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MODLITBA
Vladimír Holan

Ne, nech mne, děsím se, že k víčku tajemství
měl bych se okem stát,
kde nejsi sebou už, tam proroci jsou tví mne nechej vát, jen vát.
Ne, nech mne, děsím se, že k lyře tajemství
měl bych se rukou stát,
kde příliš sebou jsi, tam básníci jsou tví mne nechej vát, jen vát.
Kde ale v životě hledáš svou dětskou píď
a chceš se teprv stát mezi dva cedry touhy mé zavěs mne jako síť,
bych tě mohl kolébat.
(Kameni, přicházíš... 1937)
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ÚVOD
- Odkud se vzala neodolatelná touha vytvářet?
- Jak dalece a hluboce si výjimečný fenomén tvorby uvědomuje sám člověk a jakou
mu přikládá důležitost v hierarchii hodnot ve svém životě?
- Uvědomuje si vůbec člověk kreativitu svého bytí, které je na ní zcela založeno a jí
podřízeno?
- Uvědomuje si člověk, jak přirozenou schopností tvorba je? Že je to něco, čemu se
nemusí učit?
- Uvědomuje si člověk, že skutečnost vzniklá uměleckou tvorbou je

podstatně

odlišná od přijaté definice uměleckého díla?
- Být otevřený, přijímat a obdarovávat - tři prvky jednoty tvorby jako seberealizace
svobodné, samostatné a plně emancipované osobnosti; nebo jediný globální čin
osobní pokory jako stavu svobody ducha?
- Poslání, vzdělání nebo svědectví. Co je smyslem umění? A má umění vůbec
nějaký smysl?
- Je umělecká kinematografie principiálně jiným druhem umění než druhy klasické?
- Vychází umělecká kinematografie z přirozené kreativity nebo jde

o tvůrčí

intelektuální reflexi skutečnosti? Nebo je to kombinace obojího?
- Jak člověk vnímá dílo umělecké kinematografie a jakou roli v tomto vjemu hrají
přirozené smysly, intelekt a emoce?
Úkolem následující práce bude pokusit se najít pro tyto a pro mnohé další
otázky alespoň přibližnou odpověď, jako úvod k primární orientaci v genezi tvorby
uměleckého díla. Tvorby jako odkrývání souvztažností vyjevováním nepřetržitého
proudu zcela specifických informací, které jsou zakódovány do obrazných znaků a
koncepcí. K tomu, abych se dostal do nitra tohoto procesu, je nutné seznámit se s
nejzákladnějšími skutečnostmi antropologie a paleontologie. Tyto poznatky se dál
pokusím dát do souvislostí jak historicko-filosofických, tak prvkům nejznámějších
světových mytologicko-náboženských systémů, antropologické filosofie, křesťanské
antropologie, sociologie, teologie, teodicei, estetiky, etymologie, folkloristiky,
uměnovědných disciplín aj. I tak bude výsledkem více předtucha, podobná
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abstraktnímu obrazu-mozaice, než konkrétní existující skutečnost. Věrohodná
hlubina krásy zůstane člověku pravděpodobně nedostupná.
Proto i tak pracně získané tušení jen nepatrně a velmi neochotně pootevře
malý průhled do velikého mysteria souvislostí umělecké tvorby.
Na samém začátku této dost strastiplné cesty bude dobré zcela se zbavit
obecně přijatých ať vědomých či podvědomých falešných představ o unikátnosti
člověka. V koncepci jak kosmogonické tak pozemské struktury evolučního procesu
života nejsme jedineční. Jsme stejně hodnotní a stejně unikátní a neopakovatelní jako
kdejaké semeno, buňka či oblázek. Už naši předci, kteří získávali poznání jak
tradičními metodami, tak i cestou esoterických nauk a postupů, na toto přesvědčení
samolibé lidské pýchy upozorňovali ve svých textech: "Jsi dítětem Vesmíru ne méně
než stromy a hvězdy, máš právo být zde. Ať je ti to jasné či ne, Vesmír se
nepochybně rozvíjí tak, jak má." (viz Kap.I, pozn.1)
To samozřejmě neznamená propadat malomyslnosti a komplexům. Naopak.
Člověk skutečně je naprosto jedinečným, zcela a všemu se vymykajícím fenoménem
existujícího světa, ale poněkud v jiném smyslu, než si myslíme.
Tento soubor kapitol, úvah a reflexí si klade za skromný cíl naznačit
vysvětlení jevu umělecké tvorby jako zcela mimořádné schopnosti z hlediska předem
zadané připravenosti člověka na tuto

činnost. Je to úhel pohledu velmi silně

ovlivněný křesťanstvím a vycházející z náboženského světového názoru.
To znamená, že tento úhel pohledu na uměleckou činnost bude vycházet ze
základní definice tvorby jako skutečnosti, které lidská bytost není schopna z hlediska
absolutního, ale je jí schopna z hlediska zástupného. Člověk sice je obdařen
schopností mimořádně vysoké kreativity jako výsledku určitých vnějších i vnitřních
souvztažností v zadání evolučního procesu a na základě své reflexe bytí, ale tuto
kreativitu je schopen použít pouze v druhotném slova smyslu. Jako tvůrčí reakci na
svou reflexi bytí a jsoucna. Tato reflexe odráží ve své podstatě jen ten svět, který:
a.) vznikl dávno před objevením se člověka jako živočišného druhu Homo sapiens
sapiens a je tedy hlubinnou složkou jeho podvědomí jako součást evoluční paměti
genetického kódu. Život si v určitém smyslu pamatuje svůj vznik a rozvoj.
b.) je přímým i nepřímým životním prostředím člověka a všeho, co toto existenční
prostředí sdílí s ním, nebo co je s ním v jakémkoli vztahu.
Ještě přesněji, půjde o to nalézt souvztažnosti mezi vznikem člověka,
uměleckou tvorbou, vztahy a intervztahy v tvorbě samé. Formu vztahů mezi tvorbou
člověka a jeho základní linií společensko-historického vývoje, dále mezi tvorbou,
politikou, ekonomikou, společenskou normou i celou složitou strukturou neustále
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proměňující a vyvíjející se lidské společnosti. Z toho všeho by měly vyplynout
závěry: jaké jsou důsledky a vliv těchto procesů na duchovní vývoj jedince, jeho
schopnost zůstat v podstatě své osobnosti vnitřně svobodným, tudíž schopným
vytvářet umělecké dílo. Centrem pozornosti bude po celou dobu tvůrčí člověk a
pokus o definici vzniku a evolučního rozvoje jeho talentu, schopností a možností v
oblasti umělecké tvorby.
To celé z aspektu kinematografie jako uměleckého druhu.
Formální struktura a koncepce této práce je podřízena určitým faktorům:
1.) Vždy je dodržena časová posloupnost geneze lidských dějin.
2.) Do této posloupnosti je vložen vývoj určité skutečnosti, jevu, dějinného procesu,
který je
většinou zařazen jako součást jednotlivých kapitol, jejichž tématu se to
týká. Tím se sice zdánlivě přerušuje dějinný kontext, ale z druhé strany se rychleji
vyjevují vztahy a vývoj té určité skutečnosti právě v časové posloupnosti dějin
člověka. Vzniká zkratka, která silněji a zřetelněji akcentuje souvislosti a tím i sám
předmět zájmu.
3.) Práce je formálně rozdělena na tři základní části, které ve
významu na sebe přímo navazují:

svém obsahu i

Část první: soustřeďuje se na úvahy o vzniku, podstatě a historickém rozvoji
tvůrčího myšlení a všeho, co s ním má alespoň nějakou souvislost.
Část druhá: vychází z první a na jejím základě rozvíjí

pohled na výrazové

prostředky uměleckého filmu, jejich význam, rozbor a analýzu.
Část třetí: vychází z obou předešlých a je jejich aplikací
uměleckých filmů.

na analýzu skupiny

4.) Tyto tři části jsou ve svém obsahu chápany jako jednotný celek, který v sobě
zahrnuje tři linie:
a) historický a filosofický zrod a geneze uměleckého myšlení a tvorby.
b) filosofická, teoretická a profesní analýza filmu a jeho výrazových prostředků jako
umění.
c) rozbory, přílohy a poznámky, které tvoří nedílnou součást celého textu.
Dále, jak už jsem výše uvedl, jsou tyto větší celky děleny na kapitoly, které tak
vytvářejí základní linii pro orientační propojení prostorem jednotlivých témat a jejich
propojení.
Pro větší názornost a snazší orientaci v problematice je poznámkový aparát za
každou jednotlivou kapitolou doplněn i výčtem literatury. Filmografie je uvedena až
v samém závěru práce, jako samostatně pojednaný poznámkový celek
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ČÁST PRVNÍ

KRÁSA JE PRAVDA LÁSKY

***
PRAMENY A PODSTATA UMĚLECKÉ TVORBY
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MOTTO:
„Všechno viditelné spočívá na neviditelném,
slyšitelné na neslyšitelném, hmatatelné
na nehmatatelném, snad i myslitelné
na nemyslitelném.“
Novalis
(Friedrich Leopold von Hardenberg)
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PROLOG

Touto kapitolou se začíná hledání alespoň počátku oné velmi zamotané nitky,
která u svého konce vždy vede k pochopení smyslu života a bytí vůbec. To ovšem za
předpokladu naší pevné víry, že každá jen trochu smysluplná lidská činnost by k
tomuto cíli vést měla. Doufejme, že cesta po které jsme se vydali, smysluplná je.
Naznačuje totiž jeden ze směrů, který není právě jednoduše objasnitelný a
definovatelný a ve kterém člověk hraje druhotnou, avšak naprosto nezastupitelnou
roli. Roli, která byla napsána přímo a pouze pro něj. Proto každé zadání takového
úkolu je velmi široké a ve svém globálním smyslu je snahou lidstva jako takového.
Je dobré si uvědomit, že tento úhel pohledu je právě tak možný jako kterýkoli jiný,
proto každý člověk jednotlivě by měl přidat svůj ničím nenahraditelný kamínek do
tohoto nikdy nekončícího procesu poznávání obrazu světa.
Pokusíme se alespoň trochu pochopit smysl uměleckého díla, které v sobě
tento předpokládaný obraz světa má zakódovaný jako tajemství bytí. Řečeno
konkrétněji, vzhledem k oboru se pokusíme o nahlédnutí do vnitřních i vnějších
souvislostí a souvztažností,
struktur, dramaturgické architektury, koncepcí,
významových linií a výrazových prostředků v uměleckém filmu.
Základní otázka je, kde a jak u člověka vznikla touha a s tím i úzce spojená
nutnost vyjádřit se tak, že díky tomuto vyjádření vzniklo umělecké dílo. Bude to
složitá cesta ponořování se do tajemství - proč je tu umělecká tvorba, co to je
umělecké dílo a jaký je jeho obsah. Jestli má nějaký smysl, nebo je tu prostě jen tak,
»ze samé potřeby básně« jak podotýká Vl.Vančura. A když, tak proč člověk pociťuje
potřebu básně? Nebo je to jedna součást přirozených lidských vlastností, kterými
jsou čistá hravost, napodobování, přemýšlení, stavění či boření? Nebo je to pouze
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náhodný a nikam nevedoucí směr intelektuální seberealizace rozumu člověka?
Skládat příběhy a vymýšlet události podobné pravdě, kompilovat různé skutečnosti
do obrazů pro hru s tvořením náhod a snad i sám chvějivý pocit tajemství? Pro ten
prožitek zastavené či vrácené chvíle či dráždivou chuť prožitku samého? Nebo pro
ten ničím nenahraditelný a s ničím nesrovnatelný vjem, který se rovná explozi světla
v našich srdcích, kdy bez jediného slova víme, že: - ano, vždyť já si to také pamatuji!
- To bude náš kamínek do této mozaiky.
Naše post-moderní doba je uměleckým dílem provokována velmi silně a
naopak, ona sama nenechává umění na pokoji. Snaží se skutečnou uměleckou tvorbu
zařadit mezi zcela běžné lidské činnosti, ve kterých člověk projevuje svou potřebu a
schopnost kreativity, ale jen v oblasti světských potřeb. Je umělcem ten, kdo umí zedník, kadeřník, kuchař, módní návrhář, karosář, cukrář
nebo sportovec?
Manekýnka, diplomat či premiér? Proč se říká - umění politiky, umění diplomacie,
umění sportovce či kuchaře, umění tesaře, umění válečné, umění všeho možného?
Proč se tento pojem stále zamlžuje činností, kterou lze považovat spíše za vrozenou
a cílevědomě rozvíjenou dovednost? Světsky potřebnou a přitažlivou, světsky
populární a oslavovanou a světsky výdělečnou? Proč se skutečným umělcům a
skutečnému umění právo na toto pojmenování odepírá cynickým ironizováním a
jistým druhem nepřejícně závistivého odsudku a všemu jinému se to s vážnou tváří,
hlubokomyslnými úvahami a s potleskem přisuzuje? Proč ke skutečnému umění
najde společnost cestu vždy až za dlouhý čas, nebo vůbec nikdy? Proč se matou
pojmy, a to zcela záměrně a vědomě! Protože skutečně jde o velmi mnoho, o tak
mnoho, že si to ani neuvědomujeme.
Sebestřednost, egoismus, upřednostňování rozumu a intelektu

