hudba skupiny Jablkoň, která pracuje 
se čtyřmi hlavními motivy: jsou to suché a zlověstné „rány osudu“ (již 
od úvodního motivu kříže); hravě rytmická, lehce ironická část, která 
zlehčuje aktuální děj a figurám přidává aspekt „loutkovitosti“ 
(rozuměj stvořenosti); dále jsou to zvážnělé smyčcové tóny a nelze 
pominout ani andělskou „zvonkohru“, jíž je vyznačena zmíněná pětice 
portrétních sekvencí.  
Stylotvorný je tu nakonec i digitální záznam obrazu, jehož 
spiritualizační potence vychází ze zesíleného efektu mechanické 
reprodukce reality – čím se totiž záznam zdá pasivnější a nahodilejší, 
tím více se blíží svědectví vševědoucího oka. Scéna v supermarketu je 
dokonce snímána z pohledu průmyslové kamery, jejíž obraz, 
vykazující ještě nižší definici  a ztrátu barevné škály, posiluje pocit 
kontroly ze strany někoho, kdo se pořád dívá a všechno vidí. 
 
 
 

10.4. Mimo hlavní proud 
 



 173 

Duchovní motivy byly v posledních patnácti letech ve světové 
kinematografii natolik populární, že se zcela přirozeně objevují i 
v hlavním kinematografickém proudu. Příkladem díla, které témata a 
prostředky spirituálního filmu postmoderně recykluje a popularizuje, 
je Záhrada Martina Šulíka – festivalový a zároveň komerčně úspěšný 
„artový“ film plný kulturních citátů, dokonce se scénou levitace à la 
Tarkovskij. O využití spirituálního modu jako svého druhu 
„metafyzického obratu“ v závěru filmu Jana Hřebejka Musíme si 
pomáhat jsme se už zmínili. 
Snímek Vladimíra Michálka Zapomenuté světlo měl sice za hrdinu 
faráře, ale výrazových prostředků spirituálního filmu tu užito nebylo; 
režisérovi šlo v prvém plánu o nelichotivé zobrazení komunistické 
moci. Jak Michálek prohlásil na tiskové konferenci v Brně, „tu 
spiritualitu si tam musí každý dosadit sám“. Naproti tomu  televizní 
komedie scenáristy Martina Klama a režiséra Petra Kotka Návrat 
zbloudilého pastýře se spirituálním modem promyšleně pracuje. Jejím 
hrdinou je mladý farář Prokop, jenž na Štědrý den přijíždí do 
pohraničního města, aby se tam ještě stihl postarat o půlnoční mši. 
Z retrospektiv se dozvíme, že mladík přichází z kláštera, kde se 
zotavoval z krize sebevědomí, jež vyplynula z údajného neúspěchu 
jeho předchozí pastýřské mise. Nyní zjišťuje, že i jeho budoucí farnost 
je pěkně zanedbaná: věřících jen pár a ještě se vzájemně nenávidí, 
kostel chátrá, všude bují bezbožnost a kupčení. Tížen napůl skepsí, 
napůl spravedlivým hněvem, rozhodne se mši zrušit a vytrestat tak 
sebe i farníky. Než nastane půlnoc, prožije mladý farář sérii 
podivuhodných událostí, během nichž se strachuje o život své matky, 
přinutí jejího milence přiznat pravdu o své rodině, zazpívá si koledy s 
prostitutkami, odhalí lotra v chrámu, vzbudí v něm lítost a obrátí ho 
na víru, omylem namísto policie zavolá hasiče a nakonec v zaplněném 
kostele přece jen celebruje půlnoční mši. 
Scény a motivy jsou v Návratu zbloudilého pastýře důsledně 
vystavěny na ironii, paradoxu, bipolárních kontrastech. Každá osoba, 
každá chvíle, každá situace má dva póly nebo se projeví ve dvojím 
světle: nízkém i vznešeném, posvátném i profánním, vážném i 
komickém. Autoři vědí, že spiritualita má ve filmovém umění svou 
vlastní řeč. Používají čitelné symboly (sněhové chmýří či blikající 
věčné světlo jako znamení Boží přítomnosti a milosti), odkazy k jiným 
spirituálním filmům (těhotná žena si čte ve vlaku časopis s článkem 
„jak být na Vánoce sexy“, onen magazín se ovšem jmenuje Stalker). 
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Film zaujme již titulkovou sekvencí, kterou podkresluje poněkud 
tajemná píseň Děti zvěrokruhu, uvádějící diváka do přemýšlivé 
atmosféry a nabízející zároveň některé šifry k problému, který se 
zanedlouho rozvine. Kamera svým volným, často vertikálním 
pohybem sugeruje „Boží“ perspektivu, přesnou montáž provzdušňují 
lyrické detaily (slunce kreslené dětským prstíkem na zamlžené okno, 
med a lžička v opatově sklenici) a opakované panoramatické záběry 
na město z „ptačího“ pohledu (nechybí chrám jako architektonická 
dominanta a v dálce jedoucí motorový vlak). Hudební pozadí tvoří 
směsice koled, světských vánočních evergreenů a sakrální hudby. Že 
některé vyjadřovací prostředky spirituálního filmu nejsou režiséru 
Petru Kotkovi zcela cizí, poznali jsme ostatně již ze způsobu, jakým 
uchopil svůj celovečerní debut Záhada hlavolamu (1993), kde ve 
srovnání s předchozí, televizně seriálovou adaptací (1968, režie Hynek 
Bočan) došlo u některých motivů z Foglarova bestselleru ke zřetelné 
sakralizaci. 
Rozhodující pro spirituální efekt díla je divákův trvalý pocit, že vše se 
v příběhu děje dle vyššího plánu; slova ani situace se tu nedějí 
náhodou, vše do sebe zapadá v logice autorské výpovědi, ale též 
v logice vyššího znamení či poselství. 
Zcela mimo hlavní proud vznikl projekt posluchačů olomoucké 
univerzity Hranice stínu s podtitulem „variace na motivy románu 
Jana Čepa“. Zevrubná obeznámenost s jistými technikami 
spirituálního filmu je z díla patrná: také toto vyprávění využívá prvky 
„obrácené perspektivy“ (člení se na kapitoly nadepsané lakonicky 
„Příjezd“, „Škola“, „Hospoda“, „Kněz“, „Tanec“, „Jiřina“ apod.). Obraz 
je černobílý, v některých okamžicích výjimečně krásný. Snaha 
evokovat intenzitu předmětného světa se projevuje v záběrech 
s vodou, stromy, husími hejny, k duchovnímu kontextu odkazují 
kostelní věže, interiér s křížem na stěně a explicitně postava kněze. 
Časté jsou záběry typu zátiší a vertikální panoramy, amatérské 
výkony neherců stylově zapadají do atributu pasivity. Jako velké 
umělecké dílo se snímek Hranice stínu neprosadil, ale je cenný jako 
laboratorní experiment, orientovaný v jistých místních a kulturních 
podmínkách k intencionálnímu vytvoření spirituálního filmu. 
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11. Závěr 
 