před vším

emocionálním, které je zatlačeno na úroveň primitivních pudů. Kult těla s jeho
potřebami a požitky nabývá rozměrů nového náboženství, které si, na rozdíl od
tradičního, skutečně vymyslel člověk. Slepě odsouvá veškerou vznešenou krásu
vlastního chrámu, těla, které je viditelným svědectvím o kvalitě jeho ducha (1), a
degraduje jej na pouhý nástroj k udržování zcestně pochopené a tím intenzivněji žité
smyslovosti. Tvor, který ke své existenci nepřipouští nic a nikoho kromě sebe; který
se pokouší všechny archetypální vzory a hodnoty životně důležité pro své vlastní bytí
nahradit hodnotami a vzory uměle vytvořenými sebou samým. Tvor, jež nastoupil
sebevražednou cestu vytvoření svého světa, kterým by nahradil svět stvořený pro něj.
Člověk si v podstatě uvědomuje, že koná opět podle archetypu a také tuší, že jeho
vzpoura proti Bohu nemůže být smysluplná, ale zlobný vzdor jeho samolibé pýchy se
dá přirovnat k zatmění ducha. Vzývání zlatého telete hmotného přepychu přináší
genocidní likvidaci duchovních rozměrů života. V zájmu absolutní svobody jednoho
názoru je zcela potlačena svoboda názoru jiného. To tu přece už mnohokrát bylo.
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Únavně stereotypní jsou neustále se opakující pokusy o nastolení temnosti a zmaru.
Člověk jakoby ztrácel paměť. Rád podléhá pokušení přeludu, který nelze popsat
jinak, než známým biblickým: "Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu
ukázal všechna království světa a řekl mu: »Tobě dám všechnu tuto moc a jejich
slávu protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou
skloníš, všechno to bude tvoje.«" (Luk 4,5-7) a opakuje tak své prvotní selhání. Když
podlehl poprvé, ztratil ráj a jako náhradu dostal zemi. Když podlehl podruhé, potopa
světa zničila všechno živé, kromě mystického prazárodku v Arše Noemově, který
Bůh zachoval s největší pravděpodobností jako kód archetypu života a v něm (mimo
jiné) obraz ztraceného ráje jako symbol své věčné milosti a lásky.
Člověku to nestačí a stále znovu podléhá stejnému pokušení. Co se stane
teď? Budeme svědky i obětmi zkázy a zmaru skrze svou vlastní vůli a vypaříme se v
pekelném ohni atomové apokalypsy, nebo začnou vody opět stoupat a zaplaví znovu
celý svět? A tentokrát jednou provždy? Nebo už konečně tento pyšný tvor pochopí,
pokoří se a řekne - dost! a prozře skrze své srdce?
"Buď nás spojí láska, nebo zemřeme." končí jednu ze svých povídek Arthur
C.Clarke. Má pravdu. Jako básník i jako vědec.
Každý úhel pohledu má svá specifika, své klady i zápory, ale zároveň i
obohacuje a doplňuje mozaiku lidského vědění o nikdy se neuzavírajícím celku,
kterým život je. Opravdu jako jedno sklíčko do vitráže, která nebude nikdy
dohotovena do samého konce. Musíme si uvědomit, že kdykoli položíme do souboru
našich znalostí nový poznatek, bude podle zákona vztahů odhalen nespočet nových
souvislostí a tím položeno množství nových otázek.
Jedná se přece o tajemství bytí, do kterého nám pomáhá umělecké dílo
vstoupit jako do posvátného háje starých pohanů, nebo do nového života v Kristu
skrze křest svatý. A tady se přímo dotýkám názvu celé práce. UMĚLECKÉ DÍLO
JAKO MYSTAGOGIE (2) znamená, že umělecké dílo je zde proto, aby nás uvedlo do
tohoto tajemství nového života, tajemství posvátnosti bytí a tajemství, kterého se
dotýkáme skrze křest, tedy skrze obrácení, smrt očištění a znovuzrození.
A to už je proces, který lze označit za mystérium; za obřad při kterém jsme
zasvěcováni do tajemství. Protože pochopit umělecké dílo znamená podivuhodnou
konverzi:

*
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Zemřít smrti a zrodit se životu. Protože se stáváme součástí věčnosti skrze
mystérium, které nám Krásou odkryje tušenou pravdu Lásky.

*
Doufám, že tato práce na některé z těchto otázek odpoví, ale pravděpodobně
i zcela nové otázky položí a tak rozvine pohled na mnohovrstevnatou problematiku
uměleckého díla v souvislostech lidského bytí o další rozměry, které obohatí a doplní
už tak širokou a rozmanitou mozaiku názorů na tuto výsostně lidskou a zcela
svébytnou schopnost.

POZNÁMKY:
(1) „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od
Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“
1 Kor 6,19-20
(2) MYSTAGOGIE: V listě Kolosanům je mystagogie charakterizována takto: "Pavel se stal
služebníkem církve (diakonos tes ekklesias) aby zvěstoval tajemství, které po věky a po celá
pokolení bylo skryto (to mysterion to apokekrymmenon). Obsahem tohoto mysteria je Kristus.
Kol 1,25-27
Kunetka, František: Svátosti, dary slova, které se stalo Tělem. (Dogmaticko-liturgická studie)
Olomouc, Matice cyrilometodějská 1990, str.11