Počátkem úvah o spiritualitě ve filmu byl pro autora této práce 
konkrétní okamžik: sobota 8. června 1974 v 15.41, kdy se před ním 
rozevřela opona brněnského kina Moskva (dnes Scala), ozvala se 
varhanní hudba J. S. Bacha a na širokém plátně se objevily titulky 
filmu Solaris; po nich dlouhý záběr potoka s vodními rostlinami a 
následně další záběr vodní vegetace, jenž vyústil ve fragmentárně 
rámovaný pohled na Krise Kelvina, jak stojí u vody. Definiční znaky 
spirituálního filmu byly přítomny již v několika úvodních minutách: 
transcendentní čas (vyjádřený v dlouhých záběrech, jež jsou zároveň 
zátiším), atribut pasivity, intenzivní konkrétnost materiálního světa. 
Bylo to zjevení „zcela jiného“. Autor se tímto přiznává, že i v jeho 
případě stojí za zájmem o spirituální film fascinace konkrétním 
uměleckým dílem. Stěží může překvapit, že šlo tehdy o film Andreje 
Tarkovského. 
Navzdory numinóznímu počátku pokusili jsme se o chvění jistých 
filmů uvažovat co nejstřízlivěji. Nikoli jako o zjevení, nýbrž jako o jisté 
struktuře. Z široké množiny duchovních filmů jsme pro další 
zkoumání vyčlenili jen ty, které takovou zvláštní strukturou disponují 
a nazvali jsme je filmy spirituálními. Stranou jsme nechali 
náboženský film jako žánr, který se v dějinách světové kinematografie 
realizoval nejčastěji v konvenci epického spektáklu. 
Prozkoumali jsme, jak o spirituálních filmech uvažovali někteří 
teoretikové a kterým dílům věnovali největší pozornost. Ukázalo se, že 
ač jsou jejich východiska různá, v základním korpusu se shodují: 
„tvrdé jádro“ daného fenoménu představují filmy Carla Th. Dreyera, 
Roberta Bressona, Jasudžira Ozu a Andreje Tarkovského. Většina 
badatelů se také více či méně explicitně shodla v názoru, že má-li film 
evokovat zkušenost „zcela jiného“, musí sám být zcela jiný. Používá 
proto stylové prostředky, které divákovo vnímaní „přepínají“ do 
zvláštního, spirituálního modu. Tyto prostředky je třeba hledat 
především ve způsobech nakládání s časem. Analogický závěr 
vyplynul i z teoretických názorů Andreje Tarkovského.  
Zaměřili jsme se proto na průzkum filmového času a odhalili, že ve 
spirituálních filmech se na rozdíl od filmů běžných zpřítomňuje 
zvláštní, transcendentní čas. Ten se ve filmech projevuje dvěma 
základními formami: v dlouhých plynulých záběrech, organizovaných 
někdy do „metafyzických jízd“, a v záběrech typu zátiší. Ke 
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spirituálnímu efektu vede také intenzivní zobrazení konkrétního 
předmětného světa; proto je těmto filmům cizí dekorativní poetizace 
stejně jako  lyrická rozmlženost. Vše je v nich naopak zachyceno 
výrazně, ostře, s dokumentární věrností; důležitou roli mají 
autentické přírodní zvuky. Pocit závislosti lidských osudů a lidského 
jednání na vyšší entitě lze ve spirituálních filmech vyjádřit atributem 
pasivity: postavy jsou snímány v trpné pozici a v rámu, který jejich 
místo v prostoru opticky zmenšuje. Narativ některých spirituálních 
filmů pak využívá „obrácenou perspektivu“, kdy vyprávění nemá 
jednu linii a jeden střed, ze kterého by vše bylo logické a 
pochopitelné, ale je komponováno jako řetěz fragmentů 
z nekonečného univerza, často v podobě oddělených kapitol. Tyto 
stylistické zvláštnosti často fungují parametricky: poutají pozornost 
ke stylu, namísto k syžetovým modelům. 
Doufáme, že se nám podařilo nabídnout řešení, které je nekonfesní, 
formalistické, spíše zužující a neestetizující. S odhalenými 
konstantami spirituálních filmů jsme se vypravili hledat další 
příklady, a to i v české kinematografii. Ukázalo se, že jistá dělicí čára 
vede mezi linií „bressonovskou“, založenou na atributu pasivity, a linií 
Tarkovského, pracující s transcendentním časem. V díle Bély Tarra se 
obě linie potkávají. Ověřili jsme si, že konstanty spirituálního filmu 
platí napříč kulturami a analogické narativní strategie, ba dokonce  
vzájemně podobné obrazy lze potkat ve filmech z Ruska, Maďarska, 
Mexika, Koreje či Íránu. 
Množství otázek a filmů jsme v naší práci ponechali stranou. 
Nevybylo místo, abychom se konceptem spirituálního modu pokusili 
ověřit formu pašijových filmů, z nichž minimálně Pasoliniho 
Evangelium sv. Matouše do našeho souboru patří. Nestihli jsme 
položit tytéž otázky filmům Krzysztofa Kieślowského, Thea 
Angelopoulose, Wima Wenderse či Larse von Triera, kteří 
v posledních dvaceti letech kultivovali duchovní film na Západě. 
Nevěnovali jsme se filmům hagiografickým, jako je Terezie Alaina 
Cavaliera. Opomněli jsme filmy, které natočil či ke kterým napsal 
scénář Paul Schrader, jehož teorii transcendentního stylu ceníme 
velmi vysoko. Nezkoumali jsme efekt pomalosti ve filmech Jacquese 
Rivetta či Manoela de Oliveiry. Ponechali jsme stranou filmy Ingmara 
Bergmana, z nichž přinejmenším trilogie Jako v zrcadle, Hosté večeře 
Páně  Mlčení přináší o Bohu jisté, byť negativní svědectví. Je nám líto, 
že nezbylo místo na případy intencionálně nenáboženských filmů, 
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které se při aplikaci našich závěrů snadno „přeostří“ do spirituálního 
modu, jako je podivuhodný film Sergeje Gerasimova Novinář, pod 
jehož publicistickým, moralizujícím povrchem angažovaného díla 
socialistického realismu objevíme niterné, bezmála bressonovské 
drama o utrpení duše a její cestě k sobě. Nezabývali jsme se filmy, 
které se obracejí proti náboženství, avšak činí tak narativními modely 
a prostředky vznešenosti vypůjčenými ze sakrálního umění (Čas 
vody, Poslední večeře). Svůj zájem dlužíme filmům reprezentujícím 
náboženskou zkušenost Afriky, jako jsou Ceddo Sembéna Ousmana a 
Yeelen Souleymana Cissého. Co jsme naopak z ohniska své 
pozornosti odsunuli rádi, byly hollywoodské blockbustery, které 
v žánru sci-fi, fantasy, hororu či akčního filmu nabízejí postavy 
„osvícených“ či „vyvolených“, případně démonickou duchovnost 
vázanou na představy pekla a ďábla. Domníváme se, že narativní 
strategie těchto děl jsou spirituálnímu modu, jak jsme ho definovali, 
vzdálené. 
Jsou-li formální atributy vynikajících spirituálních filmů odhalitelné, 
lze je také s úspěchem napodobit? Dočká se úspěchu každý, kdo 
použije dlouhé záběry, zátiší nebo herce-modely? Příkladů 
spirituálních filmů, které se o to pokusily, je mnoho; velkými 
uměleckými díly se však stalo jen několik z nich. Karel Čapek 
vymyslel v románu Továrna na absolutno přístroj zvaný karburátor, 
který spaluje hmotu tak dokonale, že zbývá jenom Bůh. Analytický 
aparát, jenž by dokázal učinit totéž se spirituálními filmy, naštěstí 
neexistuje.  
Chvění trvá. 
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Irena a Vojtěch Havlovi. Hrají: Petr Michálek (Prokop), František Žaluda (starý 
Zavadil), Michaela Vetešková (Jiřina), Mikuláš Pánek (Šimon), Milan Hanuš (kněz), 
Radek Kratochvíl (Andrej). 
Prod.: Studi Velehra, Olomouc. Čb, klas. f., 85 min. 
 