***
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K A P I T O L A I.
NA POČÁTKU BYLO SLOVO ....... A NA KONCI ...?
V samém základu duchovní podstaty existujícího světa, který chápeme jako
jedinečnou stvořenou skutečnost, je založena schopnost individuální kreativity pro
většinu jedinců fauny či flory obývající tento svět. (To ovšem za předpokladu, že celý
zbývající nepředstavitelně rozsáhlý, avšak přesto konečný vesmír je bez příznaků
života tak rozvinutého, jakým je rozum). Zkusme tuto tezi přijmout a zamyslet se nad
ní.
*
První reálně popsatelnou zkušeností, kterou emocionálně zaznamenáváme
přirozenými smysly, mimo intelekt, je velmi silný pocit tvořícího pohybu, jehož
podstatou je harmonie. To se stane v okamžiku, kdy pocítíme, že jsme součástí
grandiózního procesu, ve kterém cosi přirozeně vzniká. Je to nepřekonatelně silný
pocit z prožitku Krásy jako součásti mé bytosti, která do této Krásy patří. Tehdy je
nám objektivně vyjevena skutečnost Krásy jako přirozeného Řádu. Veškeré bytí
existujícího světa se uskutečňuje uvnitř tohoto zákona jako jeho součást. To
znamená, že všechno co ze zákona řádu vznikne, obsahuje prvky podřízené tomuto
zákonu přirozeného řádu, který se uskutečňuje jako Harmonie. Proto malé dítě v
prvních okamžicích procitnutí v bytí, plesá a raduje se ze světa jako skutečnosti
přirozeně existující pro radost a plesání. Protože tato skutečnost, která je, je Krásná a
raduje se a plesá spolu s ním. Dítě to přijímá nikoli jako rozumovou reflexi, ale jako
samozřejmé jásavé žasnutí nad Krásou světa. Je to pro něj přirozená otevřenost
čistoty pokory jako radosti oslavující velkolepou vznešenost jsoucího světa, který jej
obklopuje, kde všechno vzniká jeho poznáváním a každý okamžik je objevem
(vznikem) hodným radostného obdivu a proto je tento svět úžasný a Krásný. Protože
právě tato přirozená čistota dítěte vnímá a »definuje« svět objevovaný každou
minutou svého života jako komplexní vjem Krásy z bytí v jsoucnu. Je to přirozený
stav věcí a skutečností vznikajících v řádu tohoto přirozeného stavu věcí, a to i
bezděčně, nevědomě, proto zapadají tyto přirozeně vytvořené (stvořené) skutečnosti
do tohoto stavu harmonie jako její zcela samozřejmé prvky: ptačí hnízda, pavučina,
lesní porosty, moře, písečné duny, vápencové jeskyně, řeky, krajinné aglomerace,
výbuch sopky, povodeň, stáda zvěře, barevné ladění přírody v průběhu ročního
cyklu, rozmanitost druhů flory i fauny, velkolepá mnohost hlasů a zvukových projevů,
barvy a samozřejmě souvztažnosti všech jednotlivých prvků mezi sebou ...atd.
Je však pavučina utkaná pavoukem, nebo rozkvetlý květ na keři umělecké
dílo? ANO, nebo NE? Když připustíme, že umělecké dílo vzniká až druhotně, jako
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samozřejmý důsledek pravdivého a přirozeného podání svědectví o podstatě reálně se
jevící Krásy - tak ano. Je to skutečnost, jež nebyla vytvořena za účelem vypovídat o
kráse, ale přesto o ni svědčí, protože je přirozeně vytvořenou (stvořením založenou k
vytvoření) a tím esteticky plnohodnotnou součástí struktury života, patřící do
komplexu Krásy. Je to jednotka, jež přirozeně vychází z řádu světa. Je to jedna z
mnoha jedinečností v jednotě mnohosti Krásy. Tato jednotka je nedílnou a
nenahraditelnou součástí přirozeného systému, který by bez této jednotky nebyl
celistvý a komplexní. Je ovšem skutečností, která byla vytvořena činností geneticky
zakódovanou a nikoli jako cílevědomé rozumově-emocionální podání svědectví.
Tedy - ne. Souvztažnostní komplex této otázky je však daleko složitější, než se na
první pohled může jevit. (1)
Člověk sám si tuto komplexnost Krásy uvědomuje jen okrajově, protože se
jedná o souvislosti v kategoriích estetické teologie (spirituálně-duchovní imperativ
stvoření je roven jeho imperativu estetickému). Každý vyhynulý živočišný či
rostlinný druh, vyschlá řeka nebo smogem zakrytá průzračnost prostoru nevratně
ochuzuje komplexnost Krásy jako mnohosti esteticky nenahraditelných jednotek
definujících pravdu jako jednotu mnohosti. Tato jednota mnohosti tak vytváří
základní a dokonalou estetickou celistvost harmonie tohoto světa. A víc než to. Je
estetickým normativem, který přináší svůj nenahraditelný díl do estetického kánonu
stvořeného jsoucna a bytí, který jen jako celek vypovídá o smyslu jehož je jednou z
existujících forem. Proto je každý jednotlivý prvek zařazen do koncepce svědectví o
řádu této harmonie jako o neměnném kodexu bytí existujícího jako Láska a jevícího
se jako Krása.
A z nejhlubší podstaty tohoto řádu (spirituálně-duchovní imperativ) přichází
člověk, aby tuto harmonii pochopil, definoval a podal o ní »zprávu« (svědectví) v
uměleckém díle jako o neměnném řádu bytí. Člověk je totiž jediná existující
skutečnost schopná skrze smyslově poznaný prožitek radosti definovat takový
prožitek jako estetický imperativ jsoucna a bytí (Lásku jevící se jako Krásu).
Abychom byli schopni proniknout do struktury světa, který se jeví jako
poznatelný komplexní princip Krásy, musíme si vyjasnit několik základních
skutečností, které existují na průsečíku mytologie, filosofie a teologie, a které si
člověk dokázal definovat už v počátcích svého kulturního vývoje. Koncepce našeho
dalšího uvažování bude založena na pochopení vzájemných vztahů archetypů a
modelů a jejich celkovém působení na jsoucno a bytí. Tím se dostaneme ke kořenu
sledovaného problému přesně z toho úhlu pohledu, který potřebujeme. (2)
V hlubinách věků a daleko za hranicemi reálné lidské paměti se ztrácejí
prvotní a nejzákladnější prameny lidského myšlení o vzniku vesmíru a našeho světa.
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Pokud se k těmto nejrannějším počátkům dějin lidského myšlení obrátíme, zjistíme,
že naprostá většina mytologických a nábožensko-filosofických systémů začíná z
pojmu, který se v doslovných či obrazných překladech pojmenovává jako - CHAOS.
Tedy: na počátku není přirozený Řád a z něj vyplývající Harmonie, ale Chaos. Zde
se trošku zastavíme, protože sám pojem Chaosu je poměrně velmi nejasný a většinou
není ani blíže určen či jinak specifikován. Považujeme-li za základ evropského
myšlení klasickou antickou filosofii, vidíme, že
pravděpodobně čerpá z
mytologických systémů a filosofických koncepcí Středního východu, Persie, Egypta,
Mezopotámie, Chaldeje, ohlasů přicházejících z kontinentální Afriky i Dálného
východu. Musíme také brát zřetel na systémy filosofické, mytologické a
náboženské, které zanikly tak dokonale, že o jejich existenci prostě nevíme. Dá se
však předpokládat, že jejich zrcadlení se zachovalo ve struktuře systémů nám
známých podle pravidla prolínání kultur.
Antická filosofie a mytologie charakterizují Chaos jako skutečnost, která
není ničím. Je to etymologicky nejasný pojem pro prázdno, nicotu, neexistenci. Je to
něco, co není nic, tedy spíše než existující skutečnost znamená Chaos filosofický
pojem vyjadřující Preexistenci. To znamená stav, který není ničím, tedy ani
samotným stavem.
„Mezera, prázdný prostor, snad od řeckého chaskein - býti otevřen, zeti.
Nejstarší doklady výrazu Chaos jsou v Hésiodově Theogonii. Teprve v pozdějších
kosmogoniích nabyl Chaos významu nerozrůzněné a neuspořádané směsi elementů,
která předcházela vzniku Kosmu - světa uspořádaného a krásného.“ (3)
V tomto významu je znám především z Ovidiových Metamorfóz. (4)
Vycházíme-li tedy z tohoto pojmu, který činí i velmi moderním
teoriím
kosmogonických dějin značné potíže, z pojmu, který lze označit za úvahu
preexistenční, můžeme s velkou dávkou jistoty tvrdit, že Řád vzniká v okamžiku
aktu stvoření reálného jsoucna a bytí. I takto chápaný okamžik vzniku vesmíru je
ovšem z hlediska teologických postulátů, mytologického a filosofického myšlení,
velmi nepřesný. Protože i Nicota (Chaos) je součástí Věčnosti a ta nezná časoprostor,
tedy strohý systém vnitřních i vnějších vztahů bytí a jsoucna, které se vzájemně
definují jako čas a prostor. Existuje tu tedy dost důležitý a zajímavý rozpor. Věčnost
sice není ztotožňována s chaosem, nicméně chaos je zřejmou prostorovou definicí
věčnosti. Ta jako taková určena konkrétně nebyla, protože byla ztotožněním čisté
Ideje, tedy tvořivé moci. Většina mytologicko-náboženských a filosofických systémů
dává této tvořivé moci (Bohu, Tvůrci, Duchu), vyjevit se skrze Chaos jakýmsi
vydělením se, uspořádáním se vlastní volní silou, která se dále vyjasňuje až se
nakonec projeví jako Láska. Z tohoto procesu vyplývá, že prvním tvůrčím sdělením
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bylo sdělení se Zákona Řádu (Tvůrce). Ten byl sám o sobě uspořádáním sebe sama,
tedy Čistou Ideou a ta nemá počátek - ona je před počátkem i za koncem všeho.
Toto absolutní ztotožnění Idea=Tvůrce je v naprosté většině mytologickonáboženských systémů chápáno jako původní Věčnost,
jako vždy existující
časoprostor bytí. Tvůrce tedy nevznikl, ale projevil se, aby byl zřejmý, protože On byl
vždy. Toto projevení se registrují lidské dějiny jako stvoření světa. Tento řád přenáší
Tvůrce (Bůh, Duch ...) jako harmonii, tvůrčím aktem lásky mimo sebe sama. (5)
Činem, tvorbou, které znamenají oddávání se, vydávání se. A zde už vidíme, že
tvorba a tvůrčí čin skutečně znamená vydat se sám ze sebe, protože chci předat,
odevzdat, darovat, vyjevit, svědčit o tajemství bytí. Tím se nám ozřejmuje nejen
samotný pojem tvorby jako konání, ale i obsah tohoto pojmu. V tomto smyslu lze
tvorbu popsat jako kontemplaci, která pomocí duchovních principů a v řádu
nehmotných systémů transcendentního prožívání ne-sebe odstraní sebestřednost
Tvůrce natolik, že jest. V tomto stavu subjektivního nebytí vyjeví Sebe jako čistou
ideu ve sdělení se projevením své vůle skrze řád Lásky. To ovšem znamená, že tvůrčí
akt je vždy pozitivní. Jak směrováním, tak i obsahem. V uměleckém díle samozřejmě
také. Z toho dále vyplývá, že tvorba není zrcadlení, odraz, reflexe, variace či
realizace určité existující skutečnosti, ať subjektivní či objektivní (to všechno jsou
jen jakési pomocné nástroje), ale vytváření obrazu bytí k nejvyšší možné podobnosti
toho, co mou otevřeností (nebytím bytí v kontemplaci) prochází jako vnitřní vidění a
prožívání řádu. Je-li tvorba impuls, chvění, proudění, kterému se tvůrce oddává, je
aktem výsostně duchovním, in-spiro. Tedy smyslově velmi těžko, ne-li vůbec,
postižitelným. Výsledkem tvoření je nová skutečnost, která činí lásku viditelnou, ale
pouze skrze krásu. Krása se tedy stává smyslově vnímatelným znakem projevené
lásky. Tento vnímatelný znak prvotního principu tvorby je definovatelný především
srdcem, tedy emocionálně, protože není povrchový, ale hlubinný. Není líbivostí, je
krásou, a je-li krásou, je pravdivým vyjevením lásky.
Tvůrce + Nicota(Chaos)-Harmonie-Řád-Bytí-Jsoucno-Krásno. To, že pojem
Krásna je až na konci této dost abstraktní řady, není vůbec náhodné. Krásno bylo
zakódováno už ve stádiu preexistenčním jako součást celku (Tvůrce, tvorba i
stvoření). Bylo vjemem a pocitem z tvorby i díla. Krásno tedy jako vjem procesu
tvorby, vjem, který je zcela závislý na všem, co do tohoto procesu vstupuje, kam
tento proces směřuje a jaké vytváří vztahy, je skutečností, která je jak preexistenční,
tak prvopočáteční tak i výslednou a z největší pravděpodobností i konečnou kategorií
harmonie Řádu. Má tedy jak teogonický, tak kristologický, tak i eschatologický
(soteriologický) význam. Je jednou z mnoha podob zjevené a předané Lásky jako
tvůrčího aktu. Ale protože je kategorií, tak tento tvůrčí akt nemůže být bez ní
uskutečněn, nemůže bez ní existovat a nemůže být bez ní ukončen.
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Proto protikladem Krásy není ošklivost, ale Kýč. A Kýč je Zlo, protože je
líbivou povrchností, která krásu pouze předstírá. Jsem mocný, nejmocnější, říká Zlý,
proto mohu být i nejkrásnější. Předvedu vám nádheru tak zářivou a tak oslňující, že
budete fascinováni. To vše vás musí ohromit, omámit až zatajíte dech, aby se
nepoznala vnitřní prázdnota. Je to pýcha, která vystavuje na odiv třpytivou prchavost
svého klamu. Tento třpyt předstírá krásu omračující nádherou jen proto, aby nebylo
patrné, že neobsahuje lásku. Neobsahuje-li lásku, nevychází z tvorby v její skutečné
podstatě (protože mu zcela schází její přirozená rovina
eschatologická
[soteriologická]). To dále znamená, že se nenachází v pravdě-duchu. Dá se říci, že
krása je způsobem, směrem, formou i cílem umělecké tvorby. Je tedy svým
způsobem principem veškeré tvůrčí aktivity člověka, který směřuje svým komplexním
bytím k návratu do přirozené harmonie řádu, jenž porušil on sám. Protože (jak už
víme) on sám v celém komplexu bytí je vrcholným výsledkem tvůrčí aktivity stvořené k obrazu Božímu. Krása je jedním z nejzákladnějších duchovních archetypů
bytí. Je, jak víme, podstatou estetických kategorií, které s ní zdánlivě nemají nic
společného - ošklivé, nízké, komické, smutné, tragické, směšné atd. Problém nastává
až ve chvíli, kdy na scénu nastupuje Zlo, které je skutečným protikladem Krásy.
Tedy nikoli krásné-ošklivé, vznešené-nízké, ale krásné-zlé.
Po dvou tisíciletích se uzavírá bludný kruh rozvoje moderní civilizace a oba
konce se setkaly. Nic se nezměnilo, snad až na pocit, že to, co mohl dříve pouze
římský imperátor, to dnes může každý, kdo na to má. Mezi těmito dvěma body leží
stovky miliónů zavražděných lidí v jediném zájmu - materiálním zisku, ať již to bylo,
nebo je zakrýváno jakoukoli humanistickou ideou. Smířlivost ke zlu a nesmiřitelnost
k Bohu. Z Boha neplyne zisk kdežto se zla se zbohatnout dá. Proto zlo předkládá
svůj povrchní image jako příjemné užívání si života a tím pozvolna ovládá veškeré
oblasti lidského života, aniž je okamžitě zřejmé, že jde o pseudohodnotu. Tento
postup je velmi pozvolný a jeho zabydlování se je tak nenápadné, že dnes se pomalu
utlumila schopnost člověka jej nejen určit, ale i počítat z jeho explozivní a zcela
zničující silou. Dnes se tak díky kýči vytváří koncepce nového světa, postaveného
na pseudohodnotách a náhradních systémech bytí. Člověk kýčovitě žije, kýčovitě
myslí, kýčovitě mluví, kýčovitě pracuje, kýčovitě odpočívá, kýčovitě se baví, hledá
kýč jako partnera pro své bytí a výsledkem jeho práce i života je kýč. Dnešní
prototyp moderního
mladého, úspěšného člověka, je výsledkem totální
zmanipulovanosti hodnot a reklamy na život podle vzorů vytvářených špičkovými
týmy odborníků na zisk. V tomto světě nemá místo člověk starší 35-ti let, chudý či
dokonce postižený, protože tito lidé nepotřebují zboží prodejem kterého lze
zbohatnout. V tomto světě nemá místo bolest, utrpení nebo soucit. Ženy se stávají
Barbinami a muži jsou Kenny. Už sám člověk se stává kýčem. Od nemluvňat si
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moderní liberální tržní společnost programově vychovává tupé spotřebitele svých
vlastních produktů, které jsou uzpůsobeny dále potvrzovat
a definovat
pseudohodnotový systém bytí pro větší zisk (veškeré počítačové systémy zábavy,
včetně Internetu a virtuální reality, zbožštění spotřebního zboží jako smyslu života
...atd.). Svým způsobem je tragédií skutečnost, že i přirozený vzdor a revoltu
mladých lidí proti konformismu společnosti se daří manipulovat právě pomocí kýče,
který takovou revoltu specifikuje nabídkou pseudohodnot předkládaných jako
nekonformní hodnotový systém. To jsou prameny, ze kterých vznikají pozdější řeky
a moře problémů s psychologicko-fyziologickou závislostí - gambleři, drogy,
alkoholismus, workoholismus, masová zločinnost, záměrná devastace přirozeného
životního prostředí v ekonomických zájmech, atd. Ve znormované a pro liberální
společnost vzorové americké domácnosti chybí knihovna. To je výsledek dokonalého
zmanipulování lidského vědomí, že všechno je spotřební zboží na jedno použití.
Kniha, názor, práce, přítel, sex, láska, pravda i život. Tato tendence se bohužel
prosazuje i u nás (viz výroky o vzdělání jako o zboží, o neexistenci špinavých peněz,
nebo o tom, že ekologie si na sebe musí vydělat ... atd.). Pro rychlý a velký zisk se
zneužívá lehké emocionální a fyziologické vzrušivosti člověka na bázi jeho pudů.
To umožňuje mimořádně rychle postupující devastace lidských etických kodexů,
která s tím samozřejmě jde ruku v ruce jako rodná sestra (viz.přesná analýza smrti
princezny Diany na stanici Vltava od Vl.Justa). Prosazování požitkářství a
smyslnosti jako smyslu života zřetelně vychází z kanonizace kýče jako jediného
smysluplného systému hodnot. Zároveň s tím se jako ještě nikdy v dějinách lidstva
stává světová civilizace ateistickou a to v globálním měřítku. Zájmy, činy i
odpovědnost za ně jsou úzce partikulární nikoli globální. Zájem strany je hlavní.
Národ, stát a společnost jdou nesmlouvavě stranou (současná česká politická scéna
je v tomto smyslu ukázkovým vzorem politického kýče). Svět a jeho základní a
přirozený duchovní hodnotový systém přestává mít
šanci v konfrontaci s
disneylandy, pornografií, hamburgery, coca-colou a stranickou disciplínou. Na rozdíl
od skutečné hodnoty má však kýč dno. Může jít pouze na určitou hranici. Pak se
zhroutí sám do sebe. Spoušť jakou po sobě zanechá než se tak stane, je však
podobná živelné katastrofě. Zejména na duchovních hodnotách v lidech. Dnes už
jsme ve stádiu, kdy kýč nejen, že velmi obtížně rozeznáme, ale řadíme jej mezi
hodnoty, které v našem životě hrají důležitější roli než duchovní, které vnímáme
spíše jako zprofanované klišé, nebo právě je považujeme za kýč. Známá tendence
považovat hodného, důvěřivého člověka spíše za blbce než za rovnocenného kolegu
či partnera. Pozitivní vlastnost je vnímaná jako slabost charakteru, negativní
vlastnost je oceňována pro svou průbojnost. Pozitivní a krásné je přijímáno a
chápáno jako negativní překážka, kdežto negativní a zlé jako pozitivní přínos. To je
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typický kýčovitý hodnotový systém. Tento systém proniká do všech rovin lidského
života. Je pak jen logickou zákonitostí, že kýč disponuje schopností zvrátit liberální
společnost v totalitní monstrum. Jenom kýčovité pochopení smyslu bytí vedlo ke
vzniku zrůdných společností fašismu a komunismu. To už ale předvídal Aldous
Huxley ve svých geniálních románech Kontrapunkt a Brave New World před
neuvěřitelnými 70 lety!. V těchto románech se zákonem a koncepcí společnosti stal
kýč. Kýč jako bůh. »Máš problémy? Nepřemýšlej! Vezmi si somu a tanči heče-peče«.
Je dráždivě slastné a vzrušující dívat se na bolest a smrt. Jak odporný je přirozený
svět mateřství, synovství a skutečné lásky. Zdá se, že moderní společnost se právě k
takovým hodnotovým kritériím nezadržitelně blíží.
Lze samozřejmě namítnout, že i zlo má své vysoké »estetické hodnoty« a
svou přitažlivost. Zde se pouštíme na dost tenký led úvah a hypotéz, protože vše, o
čem je zde řeč, má výsostně duchovní charakter, kromě - zla. Bylo napsáno mnoho
vědeckých prací o duchovnosti zla, o zlu jako duchu. I klasická a kanonická
věroučná literatura tohoto pojmu používá zcela samozřejmě (např. Ježíš vyhání zlé
duchy z nemocných v Evangeliích, o Zjevení sv.Jana nemluvě, atd.)
Je zde však stále se vnucující přirozené cítění a vnímání zla jako neduchovnosti. Zlo je něco, čemu duch schází právě jako kategorie, jako princip.
Opřeme-li se o etymologii pochopíme, že duch je dech - tedy projev života, a nikoli
smrti. "I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí
života, i byl člověk v duši živou." (Gen 2,7). Dále etymologicky přímo významově
stejné duch, dech a duše, což je v sanskrtu astmi, které etymologicky přechází do
staroslověnského istina a to je pravda. Z toho se dá prostou úvahou dojít k
překvapivému zjištění. Co je v duchu, to je v pravdě, co není v duchu není v pravdě,
je tedy ve lži. V této souvislosti si stačí připomenout starší slovo »neduh«, které se
používalo při určení nedostatku zdraví = života = dechu = ducha. Přítomnost dechu
(ducha) je dobro, nepřítomnost dechu (ducha) je zlo. Zlo ovšem potřebuje ducha ke
své existenci, je na něm přímo závislé, bez něj zaniká, proto jej potřebuje ovládnout,
zmocnit se jej, spotřebovávat jej. Oživit se jím, žít z něho právě tak jako lidské tělo
potřebuje ducha života. To by znamenalo, že zlý duch - duch zla, je duch nemocný
pýchou zla. Tedy nikoli zduchovnělé zlo, ale duch napadený zlem, ovládnutý zlem.
Připomenu IV.sněm lateránský, který slavnostně prohlašuje, že ďábel i jiní démoni
byli Bohem stvořeni jako dobří, ale sami se stali špatnými. Proto je zlo i mimo
kategorii smrti, jelikož smrt je z hlediska duchovního součástí komplexní struktury
života. To znamená, že zlo je přeměnou harmonie v chaos a života v zánik. Je
zřejmou destrukcí života, lásky a tvorby. Z toho se vyjasní, že jediným protikladem
jsoucího světa, tedy krásného, je snaha o jeho zmar. O obrácení všech věcí jsoucích v
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bytí - v nicotu, v Chaos. Zlo je snahou o absolutní nebytí, což znamená i zničení sebe
sama. Je destrukcí samé podstaty bytí.
V tomto kontextu si musíme uvědomit jednu velmi podstatnou skutečnost, a
sice, že lež, která je strukturní součástí zla, není ne-pravda. Ne-pravda jako zkažená
pravda může ale nemusí být lží, kdežto lež jako přímý protiklad pravdy zůstává lží a
nikdy nemůže být ne-pravdou. A proto se dá u lži velmi věrohodně pochybovat o její
kráse, tedy pravdivosti. Proto skutečný kýč je zmarem krásy, protože ji napodobuje,
aby nahradil její hodnotový systém svým. Tím, že ji staví do stejného systému
hodnot, v jakém se pohybuje sám, ji činí nevěrohodnou. Lže, proto je zlem. Jenže co je skutečný kýč? A může jej člověk rozeznat včas? Mnohdy se právě o kráse
tvrdí, že je to kýč! Začínáme tušit, o jakém zmatení pojmů byla řeč na začátku.
Krása, mimo jiné, tím v sobě obsahuje nejen velmi silný princip estetický, duchovní,
ale i eticko-mravní. Znamená to tedy, že: Krása je pravdou krásy o lásce a Zlo je lží
zla o kráse?
Pravda-lež, krása-zlo; je nutné si uvědomit, že člověk nemá objektivně
definovanou pravdu, která by platila za všech okolností a vždy. Z dějin filosofie
víme, že pravda chápaná a definovaná lidským intelektem je pravdou vysoce
subjektivní a že člověk, jakožto subjekt, není schopen pochopit, určit a definovat
pravdu v její na člověku nezávislé podstatě. Protože si tuto skutečnost člověk
uvědomuje, začíná definovat pravdu jako relativní, na subjektu člověka závislou
skutečnost. Jelikož se v současném světě tento staronový filosofický relativismus
začíná čím dále tím více prosazovat jako velmi liberálně přijatelný názor na stav věcí
jsoucích, je zde snaha vše chápat relativně. Proto dnes může být cokoli definováno i
jako protiklad sebe sama. Protože relativní stav je vlastně stavem protikladu sebe
sama, může tím být jakýkoli relativní stav relativně i sám sebou. Dobro tak může být
dobrem, ale právě jenom relativně, protože dobro je relativně vlastně zlem. To
znamená, že pravda je relativní lež, protože lež sama v sobě ukrývá i část pravdy
jako relativní skutečnosti. Tím, že se podařilo zrelativizovat pravdu, se dostaly do
pohybu i všechny hodnoty, které jsou od ní závislé. Bylo pohnuto pevným bodem
řádu a od této chvíle nic nemá své pevné místo.
Ovšem pravda jako absolutní definice skutečného stavu bytí a jsoucna není
relativizovatelná, protože na ni nelze aplikovat subjektivní hodnotová kritéria.
Definovat pravdu totiž znamená definovat způsob a smysl bytí; to je pochopit
všechny souvislosti účinkování a projevování se bytí jako zákona Řádu, který se
vyjevuje jako Harmonie Tvorby, nikoli jako Chaos Zmaru. A toho člověk prostě není
schopen. Pravdu nemohu mít já, on, my, oni. Jakýkoli subjekt se totiž v pravdě buď
nachází, nebo nenachází, ale nevlastní ji. Proto relativizace pravdy je vybočením z
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cesty, které vede člověka mimo tento řád bytí. Činí pravdu hodnotou navýsost
subjektivní, tudíž podle okolností a vztahů proměnnou, tedy ne-věrohodnou. A bylo
by absurdní, kdyby skutečnost, ze které vychází prostá lidská víra ve všechny
základní hodnoty života nebyla věrohodná, tudíž víry hodná. Věřit se může pouze
pravdivé skutečnosti, to znamená ve své hodnotě stálé, neměnné. Ale relativní pravda
má i relativní účinek a relativní hodnotu. Krása jako pravda tvorby však nemůže mít
relativní účinek, protože tvorba pravdu vyjevuje právě jako Harmonii, jako neměnný
řád tajemství bytí, to znamená víry hodný.
Pravda není sdělitelná faktickou definicí, tudíž jako názor nebo jako úhel
pohledu. Pravda jako skutečnost je tajemstvím. Ona byla, tak jako všechny základní
a neměnné hodnoty, v samém počátku vzniku. Pravda nevznikla jako výsledek tvorby
světa, ale svět tvořila. Proto je hodnota pravdy totožná s pojmem Bůh (Duch,
Tvůrce). Bůh je tak, jak jsme si řekli na samém začátku, počátkem i koncem všech
věcí i dějin. (6) To je samozřejmě také úhel pohledu. Ale v přímém slova smyslu
celého našeho uvažování je to definice, která řadí tento pojem v řádu vertikální
hierarchie absolutních hodnot na stupeň jednoznačně nejvyšší. Právě tak i krása. Jak
jsme si již řekli, krása zviditelňuje pravdu, protože - na počátku bylo všechno pouze
jedno-jediné-jedinečné bez ničeho jiného. Tímto opisným způsobem se totiž
pravděpodobně prvotní lidé vyjadřovali při pojmenování skutečností, které je
přesahovaly, v dobách, kdy ještě nebyl ani zdánlivě zformován nebo dokonce
zorganizován systém myšlení, kterému by se mohlo říkat - filosofické. Přesto, nebo
právě proto, u těchto složených opisů vzniká překvapivě intenzivní estetický prožitek
harmonie. Prehistorický člověk zatím neschopný myslet filosoficky, však od
prvopočátku svých dějin kupodivu myslí esteticky, protože pojmenovává nebo se
snaží pojmenovat skrze svou přirozenost bytí (láska), přirozeně díky ní existující svět
(Krásno). Snaží se pravdivě vyslovit svůj pocit z toho, co jej obklopuje a co v něm
vytváří těžko vyjádřitelné chvění a velmi těžko definovatelné prožívání. Toto
prožívání je právě jen a jen prociťování toho, co do mě vchází (tvůrčí Láska), protože
se nacházím ve stavu svého (lidského) nebytí (hluboká kontemplace).
Všechno o čem jsme mluvili v sobě obsahuje snahu směřovat ke smyslu,
který je výsostně eschatologického (soteriologického) charakteru. (7) Můžeme
pochybovat o způsobilosti prehistorického člověka k tak výsostně duchovnímu stavu,
ale jednak zde máme na mysli celé dějiny člověka a jednak si stačí prostudovat
mytologii kteréhokoli původního přírodního národa a být trochu objektivní,
abychom pochopili, jak mnoho jsme zapomněli a jak ještě více prostě neznáme. Od
počátků bytí byl »prehistorický« člověk pod přímým vlivem mystagogické katecheze
skrze Krásu jako pravdu Lásky. Ale to už se dostáváme k problematice, o které je
pojednáno podrobněji v dalším textu.
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O POVSTÁNÍ ČLOVĚKA
Začněme naše uvažování z hlediska mýtoetymologického: (Mýtoetymologii budu
používat nikoli jako vědeckou argumentaci, ale jako básnické jitření mysli a srdce.)
„Člověk nepovstal z opice, ale ze Země jako ze Snu. Lidé, kteří vyzdvihli
nad zemi nepochopitelné stavby, menhiry, monolity, okrouhlé věže a chrámové
komplexy, nám přes návěje a průrvy času podávají zprávu o napřímení těla duchové
bytosti. Dodnes povstáváme na znamení úcty: Člověk povstal ze Země jako ze Snu,
aby uctíval Boha. Vztyčený kámen, stejně jako otesaný a vztyčený kmen, ukazují k
nebi: jsou obrazem Jednoho. Existuje analogie, založená na etymologické sympatii,
mezi kamenem a mužem. Srovnej hebrejské EVEN - kámen a AV - otec, řecké Láas kámen a Láos - lid. Na některých menhirech (bretaňské Men-kámen a Hir-velký)
bývá často zpodobněn muž z lukem na rameni a s hůlkou, sloužící k rozdělávání
ohně, v ruce. Je to příznačná dedikace božskému dárci ohně - Otci kamene. A nejen
to, spolu s otisky rukou, jejichž doširoka roztažené a tedy jistě se samostatně
pohybující prsty, nacházíme zobrazeny na stěnách jeskyní pravěkých lovců, jsou
podpisem okázalé mohoucnosti člověka, památníkem povstávající lidskosti. Takové
otisky a takováto znamení právem považujeme za magické, dodejme, že každý
magický akt je navýsost praktický. Kdyby tomu tak nebylo, jak by magie,
mohoucnost, přišla k svému jménu. St.h.německé Mahhá a s.Macian-činit,
germánské Maka, německé Macht-moc, se podobají zendavestickému Makánhvelikost a řeckému Mékos a Mega-veliký. Vztyčený kůl je homologem příštího
sloupořadí, které záhy pozdvihne nad zemi vznešené průčelí chrámu. Vztyčený
kámen je homologem ochranné zdi povstávajícího domu. Litevské Stulbas-sloup,
veřeje, socha Boha, naznačuje existenci zvyku stavět po stranách dveří ochranná
božstva, nebo přímo za ně považovat dva sloupy dveří. Připomeňme dva sloupy
chrámové. Podobně německé Bild-obraz, souvisí s Bilden-stavět. Latinské Statuasocha jako by souviselo se st.ind.Stú, Stauti, Stúte, Stavíti-slavit, velebit, chválit.
Podle mojžížského podání Bůh stvořil člověka přímého. Hebrejské Jášar-přímý,
rovný, překládá Vulgáta latinským stejnovýznamným Rectus. Kromě toho jak
hebrejského tak latinského slova se figurativně využívá ve významu Spravedlivý.
Bůh učinil člověka spravedlivého a dal mu ruku, aby v ní nosil duši. Oduševnělá
ruka přinutila jazyk, aby zalovil po Slovu. Dokud předlidská bytost podléhala
zemské přitažlivosti, byla spícím živočichem. Sotvaže ale povstala ze Země jako ze
Snu, vztyčila se, napřímila a stala se posuzujícím a rozsuzujícím Adamem, v jehož
jménu nepostřehujeme pouze hebrejské Ádamá-země, prsť, nýbrž i ono podstatnější
Dam, signalizující příznačné významy povstávat, vztyčovat se. Adam povstal ze
Země jako ze Snu, aby všemu na světě dal jméno. Tím, že pojmenovává věci a jevy
stává se podílníkem stvoření. Gestem a hlasem vše rozsuzuje podle tvaru, tváře a
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vlastností. Když byl vše pojmenoval, vyslovil Adam soud nad sebou samým: tím
nabyl sebevědomého Já. Vzpřímenost a pohled upřený vzhůru jsou podstatné znaky
lidské důstojnosti, jejíž původ (jak praví Aristoteles a opakuje to po sté po jiných) je
božský. Hned po stvoření byl Adam přímý a spravedlivý, Rectus, a stal se z něho
Rex, král všech bytostí. Novodobý vědec dal předchůdci člověka jméno Homo
erectus-člověk vzpřímený, antropologie i teologie spatřují totéž. Teologie navíc
soudí, že povstavší člověk má znalost Řádu a Zákona. Má morálku, kterou zvířata
neznají. Stejným způsobem, jakým souvisí latinské Rego-panuji, vládnu, se slovem
Rex-král, souvisí modifikované Lego-sbírám, myslím, vybírám slova, s latinským
Lćx-právo. Nejdůležitější ze všeho je pohled vzhůru. Když oživovali golema, ležel
vypálený hliněný obr naznak, tváří k nebi. To, že zprvu ležel na znaku, naznačuje
jakým způsobem je řeč mimo člověka. Nebeská koruna - ozvučený systém znaků - je
otecmatka všech lidských jazyků. Spolu s pythagorejci či talmudisty můžeme říci:
zvířata jsou příbuznými člověka, avšak člověk je příbuzným Boha. Stejně jako
zvířata jí, vyměšuje, rozmnožuje se a umírá, ale stejně jako andělé Boží stojí zpříma,
mluví, poznává a prozírá. Proto bylo správně řečeno, že Bůh stvořil člověka k obrazu
svému." (6) Člověk je ovšem v tomto smyslu daleko víc. Je archetypální bytostí už
svou podstatou. Vše v něm - intelekt, duch i tělo lze rozšifrovat právě jako
podobenství z obrazem ze kterého vznikl a tím je - Bůh. Už sám výraz Archa ve
svém symbolickém významu znamená něco jako schránku ve které je ukryto
všechno to, co je prosvěceno stvořením k tomu, aby bylo zachováno pro život v
Bohu. Archa ukrývá vše co od Boha pochází, je jeho obrazem a v konečném smyslu
i s Bohem splyne. Archa má tedy jak transcendentní, tak kosmogenický, tak i
eschatologický význam. Je schránou pro vše co je původním, prvopočátečním a až
do skonání věků platným znakem-obrazem Božím.
Archa Noemova (Život), Archa Úmluvy (Desatero), Archa oltář (jako
bezpečný úkryt pro nejsvětější svátost) a samozřejmě: Člověk jako - Archa obrazu
Božího. (7)