Ivanovo dětství (Ivanovo dětstvo; Andrej Tarkovskij, SSSR 1962) 
Námět: Vladimir Bogomolov (povídka Ivan). Scénář: Vladimir Bogomolov, Michail 
Papava. Kamera: Vadim Jusov. Střih: Ljudmila Fejginova. Hudba: Vjačeslav 
Ovčinnikov. Hrají: Nikolaj Burlajev (Ivan), Valentin Zubkov (kpt. Cholin), Valentina 
Maljavinová (Máša), Irma Rauš (matka). 
Prod.: Mosfilm. Čb, klas. f., 95 min. 
 
Jaro, léto, podzim, zima… a jaro (Bom yeoreum gaeul gyeoul…geurigo 
bom; Kim Ki-duk, Jižní Korea – SRN, 2003). 
Scénář, střih: Kim Ki-duk. Kamera: Baek Dong-hyeon. Hudba: Bark Ji-woong. 
Hrají: Oh Yeong-su (starý mistr), Kim Ki-duk (dospělý mnich), Kim Yeong-min 
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(třicetiletý mnich), Seo Jae-gyeong (dospívající mnich), Kim Jung-ho (mnich jako 
chlapec), Ha Yeo-jin (dívka). 
Prod.: LJ Film Co, Pandora Film. Bar, 1:1,66, 103 min. 
 
Ježíši, ty víš (Jesus, du weisst; Ulrich Seidl, Rakousko, 2003) 
Scénář: Ulrich Seidl, Veronika Franz. Kamera: Jerzy Palacz, Wolfgang Thaler. Střih: 
Christof Schertenleob, Andrea Wagner.  
Prod.: Arte. Bar., 1:1,66, 87 min. 
 
 
 
 
 
Listy ze satanovy knihy (Blade of Satans bog; Carl Theodor Dreyer, 
Dánsko, 1920). 
Námět: Marie Corelli (román Satanovy strasti). Scénář: Edgar Høyer, Carl Theodor 
Dreyer. Kamera: George Schnéevoigt. Hrají: Helge Nissen (Satan), Halvard Hoff 
(Ježíš), Jacob Texiére (Jidáš), Ebon Strandin (Isabella), Clara Pontoppidan (Siri).  
Prod.: Nordisk. Čb, klas. f., 138 min. 
 
Marketa Lazarová (František Vláčil, ČR, 1967) 
Námět: Vladislav Vančura (stejnojmenný román). Scénář: František Pavlíček, 
František Vláčil. Kamera: Bedřich Baťka. Střih: Miroslav Hájek. Hudba: Zdeněk 
Liška. Hrají: Magda Vášáryová (Marketa), Josef Kemr (Kozlík), František Velecký 
(Mikoláš), Vlastimil Harapes (Kristián), Vladimír Menšík (Bernard), Pavla Polášková 
(Alexandra), Ivan Palúch (Adam Jednoručka), Michal Kožuch (Lazar).  
Prod.: FS Barrandov. Čb, ŠÚ, 162 min. 
 
Můj Nikifor (Mój Nikifor; Krzysztof Krauze, Polsko, 2004) 
Scénář: Joanna Kos, Krzysztof Krauze. Kamera: Krzysztof Ptak. Střih: Krzysztof 
Szpetmański. Hudba: Bartłomej Gliniak. Hrají: Krystyna Feldman (Nikifor 
Krynicki), Roman Gancarczyk (Włosiński).  
Prod.: Zebra Film Productions. Bar., 1:1,66, 100 min. 
 
Návrat (Vozvraščenije; Andrej Zvjagincev, Rusko, 2003) 
Scénář: Vladimír Mojsejenko, Alexandr Novotockij. Kamera: Michail Kričman. Střih: 
Vladimir Mogilevskij. Hudba: Andrej Děrgačev. Hrají: Vladimir Garin (Andrej), Ivan 
Dobronravov (Ivan), Konstantin Lavroněnko (otec), Matalja Vdovina (matka). 
Prod.: Dmitrij Lesněvskij. Bar., 1:1,66, 105 min. 
 
Návrat zbloudilého pastýře (Petr Kotek, ČR, 2004) 
Scénář: Martin Klam. Kamera: Tomáš Kresta. Hrají: Vladimír Javorský (Prokop), 
Daniela Kolářová (matka), Rudolf Hrušínský ml. (kostelník).  
Prod.: Česká televize. Bar., 1:1,66, 86 min. 
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Nostalgie (Nostalghia; Andrej Tarkovskij, Itálie, 1983) 
Scénář: Tonino Guerra, Andrej Tarkovskij. Kamera: Giuseppe Lanci. Hudba: 
Giuseppe Verdi, Ludwig van Beethoven. Hrají: Oleg Jankovskij (Gorčakov), Erland 
Josephson (Domenico), Domiziana Giordanová (Eugenia). 
Prod.: Opera Film, RAI. Bar, 1:1,66, 126 min. 
 
Oběť (Offret; Andrej Tarkovskij, Švédsko – Francie, 1986) 
Scénář: Andrej Tarkovskij. Kamera: Sven Nykvist. Střih: Andrej Tarkovskij, Michał 
Leszczyłowski, Henri Colpi. Hrají: Erland Josephson (Alexander), Susan Fleetwood 
(Adelaide), Allan Edwall (otto), Gudrún Gísladóttir (Maria), Sven Wollter (Victor), 
Tommy Kjellquist (hošík), Valérie Mairesse (Julia). 
Prod.: Svenska Filminstitutet, Argos Film. Bar., 1:1,66, 149 min. 
 
Pět (Five; Abbas Kiarostami, Írán – Japonsko – Francie, 2003) 
Scénář, kamera, střih: Abbas Kiarostami. 
Prod.: MK2, NHK, Behnegar. Bar., 1:1,66, 74 min. 
 
Proč odešel Bódhidharma na východ? (Talmaga tongtchoguro kan 
kkadalgun?; Bae Yong-gyun, Jižní Korea, 1989) 
Námět, scénář, kamera, výprava, střih a produkce: Bae Yong-gyun. Hudba: Chin 
Kyu-ong. Hrají: Yi Panyong, Sin Wonsop. 
Bar, 1:1,66, 135 min. 
 
Satanské tango (Sátántangó; Béla Tarr, Maďarsko – Německo - 
Švýcarsko, 1994) 
Námět: László Krasznahorkai (stejnojmenný román). Scénář: László Krasznahorkai, 
Béla Tarr. Kamera: Gábor Medvigy. Střih: Ágnes Hranitzky. Hudba: Mihály Víg. 
Hrají: Mihály Víg (Irimiás), Miklós B. Székely (Futaki), Éva Albert Almássy 
(Schmidtová), László Lugossy (Schmidt), Peter Berling (doktor)  
Prod.: Mafilm, Vega, Von Vietinghoff Filmproduktion GmbH. Čb, 1:1,66, 430 min. 
 
Sentiment (Tomáš Hejtmánek, ČR, 2003) 
Scénář a střih: Tomáš Hejtmánek, Jiří Soukup. Kamera: Jaromír Kačer, Diviš 
Marek. Hudba: Martin Smolka. Hraje: Jiří Kodet (František Vláčil). 
Prod.: Bionaut Films, Česká televize, Filio. Čb, ŠÚ, 76 min. 
 
Slovo (Ordet; Gustaf Molander, Švédsko, 1943) 
Námět: Kaj Munk (stejnojmenná hra). Scénář: Rune Lindström. Kamera: Gösta 
Roosling. Střih: Oscar Rosander. Hudba: Sven Sköld. Hrají: Victor Sjöstróm (Knut 
Borg), Wanda Rothgardt (Inger), Rune Lindström (Johannes), Holger Löwenadler 
(Knut), Stig Olin (Anders), Gun Wållgren (Kristina). Ludde Gentzel (Petter). 
Prod.: Svensk Filmindustri, Čb, klas. f., 108 min. 
 



 190 

Slovo (Ordet; Carl Theodor Dreyer, Dánsko, 1954) 
Námět: Kaj Munk (stejnojmenná hra). Scénář: Carl Theodor Dreyer, Kamera: 
Henning Bendtsen. Střih: Edith Schlüssel. Hudba: Poul Schierbeck. Hrají: Henrik 
Malberg (Morten Borgen), Birgitte Federspiel (Inger), Preben Lerdorff-Rye 
(Johannes), Emil Hass Christensen (Mikkel), Cay Kristiansen (Anders), Ejner 
Federspiel (Peter Petersen). 
Prod.: Palladium Film. Čb, klas. f., 126 min. 
 
 
 
 
 
 
Smradi (Zdeněk Tyc, ČR, 2002) 
Námět: Tereza Boučková (kniha Indiánský běh). Scénář: Tereza Boučková, Jiří 
Soukup, Zdeněk Tyc. Kamera: Patrik Hoznauer. Střih: Jaromír Vašek. Hudba: 
Michal Němec, Jablkoň. Hrají: Ivan Trojan (otec), Petra Špalková (matka), Jan Cina 
(Lukáš), Lukáš Rejsek (František), Tomáš Klouda (Matěj), Zdeněk Dušek (Barták). 
Prod.: Bionaut Film, Česká televize, UPP. Bar., 1:1,66, 93 min. 
 
Solaris (Soljaris; Andrej Tarkovskij, SSSR, 1972) 
Námět: Stanisław Lem (stejnojmenný román). Scénář: Andrej Tarkovskij, Fridrich 
Gornštejn. Kamera: Vadim Jusov. Střih: Ljudmila Fejginova. Hudba: Eduard 
Artěmjev. Hrají: Donatas Banionis (Kris Kelvin), Natalja Bondarčuk (Hari), Jüri 
Jarvet (Snaut), Anatolij Solonicyn (Sartorius), Vladislav Dvoržeckij (Breton), Nikolaj 
Griňko (otec). 
Prod.: Mosfilm. Bar., ŠÚ, 165 min. 
 
Stalker (Andrej Tarkovskij, SSSR, 1979) 
Námět: Arkadij a Boris Strugačtí (román Piknik u cesty). Scénář: Arkadij a Boris 
Strugačtí, Kamera: Alexandr Kňjažinskij. Hudba: Eduard Artěmjev. Hrají: Alexandr 
Kajdanovskij (Stalker), Anatolij Solonicyn (Spisovatel), Nikolaj Griňko (Profesor), 
Alisa Frendlich (manželka). 
Prod.: Mosfilm. Bar., klas. f., 161 min. 
 
Stavení (Miloš Zábranský, ČR, 1990) 
Námět: Pavel Hajný. Scénář: Pavel Hajný, Miloš Zábranský. Kamera: F. A. Brabec. 
Střih: Josef Valušiak. Hudba: Pavel Dražan, Jan Paukert. Hrají: Zdeněk Dolanský 
(Petr), Antonia Miklíková (Eva), Josef Kemr (stařec), Gustav Opočenský (ovčák), 
Jana Walterová (Evina matka), Jan Řeřicha (Evin otec). 
Prod.: FS Barrandov. Bar., ŠÚ, 77 min.  
 
Utrpení Panny Orelánské (La Passion de Jeanne d’Arc; Carl Theodor 
Dreyer, Francie, 1928) 
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Scénář: Carl Theodor Dreyer, Joseph Delteil. Kamera: Rudolph Maté. Hrají: Maria 
Falconetti (Johanka), Eugene Silvain (biskup), Antonin Artaud (Jean). 
Prod.: Société générale des films. Čb, klas. f., 82 min. 
 
Válec a housle (Katok i skripka; Andrej Tarkovskij, SSSR, 1961) 
Scénář: Andrej Končalovskij, Andrej Tarkovskij, S. Bachmetěva. Kamera: Vadim 
Jusov. Střih: Ljubov Butuzova. Hudba: Vjačeslav Ovčinnikov. Hrají: Igor Fomčenko 
(Saša), Vladimir Zamaskij (Sergej), Natalja Archangelskaja (dívka), Marina Adžubej 
(matka). 
Prod.: Mosfilm. Bar., klas. f., 46 min. 
 
Vítr nás odvane (Bad ma ra khahad bord aka Le Vent nous 
emportera; Abbas Kiarostami, Írán – Francie, 1999) 
Scénář: Abbas Kiarostami. Kamera: Mahmoud Kalari. Hudba: Peyman Yazdanian. 
Hrají: Behzad Dourani (Behzad), Noghre Asadi, Roushan Karam Elmi, Nahman 
Ghobadi. 
Prod.: MK2. Bar., 1:1,85, 118 min.  
 
Zápasníci (Uttara; Buddhadeb Dasgupta, Indie, 2000) 
Námět: Samaresh Bose. Scénář: Buddhadeb Dasgupta. Kamera: Asim Bose. Střih: 
Raviranjan Maitra. Hudba: Biswadeb Dasgupta. Hrají: Jaya Seal (Uttara), Tapas Pal 
(Nemai), Shankar Chakraborty (Balaram), R. I. Asad (kněz), Tapas Adhikari 
(průvodčí), Saurav Das (Matthew). 
Prod.: Buddhadeb Dasgupta. Bar., 1:1,85, 88 min. 

 
Zrcadlo (Zerkalo; Andrej Tarkovskij, SSSR, 1974) 
Scénář: Andrej Tarkovskij, Alexandr Mišarin. Kamera: Georgij Rerberg. Střih: 
Ljudmila Fejginova. Hudba: Eduard Artěmjev. Hrají: Margarita Těrechova (matka, 
Natálie), Oleg Jankovskij (otec), Anatolij Solonicyn (lékař)  
Prod.: Mosfilm. Bar. i čb, klas. f., 106 min. 
 
Život jako smrtelná choroba přenášená pohlavní cestou (śycie jako 
śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową; Krzysztof Zanussi, 
Polsko – Francie, 2000) 
Scénář: Krzysztof Zanussi. Kamera: Edward Kłosiński. Střih: Marek Denys. Hudba: 
Wojciech Kilar. Hrají: Zbigniew Zapasiewicz (Tomasz),  Krystyna Janda (Anna), 
Paweł Okraska (Filip), Monika Krzywkowska (Hanka). 
Prod.: Tor, Telewizja Poska. Bar., 1:1,66, 99 min. 
 