PREHISTORIE (11)
Z čistě pozitivistického hlediska je člověk tím nejtajemnějším a nejvíce
zavádějícím „předmětem“, s jakým se věda kdy setkala. A vskutku, musíme přiznat,
že věda dosud ve svých zobrazeních vesmíru, kosmogenických a kosmogonických
úvahách, teoretických i esejistických rozvahách a teoriích pro něj místo nenalezla.
Fyzika dospěla k prozatímnímu popisu a rozboru hmotné koncepce a struktury světa
a mikrokosmu, biologii se podařilo zavést do konstrukcí života jistý řád.
Antropologie, opírající se o fyziku a biologii, vysvětluje, jak zná strukturu lidského
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těla,
jisté mechanismy jeho fyziologie a předpokládané mechanismy jeho
historického vývoje. Ale i když se všechny tyto poznatky dají dohromady, výsledný
portrét zřejmě neodpovídá skutečnosti. Člověk, jak ho dnešní věda dokáže
rekonstituovat, je zvíře, jako každé jiné a anatomicky natolik splývá z lidoopy, že ho
všechny moderní zoologické a antropologické klasifikace, které se tak vracejí ke
stanovisku Linéovu, spolu s nimi řadí do téže nadčeledi hominidů. Není však, soudě
podle biologických důsledků, jeho objevení právě něčím docela jiným, naprosto
ojedinělým, není zjevením, které se zcela vymyká navyklému chápání řádu
evolučních přírodních procesů a zákonů?
Nepostižitelný morfologický skok a zároveň neuvěřitelný otřes