 
 
 
 
 



 192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.4. Další citované filmy 
 
…a pátý jezdec je Strach (Zbyněk Brynych, ČR, 1964) 
2001: vesmírná odysea (2001: A Space Odyssey; Stanley Kubrick, 

Velká Británie, 1968) 
A život jde dál (Zendegi va digar hich; Abbas Kiarostami, Írán, 1991) 
Adelheid (František Vláčil, ČR, 1969) 
Agnus dei (Égi bárány; Miklós Jancsó, Maďarsko, 1970) 
Alenčin poslední útěk (Alice ou la dernière fugue; Claude Chabrol, 

Francie, 1977) 
Alexandr Něvský (Alexandr Něvskij; Sergej Ejzenštejn, SSSR, 1938) 
Anděl Páně (Jiří Strach, ČR, 2005) 
Ať jsi kdekoliv (Gdziekolwiek jesteś, jeśĺiś jesteś; Krzysztof Zanussi, 

Polsko 1988) 
Babettina hostina (Babettes gæstebud; Gabriel Axel, Dánsko, 1987)  
Babička (Antonín Moskalyk, ČR, 1971) 
Babička (František Čáp, ČR, 1940) 
Bajaja (Jiří Trnka, ČR, 1950) 
Baraka (Ron Fricke, USA, 1992) 
Barmská harfa (Biruma no tategoto; Kon Ičikawa, Japonsko 1956) 
Ben Hur  (William Wyler, USA, 1959) 
Ben Hur (Ben-Hur: A Tale of the Christ; Fred Niblo, USA, 1925)  
Beznadějní (Szegénylegények; Miklós Jancsó, Maďarsko, 1965) 
Běžin luh (Běžin lug; Sergej Ejzenštejn, SSSR, 1937, rekonstruováno 

1967) 
Blade Runner (Ridley Scott, USA, 1982) 
Boží zásah (Yadon ilaheyya; Elia Suleiman, Francie-Maroko-

Německo-Palestina, 2002) 
Brzy bude konec světa (Skoro biće propast světa, Aleksandar Petrović, 

Jugoslávie-Francie, 1968) 
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Canterburské povídky (I racconti di Canterbury; Pier Paolo Pasolini, 
Itálie, 1972) 

Cesta do nebe (Himlaspelet; Alf Sjöberg, Švédsko, 1942) 
Cesta hlubokým lesem (Ivan Vojnár; ČR, 1997) 
Cesta k Buddhovi (Hwaomkyung; Jang Sun-Woo, Jižní Korea, 1993) 
Čapajev (bratři Vasiljevové, SSSR, 1934) 
Čapkovy povídky (Martin Frič, ČR, 1947) 
Čaroděj ze země Oz (The Wizzard of Oz; USA, Victor Fleming, 1939) 
Čarodějnictví v průběhu věků (Häxan; Benjamin Christensen, 

Švédsko, 1921) 
Čas vody (Los días del agua; Manuel Octavio Gómez, Kuba 1971) 
Černé roucho (Black Robe; Bruce Beresford, Kanada – Austrálie, 

1991) 
Červený balónek (Le ballon rouge; Albert Lamorisse, Francie, 1956) 
Člověk do každého počasí (A Man for All Seasons; Fred Zinnemann, 

USA, 1966) 
Dalších deset minut II (Ten Minutes Older: The Cello; Německo-Velká 

Británie-Španělsko, 2003) 
Dekalog (Krzysztof Kieślowski, Polsko, 1988) 
Dekameron (Il Decameron; Pier Paolo Pasolini, Itálie, 1971) 
Démanty noci (Jan Němec, ČR, 1964)  
Děrsu Uzala (Akira Kurosawa, SSSR, 1975) 
Desatero přikázání (The Ten Commandments; Cecil De Mille, USA, 

1923) 
Desatero přikázání (The Ten Commandments; Cecil De Mille, USA, 

1956) 
Deset dnů, které otřásly světem (Okťabr; Sergej Ejnezštejn, SSSR, 

1927) 
Detail (Namay-e nazdik; Abbas Kiarostami, Írán, 1990) 
Devět dní jednoho roku (Děvjať dněj odnogo goda; Michail Romm, 

SSSR 1962) 
Dítě a voják (Koudak va sarbaz; Seyyed Reza Mir-Karimi, Írán, 2000) 
Dny zatmění (Dni zatměnija; Alexandr Sokurov, SSSR, 1988) 
Dobrodružství (L’aventura; Michelangelo Antonioni, Itálie, 1959) 
Dopisy mrtvého (Pisma mjortvogo čelověka; Konstantin  Lopušanskij, 

SSSR 1986) 
Elektra a její pravda (Szerelmem, Elektra; Miklós Jancsó, Maďarsko, 

1974) 
Ema Bovaryová (Spasi i sochrani; Alexandr Sokurov, SSSR, 1989) 
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Empire (Andy Warhol USA, 1964) 
Evangelium sv. Matouše (Il vangelo secondo Matteo; Pier Paolo 

Pasolini, Itálie, 1964) 
Fantazie (Fantasia; Walt Disney, USA, 1940) 
Fantom Opery (The Phantom of the Opera; Joel Schumacher, USA, 

2004) 
Farářův konec (Evald Schorm, ČR, 1968) 
Fifi Pírko (Fifi la Plume; Albert Lamorisse, Francie, 1965) 
František, prosťáček Boží (Francesco giullare di Dio; Roberto 

Rossellini, Itálie, 1950) 
Gallipoli (Peter Weir; Austrálie, 1981) 
Gándhí (Richard Attenborough, Velká Británie-Indie, 1982) 
Genesis (Genesi: La creazione e il diluvio; Ermanno Olmi, Itálie, 1994) 
Gepard (Il gattopardo; Luchino Visconti, Itálie 1963) 
Golgota (Mircea Dragan; Rumunsko, 1966) 
Hardcore (Paul Schrader, USA, 1979) 
Holubice (František Vláčil, ČR 1960) 
Hosté Večeře Páně (Nattvardsgästerna; Ingmar Bergman, Švédsko, 

1962) 
Hraběnka z Hongkongu (A Countess from Hong Kong; Charles 

Chaplin, Velká Británie, 1967) 
Hvězdy na čepicích (Csillagosok, katonák; Miklós Jancsó, Maďarsko-

SSSR, 1967) 
Chuť makrely ((Samma no adži; Jasudžiró Ozu, Japonsko, 1962) 
Chuť třešní (Ta’m e guilass; Abbas Kiarostami, Irán, 1997) 
Ikonostas (Ikonostasat; Christo Christov, Todor Dinov, Bulharsko, 

1969) 
Iluminace (Iluminacja; Krzysztof Zanussi, Polsko 1973) 
Imperativ (Imperative; Krzysztof Zanussi, SRN, 1982) 
Intolerance (David Wark Griffith, USA 1916) 
Ivan Hrozný (Ivan Groznyj; Sergej Ejzenštejn, SSSR 1944-45) 
Jako v zrcadle (Såsom i en spegel; Ingmar Bergman, Švédsko, 1961) 
Jediný syn (Hitori musuko; Jasudžiró Ozu, Japonsko, 1936) 
Jesus Christ Movie Star (Channel Four, Velká Británie, 1992 
Ježíš (Jesus; Pegter Sykes & John Krish, USA, 1979) 
Ježíš z Montrealu (Jésus de Montréal; Denys Arcand, Kanada 1989) 
Jídlo (Eat; Andy Warhol, USA, 1963) 
K smrti odsouzený uprchl (Un condamné à mort s’est échappé; Robert 

Bresson, Francie 1956) 
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Kabinet voskových figur (Wachsfigurenkabinett; Paul Leni, Německo, 
1924) 

Kalendář (Calendar; Atom Egoyan, Kanada, 1993) 
Kámen (Kameň; Alexandr Sokurov, Rusko, 1992) 
Kapsář (Pickpocket; Robert Bresson, Francie, 1959) 
Každý den odvahu (Evald Schorm, ČR, 1964) 
Kde je dům mého přítele?(Khaney-ye doost koyast?; Abbas Kiarostami, 

Írán, 1987) 
Kladivo na čarodějnice (Otakar Vávra, ČR, 1969) 
Konstanta (Constans; Krzysztof Zanussi, Polsko, 1980) 
Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio, USA, 1983) 
Kozí roh (Kozjat rog; Metodi Andonov, Bulharsko 1972) 
Král David (King David; Bruce Beresford, USA, 1985) 
Král králů (King of Kings; Nicholas Ray, USA, 1961) 
Králíci ve vysoké trávě (Václav Gajer, ČR , 1961) 
Křižník Potěmkin (Broněnosec Poťomkin; Sergej Ejzenštejn, SSSR 

1925) 
Květ rovnodennosti (Higanbana; Jasudžiró Ozu, Japonsko, 1958) 
Květ z Tisíce a jedné noci (Il flore delle Mille e una notte; Pier Paolo 

Pasolini, Itálie, 1974) 
Kvočna ve větru (Kaze no naka no mendori, Jasudžiró Ozu, Japonsko, 

1948) 
Lékař z Gafiré (Le Médecin de Gafiré; Mustapha Dipop, Niger-Mali-

Francie, 1986) 
Lenin v Říjnu (Lenin v Okťjabre; Michail Romm, SSSR 1937) 
Lesní jahody (Smultronstället; Ingmar Bergman, Švédsko, 1957) 
Lidé v bílém (Gumuna ttang-e hina baeksung; Bae Yong-kyun, Jižní 

Korea, 1995) 
Loni v Marienbadu (L’Année dernière à Marienbad; Alain Resnais, 

Francie, 1961) 
Malé ženy (Little Women; Gillian Armstrong, USA, 1994) 
Maléry pana účetního (Fantozzi contro tutti; Paolo Villaggio, Itálie, 

1980) 
Malý mnich (Dong seung; Joo Kyung-joong, Jižní Korea, 2003) 
Mandala (Mandara; Im Kwon-taek, Jižní Korea, 1981) 
María Antonia (Sergio Giral, Kuba, 1990) 
Masseba (Miloš Zábranský, ČR, 1989) 
Matka a syn (Mať i syn; Alexandr Sokurov, Rusko-Německo, 1987) 
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Matka Johana od Andělů (Matka Joanna od Aniolów; Jerzy 
Kawalerowicz, Polsko, 1960) 

Medea (Lars von Trier, Dánsko, 1988) 
Metropolis (Fritz Lang, Německo, 1926) 
Mezi olivovníky (Zir-e derakhtan-e zeytun; Abbas Kiarostami, Írán, 

1994) 
Michael (Carl Theodor Dreyer, Německo, 1924) 
Mise (Mission; Roland Joffé, Velká Británie, 1986) 
Mlčení (Tystnaden; Ingmar Bergman, Švédsko, 1963) 
Mléčná dráha (La Voie lactée; Luis Buñuel, Francie, 1969)  
Moderní doba (Modern Times; Charles Chaplin, 1936) 
Musíme si pomáhat (Jan Hřebejk, ČR, 2000) 
Muška (Mouchette; Robert Bresson, Francie, 1967) 
Na shledanou, děti (Au revoir les enfants; Louis Malle, Francie, 1988) 
Napoleon(Abel Gance, Francie, 1926) 
Narodil jsem se, ale…(Umarete wa mita keredo; Jasudžiró Ozu, 

Japonsko, 1932) 
Návrat ztraceného syna (Evald Schorm, ČR, 1966) 
Návštěvník muzea (Posetitěl muzeja; Konstantin Lopušanskij, SSSR, 

1989) 
Nazarin (Luis Buñuel, Mexiko, 1957) 
Nebe nad Berlínem (Der Himmel über Berlin; Wim Wenders, SRN – 

Francie, 1987) 
Nezapomenutelný rok (Lenin v 1918 goru; Michail Romm, SSSR, 

1939) 
Noc nevěsty (Karel Kachyňa, ČR, 1967) 
Občan Kane (Citizen Kane; Orson Welles, USA, 1941) 
Obchod na korze (Ján Kadár, Elmar Klos, ČR, 1965) 
Obyčejný fašismus (Obyknovennyj fašizm; Michail Romm, SSSR, 

1965) 
Odvaha telegrafistky (The Lonedale Operator; David Wark Griffith, 

USA, 1911) 
Ohnivé vozy (Chariots of Fire; Hugh Hudson, Velká Británie, 1981) 
Onibaba (Kaneto Šindó, Japonsko, 1964) 
Osm a půl (8½; Federico Fellini, Itálie, 1962) 
Ospalá díra (Sleepy Hollow; Tim Burton, USA, 2000) 
Ostrov odsouzených(Na malkija ostrov; Rangel Valčanov, Bulharsko, 

1958) 
Ovoce stromů rajských jíme (Věra Chytilová, ČR – Belgie, 1969) 
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Pán domu aneb Tyranův pád (Du skal aere din hustru; Carl Theodor 
Dreyer, Dánsko, 1925) 

Pán prstenů (The Lord of the Rings; Peter Jackson, Nový Zéland-USA, 
2001-2003) 

Pan Vincent (Monsieur Vincent; Maurice Cloche, Francie, 1947) 
Panna Orleánská (Joan the Woman; Cecil De Mille, USA, 1916) 
Peníze (L’argent; Robert Bresson, Francie, 1983) 
Persona (Ingmar Bergman, Švédsko, 1966) 
Pilát a ti druzí (Pilatus und Andere; Andrzej Wajda, SRN, 1971) 
Písečná žena (Sunna no ona; Hiroši Tešigahara, Japonsko, 1963) 
Píseň o Bernadettě (The Song of Bernadette; Henry King, USA, 1943) 
Počítání mrtvých (Bringing Out the Dead; Martin Scorsese, USA, 

1999) 
Popely (Popiół; Andrzej Wajda, Polsko, 1965) 
Poslední pokušení Krista (The Last Temptation of the Christ; Martin 

Scorsese, USA, 1988) 
Poslední tango v Paříži (Ultimo tango a Parigi; Bernardo bertolucci, 

Itálie, 1972) 
Poslední večeře (La última cena; Tomás Gutiérrez Alea, Kuba, 1976) 
Postel (Oskar Reid, ČR, 1997) 
Povídky bledé luny po dešti (Ugetsu monogatari; Kendži Mizoguči, 

Japonsko, 1953) 
Povolání: reportér (Profession: Reporter; Michelangelo Antonioni, 

Itálie-Velká Británie, 1974) 
Pozdní jaro (Banšun; Jasudžiró Ozu, Japonsko, 1949) 
Prosba (Vedreba; Tengiz Abuladze, SSSR, 1967) 
Přepadení (Stagecoach; John Ford, USA, 1939) 
Přes práh smrti (You Only Live Once; Fritz Lang, USA, 1936) 
Příhody pana domácího (Naganja šinširoku; Jasudžiró Ozu, Japonsko, 

1947) 
Případ pro začínajícího kata (Pavel Juráček, ČR, 1969) 
Připrav se na zítřek (Make Way for Tomorrow; Leo McCarey, USA, 

1937) 
Přišli včas (De naede faergen; CarlTheodor Dreyer, Dánsko, 1948) 
Putování Andreje Arsenjeviče (Cinéma de notre temps: une journée 

d’Andrei Arsenevitch; Chris Marker, Francie, 2000) 
Rašómon (Akira Kurosawa, Japonsko, 1950) 
RoGoPaG (Jean-Luc Godard, Ugo Gregoretti, Pier Paolo Pasolini, 

Roberto Rossellini, Itálie, 1963) 
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Romance pro křídlovku (Otakar Vávra, ČR, 1967) 
Rosemary má děťátko (Rosemary’s Baby; Roman Polanski, USA, 