ve sféře

života - v tom je celý paradox člověka. A tedy i zřejmý důkaz, že soudobé vědecké
koncepce světa zanedbávají podstatný činitel, přesněji řečeno - celý rozměr vesmíru.
V souladu s obecnou hypotézou, která nás od počátku vede k výmluvné a
koherentní interpretaci současného vzhledu Země, chtěl bych v této části věnované
myšlení ukázat, že má-li člověku připadnout jeho přirozené místo v rámci
zkušenostního světa, je zároveň nutné i dostačující vzít v úvahu vedle vnějšku věcí
také ještě jejich nitro. Tato metoda nám již dovolila odhadnout velikost a směr
pohybu života. A bude to zase ona, která v rámci jediného řádu, harmonicky
pokrývajícího život a hmotu, uvede v soulad bezvýznamnost i svrchovaný význam
fenoménu člověka.
Co se to odehrálo mezi posledními vrstvami pliocénu, kde člověk ještě nebyl
a následující úrovní, kde by geolog měl žasnout, když rozpoznává první opracované
pazourky? Jaká je skutečná velikost tohoto zvratu? (8) Dnes se od doby, kdy bylo
napsáno svým způsobem převratné a zásadní dílo Pierra Teilharda de Chardin: Le
phénomćne humain, hodně změnilo. Za víc než půlstoletí od této doby (1940) se
astronomie dostala skoro za mýtickou hranici Velkého Třesku, fyzika definovala
kvarky a začíná mluvit o vlně, jejíž »malost« se zcela vymyká lidské představivosti.
Začíná se mluvit o teorii vibrace vakua i o zatím vědecky těžko vysvětlitelných
mutacích genetického kódu jako hybné síle programované evoluce a sama klasická
evoluční teorie je vystavena zásadním transformacím a vědecké polemice. Biologové
se přou
o smysl, funkci i smysluplnosti uznávaných evolučních axiomů.
Paleopsychologové se mezi sebou rozcházejí v názoru, jestli se lidská psychika nějak
specificky liší od psychiky bytostí, které se objevily před člověkem. Většina by
zřejmě dost pochybovala. Co všechno se říká a co všechno se neříká o inteligenci
zvířat (například mimořádně zajímavá zjištění o inteligenci delfínů či kytovců
vůbec). Rozhodnout otázku nadřazenosti člověka nad zvířaty je zřejmě nezbytné pro
etiku života, neboť je to otázka lidské odpovědnosti.
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Výše zmíněný člen jezuitského řádu a výjimečný antropolog Pierre Teilhard
de Chardin se domníval, že je zcela nezbytné vyřadit z různých aktivit všechny
druhotné projevy a postavit se přímo k ústřednímu fenoménu lidství - Reflexi. Tento
pojem naznačuje jakousi nabytou schopnost nějakého vědomí obracet se samo k
sobě jako k samostatnému předmětu, tedy ne pouze poznávat, ale poznávat sebou
samým poznané, ne pouze vědět, ale vědět, že vím. Touto sebereflexí v hloubi sebe
sama se ustanovuje živý prvek doposud rozestřený do neurčitého okruhu vjemů a
aktivit jako bodový střed, v němž se všechny představy a zkušenosti váží a upevňují
ve vědomý celek jako organizace.
Důsledky této proměny budou nesmírné! Sebereflektující bytost

totiž

okamžitě získává schopnost rozvíjet se ve zcela nové sféře. Skutečně se tím rodí
nový svět. Abstrakce, logika, vynalézání, promyšlená volba, úzkost, etika - všechny
tyto aktivity vnitřního života jsou jakýmsi vřením právě vzniklého středu, který sám
v sobě exploduje. Jestliže reflexe je právě tím, co vytváří inteligentní bytost,
nemůžeme v podstatě pochybovat, že inteligence je evoluční výbavou pouze pro
člověka. Zvíře určitě ví, ale neví, že ví. Jinak by se stalo stejnou bytostí jako člověk.
Právě reflexe (vím, že vím), staví člověka zcela mimo normální evoluci. Zvířeti
zůstává naprosto uzavřena jistá zkušenost. Odděluje nás práh, který je pro zvíře
zřejmě nepřekročitelný. Není to změna míry, je to změna podstaty.
V tomto smyslu jsou nanejvýše pozoruhodné nejnovější hypotézy o evoluci
dinosaurů a jejich dalším možném vývoji i záhadách kolem jejich zániku.(9) Pro
většinu moderních biologů není instinkt od myšlení ničím zřetelně oddělen, je to
pouze jakési světélkování. Je zbytečné a zřejmě zcela nemožné vydedukovat či
představit si vznik oné první reflexe. To, jak vznikla, je zcela nenávratně zakryto
zapomněním a mohutnou vrstvou minulosti. Ale vraťme se k reflexi samé, tedy spíše
k procesu či způsobu, jak se realizuje. Reflektovaný psychický střed, jakmile se dal
jednou dohromady, může trvat dále pouze ve dvojím pohybu s jedinou výslednicí:
stále více se v sobě soustřeďovat pronikáním do nového prostoru a zároveň kolem
sebe jako středu uspořádávat okolní svět, ustavovat stále soudržnější a lépe
organizované perspektivy skutečnosti, které ho obklopují. Místo nehybně fixovaného
ohniska je to vír. Působením takové proměny se pravděpodobně změnila celá
struktura života. Přijmout, udržet a pokud možno vydobýt, reprodukovat a předávat.
A tak stále dál bez oddechu a bez konce...to je reprodukční řetězec živočišné říše a
její zákon o zachování rodu. Jakmile se však objevuje reflexe, všechno vypadá jinak.
Svobodným a důmyslným úsilím za sebou jdoucích intelektů se cosi nevratně střádá.
Toto cosi, ať už jde o hmotné stavby či konstrukce krásy, soustavu myšlení či systém
jednání, vede nakonec vždy k přírůstku vědomí, jež je samou látkou a krví života v
evoluci. Vzniká "myslící vrstva", která vzklíčila koncem třetihor a od té doby se šíří
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nad světem rostlin a živočichů. Vně biosféry a nad biosférou se tvoří noosféra
(stadium kosmogeneze duchovna, pojem užívaný pro sféru interakce rozumu a
přírody, kdy rozumová činnost člověka zasahuje do vývoje přírody). (10) Přes
naprostou bezvýznamnost anatomické změny začíná polidštěním nový věk. Země
mění kůži, ba ještě více, dostává duši. Zasazen do skutečností ve svých pravých
rozměrech je tedy historický krok reflexe daleko závažnější než jakýkoli zoologický
předěl, např. vznik savců. Všechno cenné, aktivní a progresivní, co bylo na počátku
obsaženo v útržku vesmíru, z něhož vzešel náš svět, je nyní soustředěno v koruně
noosféry. Neznatelně proběhla obrovská událost - člověk vstoupil do světa bez hluku.
Pro pořádek si reflexi přesněji definujme: Reflexe - zrcadlení, přemýšlení, přemítání,
uvažování, rozjímání, sebepoznání, obrácení se k věci samé, introspekce, kritická
analýza, schopnost sám v sobě analyzovat a meditovat nad smyslem svého bytí - (ve
filmu např. A.Tarkovskij reflexí, jako svým osobním bytostným počátkem, začíná
svůj film - ZRCADLO - reflexe, tedy počátek Já, počátek mého bytí v pravdě o které
já vím).
Skok reflexe se musel udát najednou. Zkusme si to představit:

- už v
druhohorách (mezozoikum) či přesněji, v geologickém období planety Země, v
časovém rozmezí desítek miliónů let, kterému říkáme období křídy, nebo ještě
přesněji řečeno, v tak zvané svrchní křídě, někde v poslední třetině tohoto období se
objevuje první rod primátů (Purrgatorius). To ještě naši planetu ovládali dinosauři!
V eocénu se Evropa odděluje od Ameriky a primáti se vyvíjejí odděleně. Jdou
miliony let. Čas, jehož trvání pochopit je mimo všechny intelektuální schopnosti
člověka. A najednou je konec třetihor (terciér) a máme tu primáty (Antropoidae) a v
nich čeleď (Pongidae), kteří jsou naprosto přirozenou součástí ve velkolepé
rozmanitosti druhů. Dnes se ve zdecimované přírodě snažíme zoufale zachránit
poslední zbytky hominidů: gorila (Gorilla gorilla), šimpanz (Pan tryglodytes) a
orangutan (Pongo pygmaeus) které jsou skutečně na samé hranici vyhynutí. Možná
existuje tvor ještě blíže člověku - yetti, ale důkazy o něm jsou stále na úrovni mlhavě
vykonstruovaných hypotéz. Člověk tedy není ničím zvláštní v běhu času evoluce. Je
jednotkou v mnohosti, jednotkou zcela přirozenou. Ale tiše a najednou je zde něco
jiného. Tvor, který umí zakládat oheň a má oproti všem ostatním nejdokonaleji
vyvinut systém verbální i nonverbální signalizace, která se v daných poměrech
nepředstavitelně rychle vyvíjí až se zdokonaluje v interaktivní komunikační systém
zcela nového typu - lidskou řeč, jejímž základem je právě reflexe.
Mnozí významní antropologové se domnívají, že stonek naší rasy se musel
skládat z řady příbuzných, ale odlišných svazků. Podobně jako se v lidském
intelektuálním prostředí, když dosáhlo jistého stupně připravenosti a napětí, může táž
myšlenka objevit na různých místech najednou, ve stejném časovém rozpětí, začal
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patrně i člověk v pliocénní „anthropoidní vrstvě“ v různých oblastech zároveň. To
skutečně odpovídá obecnému mechanismu života vůbec. Jde o jakousi extenzivní
mutaci celého zoologického zárodečného listu druhu. Velká řada bodů polidštění je
rozsetá po celé délce subtropického pásma Země. A různé lidské linie se tedy podle
této hypotézy spojují někde nad úrovní reflexe. Není tu ohnisko, ale "čelo" evoluce.
Je tu ovšem i druhá, a čím dále tím více pravděpodobnější, hypotéza. A totiž ta, že ne
na mnoha místech stejně, ale na jediném a jedinečně a neopakovatelně. Pierre
Teilhard de Chardin je přesvědčen, že výchozí bod této větve je užší, než u kterékoli
jiné skupiny, a že v nejlepším případě představuje zbytnění a úspěch jediné lodyhy
mezi ostatními - a to právě té ústřední lodyhy svazku, která je nejživotnější a s
výjimkou mozku nejméně specializovaná. V tomto případě by se všechny lidské linie
směrem dolů geneticky stýkaly v samém bodu reflexe. To znamená, že nemůže-li
věda o člověku přímo tvrdit nic pro monogeismus ani proti němu (jediný první pár),
zdá se, že se vyslovuje rozhodně ve prospěch monofyletismu (původ druhu s
určitými ojedinělými vlastnostmi od jediného předka. Tuto teorii dokazují i poslední
vědecké výzkumy v oblasti srovnávacích analýz genetického kódu v DNK.) Ať ovšem
tápeme jakkoli, víme, že člověk se zrodil v přímé linii souhrného úsilí života. To je
nejvyšší důstojnost a osová hodnota našeho druhu. Abychom zachytili vskutku
kosmický dosah fenoménu člověka, museli bychom se vrátit až k prvním okamžikům
vzniku vesmíru a Země. Odkrýt tajemství člověka, tajemství jeho původu a
mystérium jeho zrodu znamená sledovat, co reflexe ze sebe už vydala. (11) Pro větší
názornost zrychlíme běh času dalšího vývoje.

A DÁLE …
Člověk se svou schopností reflexe nebývalým tempem rozvíjel
své
intelektuální schopnosti, které se vývojem probouzely a doslova otevíraly člověku
neobyčejné možnosti. Najednou byl zde a byl mimo to, co ho tvořilo a z čeho vyšel.
Člověk, který velmi brzy podlehl pokušení své pýchy, udělal krok stranou, mimo
svou cestu. Schopnost reflexe urychlila vývoj jeho intelektu natolik, že začal příliš
brzy pronikat do „mysteria naturae“. Dostal se do uzavřeného kruhu intelektuálních
možností rozumového poznání, začal rozdělovat poznávaný svět na oddělené prvky a
tyto prvky neustále dělil. Tím se odklonil od poznání, které vidí svět jako jednotu v
Řádu a z něj vyplývající zákon Harmonie. Tento Řád se skládá z mnoha prvků, které
nemohou existovat samy o sobě, protože jsou nerozdělitelně propojeny velmi
složitým systémem souvztažných závislostí, které teprve dávají vnímanému
celistvost jednoty mnohosti. Svět byl chápán jako obraz skládající se z
mnohovrstevnatého, ale jediného a jedinečného fenoménu života, který byl stvořen a
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řízen. Člověk se odklonil od tohoto zdánlivě složitého, ale velmi přirozeného
způsobu vnímání a chápání světa a sebe v něm. Jasně a zřetelně si uvědomoval, že si
uvědomuje, že - ví. To ho fascinovalo a zde bychom mohli pravděpodobně hledat
jednu se základních příčin jeho sejití z cesty. Chtivost zaměněná za touhu a rozum za
intuici. Soustředil intelektuální pozornost na jednotlivosti a dal jim přednost před
systémem obraznosti celku. Přirozeně vyvinutý svět je jednotou mnohosti druhů.
Jeden pro druhého a jeden závislý na druhém, přičemž jedinec neztrácí svou
neopakovatelnost a identitu, ale naopak. Rozvíjí svou jedinečnost obohacováním se
mnohostí - tedy jinými jedinečnostmi. Všichni ovlivňují všechny. Je to koloběh
závislostí. Je to jednota mnohosti. Čím větší mnohost, tím větší závislost, ale tím
bohatší celek, tím větší důležitost jednotlivosti, tím větší identita jediného, bez něhož
je celek nemyslitelný, protože na sebe váže příliš mnoho vztahů. Celek je
neohraničenost - jedinec, skupina, národ, stát, kontinent, svět, sluneční soustava,
galaxie .../ / ...vesmír. Rozvojem lidského společenství se tento celek v lidské reflexi
rozdrobil na nezávislé entity, které svým vydělením se rozbily mnohost a tím i
celistvost celku. Člověk přestal chápat vztahy a ztrácí vědomí souvislostí. Pýcha,
ztráta etického vjemu, egoismus, marasmus ducha, pokřivení morálky a nakonec
vítězství egocentrismu. JÁ je postaveno nad MY, protože už není schopno uvidět, že
- my to je já a já a on a on a tamten a tamten, ...kdo by si nevzpomněl na jiné variace
mnohosti My, třeba totalitní. Je nutno vidět ono jediné Já jako absolutní sobeckost
jedince v chápání jediného bez pokračující návaznosti na následující celek: JÁjedinec, JÁ-skupina, JÁ-národ, JÁ-stát, JÁ-kontinent ...
Jestliže si uvědomíme, že ve své podstatě systém Chaosu (mnohost jednot)
pomalu zaměňuje a nahrazuje systém Řádu (jednota mnohosti), tak to není právě
optimistická představa budoucnosti
života. Moderní liberálně-demokratická
společnost právě svým liberalismem vytváří půdu pro tento rozklad. Výchova
individua k egoismu v chápání své individuální svobody v rámci demokracie a
pluralitní společnosti je pravděpodobně vedena nešťastným směrem a do slepé
uličky. Výsledky jsou poměrně katastrofální. Směr rozvoje totiž nespěje k
obohacování jednoty mnohostmi, ale právě naopak, k rozpadu, k mnohosti
individuálních jednot. JÁ mám přednost před vším ostatním. Každý sám za sebe a
pro sebe. Nejsme ochotni obohacovat sebe mnohostí jednoty a vracet se obohacení
zpět a opět se obohacovat ..atd. Svoboda jednotlivce je povýšena nade vše, je
nedotknutelná. Na svobodu jednotlivce nemá nikdo druhý právo. Z tohoto děsivého
kruhu v podstatě není úniku. Na druhé straně totiž čeká totalita, která je absurdní
zrůdností. Ta z jednoty mnohosti dělá jednotu jednoty. Svět se nezadržitelně rozpadá
- společensky, politicky, nábožensky, národnostně, etnicky. Výsledkem je ztráta
dějin, ztráta morálního kodexu, zlo, nenávist, intolerance, xenofobie a duchovní
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zhroucení. Zákonem prvního systému - JEDNOTA MNOHOSTI je HARMONIE,
kdežto zákonem druhého systému - MNOHOST JEDNOT je CHAOS, tedy záměna
Harmonie-Řádu na Chaos-Rozpad. Zde, v jednotě s Aristotelem, který hledal
podstatu krásy v - jednotě v rozmanitosti (unitas multiplex), můžeme reflektovat
pouze skutečnost, která krásu považuje za trapnost, protože v konfrontaci s Krásou je
tato skutečnost trapně prázdná.
Člověk zřejmě stojí před největším úkolem svých dějin - návratem do jednoty
mnohosti. Tedy jiná »třetí civilizační cesta« ?
Člověk se vyvíjel miliony let, ale jeho psychická a duchovní zkušenost byla
za tu dobu zcela odlišná než zkušenost, kterou získal v období posledních cca 800
let. Člověk se dostává do koloběhu závislostí, které spoutávají jeho přirozený způsob
života. Začíná být závislý na systému uměle vytvořeného světa, který mezi něj a
přirozené životní prostředí i přirozený životní styl staví hradbu. Tato „hradba“ pak
způsobuje i ztrátu orientace v hodnotovém systému. Je to hustý a prakticky
nepřetržitý proud negativních informací, které si člověk sám vytváří i sám aplikuje
do svého životního stylu. Tím staví sám v sobě neprůhlednou stěnu pro pohled v
pozitivní smysl bytí. Jak člověk zdůrazňuje negativní zkušenost a ta začíná
převažovat a do velké míry i určovat způsob jednání a myšlení, tak se stále více
odklání od přirozeného stavu bytí. Uzavřený kruh se pak zdánlivě nedá přerušit.
Existuje však i druhý proud, proud pozitivních informací a skutečností, které velmi
nenápadně dodává křesťanství. Člověk se dostává pod tlak protikladných emocí a
není schopen se orientovat v hodnotovém systému, který je z jedné strany pro něj
cizí, ale zároveň svou vznešenou pozitivností velmi přitažlivý. Odvrácení se od
přirozeného stavu bytí, kterým je zakoušení Boha jako tajemství pravdy, bylo příliš
dlouhé a příliš intenzivní. Pro člověka to v tomto stádiu vývoje znamená, že přestává
vnímat nejzákladnější přirozené projevy bytí. Jsou to právě ty projevy, které jej
charakterizují jako živou duchovní bytost.

*
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Na tabulce je vidět odklon od přirozeného vjemu projevů stvořeného světa
daleko zřetelněji (i když se soustřeďuje jen na nezákladnější body, či kroky
civilizačního postupu):

VÝVOJ

VÝVOJ
TECHNOLOGIE SLUCHOVÉHO
VJEMU

VÝVOJ
ZRAKOVÉHO
VJEMU

VÝVOJ

Sběr

Klidné spočívání. Je
čas na definování
přirozeného
zrakovém vjemu,
který je soustředěn na
reflexi viditelného
světa. Viditelné
jsoucí jako
spočívající na
neviditelném
jsoucím.

Přirozené přijímání a
reflektování duchovního
vjemu. Vnitřní existence
je soustředěna na
rozjímání o stavu bytí.
Život je chápán jako
přirozenost bytí, které je
součástí symbiózy
nadpřirozena
s přirozeným.

Sběr + Lov
Zemědělství
Manufaktura
Průmysl
Věda
Zábava

Vývojově a zkušenostně zažitý zvuk je
vnímán jako
přirozené chvění
vycházející ze
struktury přirozeného
světa a je tak součástí
komplexu života a
jeho jednoty.
Moderní doba
ohlušuje
nepřirozenými
vibracemi uměle
vyrobenými. Zvuk je
stále ve větším
měřítku nahrazován
hlukem, jehož
agresivita je součástí
života.

DUCHOVNÍHO
VJEMU

Moderní doba se od
Moderní doba
duchovního
zahlcuje
k fyziologickému.
informacemi, vjemy. Život a bytí jako
Není čas na reflexi,
okamžitý fyziologický
po žitek a nikoli jako
na zařazení do
souvislostí (videoclip, reflexe duchovního
vjemu.
reklama – akce
vizuality jako
deformace bytí.

ÚDERY (TRAGÉDIE MODERNÍHO ČLOVĚKA) (20)
1./ Antické »prokletí« - štít a erb
Vezmeme-li v úvahu všechny historické souvislosti je možné říci, že se
antická civilizace rozvíjela asi čtyři tisíce let. Její počáteční znaky, které se objevují
už v Sumeru, lze nalézt i ve vrcholném období civilizačního rozmachu Řecka a
Říma. Teprve v pozdní antice se začal zřetelně projevovat vnitřní antagonismus celé
společnosti, který se vytvářel skrytým oddělováním od sebe sfér politickoekonomické a nábožensko-kulturní. To souvisí i s rozpadem struktur tradičních
etických kodexů a přirozené morálky. Pozvolný rozklad antické civilizace tak
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probíhal ve dvou liniích souběžně, společenské a duchovní. Celá antika byla
založena na velmi prosté, ale mimořádně účinné koncepci. Chléb (spotřební zboží) a
hry (zábava). Prosperitu zajišťovala výborně promyšlená imperiální politika a
dokonale vycvičené legie. Říše chtěla vládnout a z této vlády bohatnout. Hluboce
materiálně chápaný rozvoj společnosti, to znamená bohatých městských aglomerací,
potřeboval nebývalé množství surovin a pracovních sil. Kolonizace cizího území tyto
požadavky plně zabezpečovala. Otrokářský systém nelze chápat pouze ve smyslu
ujařmení člověka člověkem. To byl jen vrcholek celé koncepce, která jako síť
propojovala celou společenskou, hospodářskou a politickou strukturu moci. Toto
přivlastňování si něčeho cizího vojenskou silou, která byla podporována vědomím
těžko definovatelné a zejména morálně zcela nepřijatelné rasové a kulturní
nadřazenosti, vycházelo ze dvou aspektů. Ten první je čistě mocenský. Ješitnost lidí
je bezmezná a velice rádi a často zaměňují pýchu a touhu po moci za hrdost, čest a
právo. Do štítu si dají cokoli, co může eticky toto konání spíše zakrýt než
ospravedlnit - orla, caesara, vlast, krále nebo Boha. Ten druhý je čistě kořistnický.
Pro stále vyšší zisk, tedy hmotný majetek, jsou lidé ochotni nejen riskovat život, ale
zejména rychle odhodit jakékoli morální a duchovní zábrany. Jsou to dvě strany
jediného systému, který má ideově-duchovní formu, ale materiálně - vlastnický
obsah. Tento společenský systém, který antika vypracovala téměř k dokonalosti,
fungoval do té doby, než se zhroutil právě díky rozporu formy a obsahu.
Nejzávažnějším byl zřejmě fakt naprosté deformace a později i úplné ztráty vlastní
duchovnosti. Což následně způsobilo i rozklad vlastní identity. V tomto čase se
objevuje zcela nové duchovní učení vycházející z judaismu. Křesťanství. Na antickou
společnost zapůsobilo jako fantasmagorický přízrak z pouští, kde podle představ
Římanů žili jen barbarské nekulturní národy. A z těchto pouští přichází učení o
spáse skrze lásku. Jeho idea i mravnost jsou natolik odlišné od zažité tradice, že
vzbuzuje údiv, nadšení i strach. V Evropě se nové náboženství šíří pomalu a spíše
ilegálně. Zlom nastává až v prvních letech 4.st.n.l., kdy nově vznikající evropské
mocenské struktury pochopily jeho možný význam pro své imperiální cíle. Od této
chvíle je prosazováno světskou mocí zcela nekompromisně a často i pomocí meče.
To postavilo duchovní i mocenskou hradbu expanzi pohanského severu. Nová moc
začíná s novou barvou svého štítu a erbu. Pád antické říše sice formálně znamenal
globální společenskou změnu pro národy celého evropského subkontinentu, ale
udržení antických civilizačních tradic morální dvojjedinosti
v kontextu
sekularizované Evropy pokračovalo s neztenčenou měrou. Rozvoj evropské
civilizace se pravděpodobně nikdy z tohoto vlivu antiky nevymanil, protože sám
nechtěl. Evropané anticky žili i mysleli. Křesťanských idejí se tak využívalo jen jako
ochranné známky, kterou se dalo přikrýt cokoli. Navíc křesťanství přineslo důraz na
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osobní odpovědnost za stav světa a čistotu církve, kterou ustanovil Kristus.
Společenství bude takové, jakým jej učiním já. Svým myšlením, slovy a skutky. V
tomto smyslu lze dokonce říci, že křesťanství nikdy nebylo přijato jako duchovní
podstata, která by vytvořila celkový, základní duchovní princip všech souvislostí
života společnosti. Toto nepřijetí křesťanské spirituality velkou částí vysoké šlechty a
rytířstva se projevilo v křížových výpravách (1096-1270). Mnozí jdoucí z hluboké
víry do Palestiny osvobodit Kristův hrob se vraceli v těžké deziluzi z rytířského
stavu, který byl tehdy považován za ideální spojení křesťanských hodnot s
odpovědností moci. Na vlastní oči mohli vidět tisíce prostých lidí, kteří se obětovali
pro křesťanskou víru a Krista, a na straně druhé lačnou hrabivost po majetku a
krutost velké části urozených s rodokmenem a erbem. Ti rytíři a šlechta, kteří víru
skutečně žili, se po svém návratu stali pevným základem hluboké, čisté a už
evropským utrpením pokřtěné křesťanské spirituality. Evropa se nenápadně a tiše
rozdělila na dva duchovně velmi rozdílné, ale vzájemně do sebe prolnuté duchovní
prostory. Velko-městský (sídelně-mocenský) a malo-městský s venkovským, ke
kterému je nutno přiřadit i velký počet svobodných statků a mlýnů, tvrzí a hradišť s
nižší šlechtou (rolnicko-křesťanský). Do venkovského prostoru šla i velká část
mecenášské aktivity věřící
vysoké šlechty a dokonce mnohých příslušníků
královských rodin. Ať již formou peněžních darů či zakládacích dekretů na nová
zařízení církve (opatství, kláštery, kostely, špitály, atd.). Proč právě malá města nebo
vesnice, osamělé statky a hradiště se stala pro zakořenění křesťanství ideálním
zázemím i oporou je dnes těžké říci. Nicméně jisté je, že ve venkovském prostředí,
různě vzdálena od mocenských center a podporována svou hluboce věřící šlechtou a
rytířstvem, vznikala živá duchovní společenství a řeholní řády. Byla však nepřetržitě
decimována mocenskými spory o území a rozsáhlými epidemiemi. Naopak
mocenská sídla, která kypěla poživačným světským přepychem, soutěžila mezi sebou
v nádheře sakrální i profánní architektury a soustřeďovala v sobě zákonodárnou i
výkonnou moc, byla od tak častého ničení přece jen uchráněna. Přibližně v té době se
začala urychlovat a modernizovat výroba zboží a život se zvolna soustřeďoval do
městských komplexů rychle vyrůstajících kolem nových mocenských sídel. Rychle
se rozvíjela i vzdělanost, která byla zpočátku skoro výhradně soustředěna v
klášterních zařízeních a až později byly tyto školy zakládány také ve městech.
Křesťanské ideály pokory, utrpení a lásky však tento povýtce sekulární prostor
přijímal stále ve velké míře »pro forma«. Křesťanská církev byla pod neustálým
dohledem a dost silným tlakem světské moci a byla pravděpodobně nucena k
množství kompromisních ústupků v zájmu sebezachování. Nezapomínejme, že
prvních sedmnáct papežů zahynulo mučednickou smrtí. Moc církevní na sebe brala
část moci světské a naopak. Biskupové a kněží se na počátku feudalismu stávali
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velkými pány a chovali se tak. Církev tím neudržela svou nezávislost a jednotu a
během první poloviny druhého tisíciletí se rozdělila zbytečnými názorovými spory na
několik proudů, které se dále dělily. Církev za tuto chybu trpí dodnes. Toto duchovní
nepřijetí křesťanství světskou mocí mělo v dějinách Evropy za následek dnes těžko
vyčíslitelné duchovní, morální, kulturní a materiální ztráty pro celé lidstvo.
Otrokářský systém i kolonialismus tak přežily bez větších otřesů úspěšně až do
20.století (se svým zrůdným ideovým vyvrcholením v koncepci socialistické a
komunistické společnosti bez Boha). Evropští dobyvatelé ve svém běžném životě
křesťanství prožívali formálně, proto jeho morálku neuplatňovali ve vztahu k
domorodým národům a zotročovali je jako zvířata. Zabití zotročeného člověka bylo
legitimním právem jeho pána. Přírodní
bohatství Země bylo a dosud je
»zotročováno« ze stejných důvodů a stejným způsobem.

2./ Počátek novověku: Anno Domini ...1492
Kryštof Kolumbus pod vlajkou »křesťanského Španělska« objevuje americký
kontinent. Evropa tehdy nevěděla nic o výbojích Vikingů a stěhování asijských
národů, proto byla první. Samolibá evropská civilizace si sebevědomě a bezohledně
přivlastňuje cizí země neptajíc se národů v nich žijících. Conquista drancuje jejich
přírodní bohatství a krvavě kolonizuje Indiány, kteří se zpočátku nechtějí a poté už
nemohou bránit. Indiáni pokládali bílé lidi za vtělení boha slunce a první výpravy
byly takto i přijímány. Bozi se však ukázali horší a krutější než pohanští démoni
temnot. Střet zcela rozdílných civilizačních a duchovních principů vyúsťuje v jednu z
největších genocid, kterých se »křesťanská Evropa« dopustila. Skončí to skoro
úplným vyhlazením supercivilizací Nového světa - Aztéků, Inků, Mayů a dalších
menších národů žijících v deštných pralesích rovníkové Ameriky. Evropský člověk
promarňuje svou jedinečnou příležitost obohatit se duchovností a vzdělaností těchto
národů. Jedná a mluví jménem velkých humanistických ideálů křesťanství, ale chová
se jako posedlý zločinec nejhoršího typu. Plnohodnotný člověk je chápán pouze v
kontextu se vzorem přijatým Evropou. Víra ponížená na pýchu a láska zlomená do
fanatismu směrovaly člověka k chápání hodnot, které upřednostňovaly zájem
mocenský. Ten vždy ke své expanzi potřeboval mimořádné hmotné bohatství. To
zpětně dovolovalo další velmi nákladné expanze, které upevňovaly moc. Nové a nové
výboje přinášely další příliv bohatství vládnoucím rodům a trůnům. Vše, co se
neshodovalo s barvou štítu a erbu, bylo jménem tohoto štítu a erbu bezohledně
pronásledováno. Tato koncepce se používala i na starém kontinentu. Vyhnání
sefardských židů dekretem královny Isabely Kastilské A.D.1492 je drobnou, ale
typickou ukázkou duchovně-mravní schizofrenie společnosti. Mocné Španělsko,
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které se pyšnilo, že křesťanské hodnoty a ideály jsou pro ně nejvyšším zákonem si v
tomto roce násilím podrobuje Granadu a tímto výnosem prakticky i de jure legalizuje
xenofobii, rasismus, náboženskou segregaci a intoleranci. A.D.1498 popraven
pověšením a spálením na hranici dominikánský mnich Girolamo Savonarola.
Charismatický vizionář a církevní reformátor, otevřeně upozorňující na mravní
zkaženost společnosti i nemorální a přepychový život církevních představitelů
požaduje celkovou mravní reformu církve, ale sám se stává obětí svého výkřiku. V
této době vyrůstá v Německu budoucí teolog a reformátor Martin Luther, který ve
Wittenbergu A.D.1517 zveřejňuje svých 95 tezí o odpustcích. To vyvolá masové
hnutí proti církvi, kterého využívá (opět) světská moc a de facto začíná reformační
hnutí ve svém důsledku způsobující rozdělení latinské církve (což Luther asi opravdu
nechtěl) na katolickou a několik církví protestantských.
Renesance. Člověk vyrůstá do takových výšin, že se dívá Bohu z očí do očí.
Tvůrčí síla, mohutnost rozumu, velkolepost idejí a stále vzrůstající samolibost a
pýcha talentu vyzdvihují člověka

ještě výš a on činí sám sebe tvůrcem světa.

Renesanční osobnost razantně vzlétá do nekonečných výšin tvůrčí extaze a ve svých
nejvelkolepějších dílech vyjevuje obraz dokonalé lidské harmonie. Leonardo da
Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaelo Santi, Lorenzo Bernini a velká řada
dalších umělců a filosofů se věnují obnově antického vzoru a idealizují si jej v pojetí
krásy jako harmonie těla a ducha. Portrét Giocondy a strop Sixtinské kaple ohromují
vzdělaný svět absolutní dokonalostí a mimořádným uměním jak v poloze řemeslně
zvládnuté malby, tak i nevídanou hlubinou myšlenky tajemství krásy života. Přes
veškeré prosazování antické harmonie zůstalo v renesanci křesťanství velmi
důležitou složkou umělecké duchovnosti. Ve stejné době se Itálie potácí ve válkách
městských ministátečků a stává se válečným teritoriem pro Francii a Španělsko.
Francie sama sebe oslabuje v nekonečných sporech a válkách politických i
náboženských a definitivně zešílí v noci z 23. na 24. srpna A.D.1572, kdy na podnět
Kateřiny Medicejské katolíci udělali pogrom na hugenoty. Masakr si vyžádal více
jak 20.000 obětí. Nesnášenlivost moci opět zvítězila. V podstatě se jednalo o jiskru,
která padla do připravené půdy. Hugenoti si o něco takového říkali svou intolerancí
již delší dobu. Použití násilí je však v křesťanství zcela vyloučeno! (19) V téže době
ve Španělsku reformují karmelitánský řád Juan de Yepes y Alvarez a Teresa de
Cepeda y Ahumada. Jsou známější pod jmény - sv.Jan od Kříže a sv.Terezie z Avily.
Dva největší mystikové západu spolu se sv.Bernardem z Clairvaux. Svět má však
zcela jiné starosti než mysticky prožívat křesťanskou milost Boží lásky. Chtivost
člověka po moci a tím po majetku, bohatství a hmotném přepychu se stále stupňuje a
drancování nově zachvácených zemí pokračuje mimořádně rychle a s neslýchanou
krutostí. Samolibá evropská civilizace triumfuje a nechápe, že se počíná její pád do
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hlubin, které posléze vedou až k mimořádnému konfliktu mezi světskou mocí a
církví, jenž vyvrcholil A.D. 1773, kdy pod tlakem královských trůnů papež Klement
XIV. svou speciální bulou rozpouští jezuitský řád. Ten se postavil A.D.1767-68 proti
likvidaci svého misijního díla, tzv.redukcí v Paraguayi. V těchto křesťanských
misiích mezi pralesními Indiány kmene Guarani se Jezuité od r.1598 (?) úspěšně
pokoušeli o vytvoření krásného a na první pohled utopického experimentu: ideálního
společenství lidí a Boha - Civitas Dei. Právě zde, mezi Indiány, kteří křesťanskou
víru přijímali pomalu, opatrně, ale s čistotou v srdci a duši. Společenství v Bohu a
lásce utěšeně vzkvétala a prosperovala a to bylo pro světskou moc naprosto
nepřijatelné. Navíc celé toto indiánské území bylo Španělskem a Portugalskem,
mocnostmi tehdejšího světa, chápáno jako nevyčerpatelný zdroj bohatství a levných
otroků. Činnost jezuitů, ale i dominikánů, františkánů a dalších byla proto přijímána
jako zásah do politických zájmů profánního světa a ohrožení zcela výsadního
postavení těchto států v Jižní Americe. Světská moc vědomě zneužila Kristův kříž
jako vizitku, aby zakryla chamtivost a primitivní zrůdnost intolerance. Křesťanští
snílci, kteří proti této dvojjediné evropské morálce tvrdě vystupovali byli jako
misionáři likvidováni najatými vrahy přímo při mši svaté v kostelích a v pralesích
nebo masakrováni pravidelnou armádou. Křesťanství prožívalo reálnou křížovou
cestu vykupující bolesti.
Za celou dobu conquisty se odhaduje více jak 12 milionů mrtvých Indiánů a
několik tisíc misionářů. Totéž činí s civilizacemi prérijních Indiánů v Severní
Americe a Kanadě imperiální moc a ziskuchtivost Anglie a Francie. Všichni
společně pak decimují černošské národy v Africe. To všechno už od počátku
16.století.

3./ René Descartes (Cartesius) 1595 - 1650
Učí suverenitu lidského rozumu a dualismus světa - JÁ vládce a využivatel
stvořeného světa - jsoucna. Přitom jeho myšlení jako kritické a metodické je právem
považováno za počátek moderní filosofie, za zrod nové epochy - moderní! Descartes
se ptá, jak dosáhnout jistého a nepochybného poznání jsoucího. Podle něj je
počátkem poznávání absolutní pochybnost. Jím vyhlášená univerzální pochybnost je
předpokladem skutečného poznání. Dále tvrdí, že dovedu-li pochybování do
důsledků, zjistím, že nepochybná je pouze existence mého myšlení. Mohu
pochybovat, zda-li jsou věci takové jak se mi jeví, zda skutečně jsou. Mohu si
myslet, že všechno je pouze přelud-sen, ale nemohu popřít, že pochybuji, to je, že
myslím. Výsledkem tohoto zjištění je, že pochybuji, tedy myslím, tedy jsem. EGO
DUBITO, ERGO COGITO, ERGO SUM. Existuje-li mé myšlení, existuji i já.
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Toto JÁ je vybaveno základními pravdami, jako pojmem nekonečné bytosti, Boha,
kterou naše mysl v sobě nalézá. Poznatelnost světa je opřena o ideu pravdivého
Boha, který je zárukou pravdivosti poznání. Kromě toho má mysl i vrozenou
schopnost poznávat. Tato schopnost spočívá v tom, že poznávající JÁ rozkládá
veškeré jsoucí, které vnímá smysly, na jednoduché a jasné ideje, samy v sobě
pochopitelné a z nich se pak skládá rozumový obraz věcí. Descartes axiomatizuje
(17) přírodu jako geometr a dochází k poznání, že jsoucno je člověkem, který takto
myslí, poznatelné za několik desítek let.
Oponentem Descarta byl:
Jan Amos Komenský (1592 - 1670) který dával hlavní roli v lidském
poznání, konání a bytí Bohu. JÁ mohu poznat skrze Boha, který mi dal víru v
existenci jsoucna a toto jsoucno skrze své myšlení mohu poznávat. Proces poznání je
tedy triada: Bůh - Člověk - Jsoucno a nikoli jako u Descarta dualita: Jsoucno Člověk. Člověk není bytostí determinovanou svým myšlením, ale naopak člověk je
díky svému myšlení, ale i z vůle Boží, v nekonečnu sám sebe utvářející. (12)

4./ Velká francouzská revoluce (1789 - 1794)
Jean-Jacques Rousseau umírá r.1778 a zanechává po sobě chvějivý opar
závratných představ osvícenství o netušené svobodě lidství. Je předvečer doby, do
které některé nejnovější studie dokonce kladou kořeny a počátky fašismu. (13) Po
pádu antiky nastává další globálně působící společenský zvrat. Pod velkými hesly
Volnost-Rovnost-Bratrství se odehrál revoluční čin vyvolaný hlubokou krizí
feudálního systému, který si z křesťanství udělal doslova služku. Masové lidové
povstání se poměrně brzy a výborně organizuje a jeho obrovská vlna bortí zažitý
společenský řád natolik hluboko a důsledně, že ho navždy zruší. Je však zcela
rozvrácena i vesnice. Stále jediný prostor, ve kterém křesťanství skutečně zapustilo
kořeny právě jako duchovní řád dávající smysl lidskému bytí. Svržen absolutismus,
vyhlášena lidská práva a svobody. Vláda buržoazní a liberální šlechty (Mirabeau, La
Fayette). Vyhlášení republiky a konflikt s jakobíny, kteří získávají převahu v
Konventu a nastolují diktaturu s hrůzným terorem proti svým odpůrcům. Tedy
fakticky ruší to, proč revoluce vznikla a co nastolila - lidská práva. V celém tomto
revolučním období se bortí i tak málo zažité morální a etické kodexy a z lidského
vědomí se vytrácí odpovědnost za život nejen svůj, ale i těch, kdo jsou s mým
životem úzce spjati. Ztrácela se odpovědnost a morální vztahy k jevům každodenního
života. Tím i smysl pro vyšší řád a principy etické. Vytrácelo se i tak slabé vědomí
jakéhosi Boha a jeho Řádu. Církve jsou mimořádně krutě pronásledovány, řády a
kongregace likvidovány, jejich členové, věřící laici a zejména kněží tvrdě
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persekvováni, zatýkáni, mučeni a masově popravováni. Žádné jiné společenství
nebylo tak důsledně a programově likvidováno. Proč asi? Nastává situace, kdy ve
jménu lidské svobody, kterou chci Já, nemáš právo na lidskou svobodu, kterou chceš
Ty. Nastupuje skoro úplný rozvrat přirozených a tradičních hodnot a přirozené
morální odpovědnosti. Pro křesťanství to byl úder, ze kterého se vzpamatovává
dodnes. Je jen logické, že opět rychle vzrůstá prohlubování nedůvěry k hodnotám
ještě ne zcela zažitým, zejména duchovního a církevního charakteru. Člověk zase
silně pociťuje svou antickou duši. Vezmeme-li v úvahu, co se dělo před tím (velké
schizma 1054, reformace, třicetiletá válka, protireformace aj.), potom Velká
francouzská revoluce už jen bořila trosky něčeho, co se samo nestačilo obnovovat od
neustálých úderů. To v podstatě pokračuje do dnešních dnů. První světová válka,
další revoluce, tentokrát bolševická v Rusku, fašismus a komunismus se svými
snahami ovládnout svět masově vyvražďují zejména vesnici a rolnický stav, kde se
křesťanství duchovně obnovilo (jak se vše opakuje) a druhá světová válka. Moderní
doba pokračuje ve vítězném tažení. Jižní Amerika je od té doby jakoby v prokletí
uzavřeného kruhu zla. Boj o moc a s tím spojené bohatství. Transnacionalismus,
nadnárodní kapitalismus, marxismus a vojenští i civilní diktátoři. Šílení levicoví
utopističtí revolucionáři a ultrapravicoví nacionální extrémisté. Jedna totalita střídá
druhou. Naprosto bezohledné drancování a ničení se mění na totální válku proti
samému principu života. U Indiánů Guarani se vžila zkušenost, ze které skutečně
mrazí: přišli Evropané vzali a zničili nám zemi, vzali a zničili nám lesy, vzali a zničili
nám hory, vzali a zničili nám řeky, vzali a zničili nám jazyk, vzali a zničili nám
domov. Boha nám vzít a zničit nesmí. Fašismus a socialismus antiku obnovují v její
nejhorší tradici. Alarmující je fakt, že tato tendence nejen, že neustává, ale více se
prohlubuje. Evropa spolu s celým západním světem dnes hledají spiritualitu všude
možně, jen ne ve stále nepokořeném utrpení křesťanství. Nějakou duchovnost však
nutně potřebujeme. To cítí celá společnost velmi intenzivně. Špatně pochopený a
zdeformovaný liberalismus se ukázal pouze záplatou. On sám totiž aplikuje starý
antický imperiální systém transformovaný do mocenských struktur ekonomiky. Tato
záplata čas od času spadne, ukáže holou kůži a být nahý před sebou samým je právě
tak nepřijatelné jako křesťanství, které je zde a dráždí a provokuje svou pokorou. Už
neslouží ani jako štít a erb, ale odhodit jej nelze, protože přese všechno zanechalo po
dobu svého působení zcela mimořádné hodnoty a to v celém spektru života evropské
společnosti. I přes úpornou snahu světské moci jej během staletí učinit přeludem
vhodným pouze pro »plebs«. Dnes se jej opět snažíme obejít, ale tentokrát nevidíme
kam a kudy. Antika trvala čtyři tisíce let. Znamená to, že křesťanství má svou
budoucnost teprve před sebou? To je velmi spekulativní otázka.

36

Oslavujeme půl století od skončení největšího válečného šílenství, jaké kdy
lidé rozpoutali (konečně s antickými emblémy na štítu a erbu) a zároveň probíhají
mimořádně brutální lokální války, cílem kterých je úplná genocida malých národů
žijících povětšinou rolnickým způsobem života a mající dodnes uchovanou duchovní
tradici jako životní řád. Programově a dosud nevídaným způsobem se vyvražďuje
civilní obyvatelstvo a po zuby ozbrojené armády se v podstatě jedna druhé vyhýbají.
Ideoví vůdci těchto vraždících velkých či malých impérií však bohabojně klečí v
kostelích a křesťanství je barvou a znakem jejich štítu a erbu (opět!). Liberální a
demokratická Evropa provádí problematické
záchranné akce a stamiliony
demokraticky cítících a smýšlejících obyvatel toto vraždění sledují s lehkým
mrazením na obrazovkách televizorů v přímém přenosu.
Tím jsme se skoro přirozeným skokem dostali k audiovizuálním médiím a
jiným propagandisticko-informačním systémům, které tiše organizují myšlení,
chování i strukturní vazby společnosti jak v globálních rozměrech celé planety, tak i
mezi jednotlivými lidmi. Fyziologicko-tělesné prožívání (užívání) bytí je doslova
absolutizováno jako ideální vzor a jediný způsob a smysl života. Chléb a hry. Tedy
přece jen návrat k nejhorším tradicím antiky?
V současné společnosti se prosazuje srovnávací hodnotové kritérium: sex = krása a
láska. Je to výsledek tlaku na vytvoření společnosti na systému pseudohodnot. Útok
na samu podstatu smyslu bytí - na lásku. Láska je duchovním komplexem, který sám
v sobě obsahuje tři hodnotové systémy, které tvoří lásku jako duchovní celek: Éros plodivá síla (umožňuje vznikání oplodněním přičemž sám pojem »oplodniti« by vydal
na samostatnou studii), Amor - tvůrčí síla (umožňuje projevování se »oplozeného«
jako Agapé - což je síla, která vznikne metamorfózou z obou předešlých do jediného
nového celku lásky a je výsostnou duchovní kategorií (umožňující splývání,
sjednocování, společenství). Tyto tři pojmy byly definovány historicky postupně:
éros je v podstatě znám z mytologie už předřecké a filosofický rozměr mu dal Platón,
amor je pak v jakémsi smyslu pokládán za římskou variantu érose, ale v podstatě je
to érosem odkrytá touha po agapé. Agapé definovalo až ranné křesťanství jako
princip lásky, tedy jev zbavený všeho tělesného a materiálního. Doslova »hostina
lásky«. (Je to přesně to, o čem hovoří Andrej v NOSTALGII: „ - Znáš ten nádherný
příběh lásky? Žádné polibky, vůbec žádné, prostě nic, vůbec nic. Jenom láska. V tom
je její velikost“.)
Pouze taková komplexnost celku (jednota mnohostí) vytváří podmínky pro
to, aby sexuální spojení bylo stavem (nikoli aktem) plným érosu + amoru + agapé.
To znamená stavem dvou bytostí naplněných vznešeností která vyjevuje a
zhodnocuje komplexnost jejich duchovní propojenosti na duchovní stav světa, a činí
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tím jejich vztah absolutním. Tím se totiž stávají obrazem původní jednoty člověka muž + žena jako jediná skutečnost bytí v lásce, schopná láskou tvořit (tedy dávat
nikoli brát). Dějiny lidského myšlení mají pro takový stav velmi konkrétní pojem mystika, což je stav extaze (duchovního vytržení) z vrcholného prožitku lásky, jako
spirituálního společenství. Bernini velmi přesně věděl co dělá, když tvořil Extazi
sv.Terezie, která je umístěna v kostele sv.