1968) 
Ruská archa (Russkij kovčeg; Alexandr Sokurov, Rusko – Německo, 

2002) 
Řím otevřené město (Roma, citta aperta; Roberto Rossellini, Itálie, 

1945) 
Sbohem armádo (Farewell to Arms; Charles Vidor, USA, 1957) 
Sedm (Se7en; David Fincher, USA, 1995) 
Sedm samurajů (Šiči-nin no samurai; Akira Kurosawa, Japonsko, 

1954) 
Sedmá pečeť (Det sjunde inseglet; Ingmar Bergman, Švédsko, 1956) 
Sedmikrásky (Věra Chytilová, ČR, 1966) 
Schindlerův seznam (Schindler’s List; Steven Spielberg, USA, 1993) 
Silnice (La strada; Federico fellini, Itálie, 1954) 
Skleněná oblaka (František Vláčil, ČR, 1957) 
Sklizeň obilí (Bakušu; Jasudžiró Ozu, Japonsko, 1951) 
Sladký život (La dolce vita; Federico Fellini, Itálie, 1960) 
Slunce a stín (Slanceto i sjankata; Rangel Valčanov, Bulharsko, 1962) 
Slunce, seno, jahody (Zdeněk Troška, ČR, 1984) 
Smrt byrokrata (La muerte de un burócrata; Tomás Gutiérrez Alea, 

Kuba, 1966) 
Smrt provinciála (Śmierć prowincjonała; Krzysztof Zanussi, 1966) 
Solaris (Steven Soderbergh, USA, 2002) 
Spánek (Sleep; Andy Warhol, USA, 1963) 
Spirála (Spiral; Krzysztof Zanussi, Polsko, 1978) 
Stínohra (Petr Hvižď,ČR, 1984) 
Stíny na sněhu(Árnyék a havon; Attila Janisch, Maďarsko, 1991) 
Stíny zapomenutých předků (Tini zabutych predkiv; Sergej 

Paradžanov, SSSR, 1964) 
Strom na dřeváky (L’arbero degli zoccoli; Ermanno Olmi, Itálie, 1978) 
Stromy, ptáci a lidé (Bäume, Vögel und Menschen; Vojtěch Jasný, 

Německo, 1976) 
Stvoření světa (Eduard Hofman, ČR, 1959) 
Suché léto (Susuz yaz; Metin Erksan, Turecko, 1964) 
Světla velkoměsta (City Lights; Charles Chaplin, USA, 1930) 
Světlo (Yeelen; Souleymane Cissé, Mali-Burkina-Francie-SRN 1987) 
Světlo Asie (Prem Sanyas aka Die Leuchte Asiens; Franz Osten, Indie-

Německo, 1925) 
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Svěží vítr (Fényes szelek; Miklós Jancsó, Maďarsko, 1968) 
Šepoty a výkřiky (Viskningar och rop; Ingmar Bergman, Švédsko, 

1972) 
Šestý smysl (The Sixth Sense; M. Night Shyamalan, USA, 1999) 
Špalíček (Jiří Trnka, ČR, 1947) 
Tanec v dešti (Ples v dežju; Boštjan Hladnik, Jugoslávie, 1961) 
Tanková brigáda (Ivo Toman, ČR, 1955) 
Tenkrát na Západě (C’era una vilta in West; Sergio Leone, Itálie, 1968) 
Teorema (Pier Paolo Pasolini, Itálie, 1968) 
Terezie (Thérèse; Alain Cavalier, Francie, 1986) 
Ti druzí (The Others; Alejandro Amenábar, Španělsko-Francie-USA, 

2001) 
Ticho a křik (Csend és kiáltás, Miklós Jancsó, Maďarsko, 1968) 
Tokijský příběh (Tókjó monogatari; Jasudžiro Ozu, Japonsko, 1953) 
Transport z ráje (Zbyněk Brynych, ČR, 1962) 
Tri dcéry (Štefan Uher, SR, 1968) 
Údolí květin (Arrumdawoon Sheechul; Lee Kwang Mo, Jižní Korea, 

1998) 
Údolí včel (František Vláčil, ČR, 1968) 
Umučení Krista (The Passion of the Christ; Mel Ginson, USA, 2004) 
Unavená smrt (Der müde Tod; Fritz Lang, Německo, 1921) 
Upír aneb Podivné dobrodružství Davida Graye (Vampyr - Der Traum 

des Allan Grey; Carl Theodor Dreyer, Francie – Německo, 1931) 
Upír Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens; Friedrich 

Wilhelm Murnau, Německo, 1922) 
Utrpení (Jad; Kiril Cenevski, Jugoslávie, 1975) 
Utrpení Ježíše Krista (La vie et la passion de Jésus Christ; Ferdinand 

Zecca, Lucien Nonguet, Francie, 1905) 
Utrpení podle Andreje (viz Andrej Rublev) 
V přístavu (On the Waterfront; Elia Kazan, USA, 1954) 
Válec a housle (Katok i skripka; Andrej Tarkovskij, SSSR, 1961) 
Valérie a týden divů (Jaromil Jirše, ČR, 1970) 
Válka skončila(La Guerre est finie aka Kriget är slut; Alain Resnais, 

Francie-Švédsko, 1966) 
Večerní oběť (Žertva večernaja; Alexandr Sokurov, SSSR, 1987) 
Velká iluze (La Grande illusion; Jean Renoir, Francie, 1937) 
Vesnice (The Village; M. Night Shyamalan, USA, 2004) 
Věštba (Presagio; Luis Alcoriza, Mexiko, 1974) 
Vetřelec (Alein; Ridley Scott, Velká Británie, 1979) 
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Vojtěch, řečený sirotek (Zdeněk Tyc, ČR, 1989) 
Vozka smrti (Körkarlen; Victor Sjıstrım, Švédsko, 1920) 
Všichni dobří rodáci (Vojtěch Jasný, ČR, 1968) 
Vymítač ďábla (The Exorcist; William Friedkin, USA, 1973) 
Vzestup (Voschožděnije; Larisa Šepiťko, SSSR, 1976) 
Vzpomínky (Memorias del subdesarollo; Tomás Gutiérrez Alea, Kuba, 

1967) 
Wavelenght (Michael Snow, USA, 1967) 
Xala (Sembéne Ousmane, Senegal, 1974) 
Z daleké země (Da un paese lontano aka From a Far Country: Pope 

John Paul II aka Z dalekiego kraju, Krzysztof Zanussi, Itálie-
Velká Británie-Polsko, 1981) 

Záhada hlavolamu (Petr Kotek, ČR, 1994) 
Záhrada (Martin Šulík, SR-ČR, 1995) 
Zápas s démony (Una pelea cubana contra los demonios, Tomás 

Gutiérrez Alea, Kuba, 1972) 
Zapomenuté světlo (Vladimír Michálek, ČR, 1996) 
Zatmění (L’eclisse; Michelangelo Antonioni, Itálie-Francie, 1962) 
Zatracení (Kárhozat; Béla Tarr, Maďarsko, 1988) 
Zázrak v Miláně (Miracolo a Milano; Vittorio de Sica, Itálie, 1951) 
Zběsilost v srdci (Wild at Heart; David Lynch, 1990) 
Zdrávas Maria (Je vous salue, Marie; Jean-Luc Godard, Francie-

Švýcarsko-Velká Británie, 1985) 
Zlaté věže (The Lavender Hill Mob; Charles Crichton, Velká Británie, 
1951) 
Zloději kol (Ladri di biciclette; Vittorio De Sica, Itálie, 1948) 
Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba (Drahomíra Vihanová, ČR-

SR-Francie, 2000) 
Zvětšenina (Blow Up; Michelangelo Antonioni, Velká Británie, 1966) 
Žiletky (Zdeněk Tyc, ČR-Francie, 1994) 
Život je krásný (It’s a Wonderful Life; Frank Capra, USA, 1946) 
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12.5. Summary 
 
The aim of this doctoral thesis is to describe ways of representing 
religious experience in cinema. Our approach is not based on any 
confession. We use the word “God” as a metaphor for everything what 
could be signified by it. We prefer formalistic methods rather then 
hermeneutics and believe in some kind of structural qualities of 
representing the Holy in cinema which can be described and 
analyzed. 
We distinguish three basic terms: spiritually inspired film (the largest 
corpus of movies classified from thematic points of view), religious 
film (understanding as a genre, including biblical epics) and spiritual 
film (in the strict sense of the term, based on structural point of 
view). 
The second part of our thesis is based on studying and comparing the 
most inspiring and influential theories of spirituality in cinema. The 
first one is the French film theology created by Amédée Ayfre and 
Henri Agel with their distinction of three styles of representing the 
Holy in art: the style of transcendence, the style of incarnation and 
the style of idealization. Paul Schrader‘s theory of transcendental 
style was based on the analysis of films by Yasujiro Ozu, Robert 
Bresson and Carl Th. Dreyer. Schrader has discovered three steps of 
the style: the everyday, the disparity (with a decisive action) and the 
stasis (a frozen image which don‘t resolve the disparity but transcend 
it). Ron Holloway has wrote a book about “the religious dimension in 
the cinema” and has seen this dimension in many films of various 
times and nations including the national cinemas of Central and 
Eastern Europe. Peter Fraser offers a liturgical model of “sacramental 
mode” in film, comparing the experience of the spectator to the 
religious experience of believers attending Mass. 
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The original Czech theological concept of spiritual film was invented 
by Vladimír Suchánek. Concerning especially on the analysis of the 
works by Andrei Tarkovsky and Jiří Trnka he uses the religious term 
of “transsubstanciation” to the creating process of making film. 
Suchánek is focused to interpretation of Tarkovsky‘s films as well as 
Igor Kováč but their approaches are different: Suchánek takes the 
work of the filmmaker as the kind of hierophany, in opposite to Kováč 
who describes the films of Tarkovsky with Freudian kind of the 
hermeneutics of suspicion. The third domestic attempt to explaine 
the possibilities of the medium to create spiritual meanings was 
written by Josef Valušiak, the film editor and professor of FAMU. The 
“miraculous tool” for reaching the effect of “n-dimension” is to study 
the phenomena of time and using long takes. 
Mariola Marczak regards the spiritual auteur films of Bresson, Dreyer 
or Tarkovsky as examples of the specific genre – the religious film, 
which functions as a mediator. Some theorists didn‘t write about 
spiritual film explicitly but we can use their other concepts created by 
the way of resolving some other questions: the parametric narration 
of David Bordwell, the image-time and the crystal of time of Gilles 
Deleuze, the concept of two worlds by Pavel Florensky, the third or 
obtuse meaning by Roland Barthes. Conclusions of this research are: 
film medium has its specific tools to represent the Holy, we can 
describe these tools as a style, the key category of this style is time, 
the product of this style can be described as certain narrative modus 
and there is some kind of basic body of spiritual films. 
These theses can be confirmed by opinions of Andrei Tarkovsky. The 
main categories of his theoretical system are image and time, literally 
“sculpting in time”: “Time, printed in its factual forms and 
manifestations: such is the supreme idea of cinema as an art” 
[Tarkovsky, 1989: 63]. “...the image is not a certain meaning, 
expressed by the director, but an entire world reflected as in a drop of 
water” [1989: 110]. “The artistic image is unique and singular”  
[1989: 111]. The third important element of his cinema praxis and 
theory is the brightness and credibility of material world shown on 
the screen. Questions of symbols in works of Tarkovsky were 
discussed during decades. Tarkovsky was standing up against 
symbolic interpretations of his films many times. We are on the 
director‘s side in this polemics. 
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We can image the elements of spirituality in cinema as a landscape of 
movies where the films of the highest spiritual intensity are situated 
in the centre. We can find spiritual intention on the auteur‘s side and 
spiritual reception on the other end of the communication chain. The 
spiritual mode is our term for the complex of operations changing the 
narrative world in the relation to numinous transcendence. It can be 
done by traditional intertextual allusions but there are some specific 
means of film art, too. First we attempt to find those means in the 
work of three classics: Carl Theodor Dreyer, Yasujiro Ozu and Robert 
Bresson. The means we have found are: the representation of 
transcendental time (by long takes or still lives) and the quality of 
passiveness. Transcendental time is a variation of time of the 
universe: it is the God‘s time, the time in which He is watching us. 
The quality of passiveness expresses human being‘s dependence of 
Him; it could be represent by framing or non-expressive acting in a 
puppet style like in the films of Robert Bresson who thought about 
his actors (and mostly non-actors) as about “models”. 
The central chapter of our work offers an analysis of the elements of 
spiritual mode in all films of Andrei Tarkovsky: The Steamroller and 
the Violin, Ivan's Childhood, Andrei Rublyov, Solaris, The Mirror, 
Stalker, Nostalghia and The Sacrifice. The stylistic constants of 
Tarkovsky‘s narratives are: “metaphysical journeys” (created by long 
takes, shots-sequences or sequences of shots, including pans and 
pan-and-zoom techniques) and shots-still lives as a small form of the 
same phenomena, representing transcendental time. The basic 
element of his visions was image-time (in Deleuzian sense) full of 
intensive objectivity of material world. The typical camera position is 
a high angle looking down to the earth, more than a low angle looking 
up to the sky. Tarkovsky used in Andrei Rublyov what we called – 
according to Pavel Florensky – “reverse perspective“, typical for the 
Russian orthodox icons:  narration from various points of view and 
completed from relatively independent parts of time and space. The 
effect of this pattern is a feeling of infinity of the narrative world. 
Andrei Tarkovsky created his own paradigm of spiritual film and 
some auteurs followed him. The ways of transcendental time are 
followed by Alexandr Sokurov, Béla Tarr (Sátántangó) and Andrei 
Zvyagintsev (The Return). Another examples of spiritual film can be 
seen in India (Buddhadeb Dasgupta: Uttara), Mexico (Carlos 
Ryegadas: Battle in Heaven), in the world of Buddhism (Why Has 
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Bodhi-Dharma Left for the East?) and in Iran (Majid Majidi, Abbas 
Kiarostami). But we shouldn‘t forget examples of spiritually inspired 
films which don‘t operate in spiritual mode and try to cultivate 
rational discourse about religion: the films of Krzysztof Zanussi or 
Ulrich Seidl (Jesus, You Know). 
The last chapter is focusing on spiritual film in Czech cinema. 
František Vláčil is considered as a classic of this type of filmmaking 
in Czech lands. His masterpiece Marketa Lazarová, often compared to 
Tarkovsky‘s Andrei Rublyov (although practically unknown abroad), is 
a genuine example of spiritual film thanks to its parametric form, 
intensive objectivity of material world and “reverse” narrative 
perspective. The semi-documentary Sentiment about the last time of 
František Vláčil‘s life was made in spiritual mode too. A House for 
Two of Miloš Zábranský was the first attempt to make a spiritual film 
in Bressonian style in Czech cinema. Many elements of spiritual 
mode can be find in films of Zdeněk Tyc: Vojtech, Called the Orphan, 
Razor Blades and The Brats. 
Is it possible for directors to teach the strategies of spiritual 
filmmaking and reach their succes on this very special field? We are 
not sure. Some kind of hidden mystery remains, after all. 
 
 
 
 
 
 
 


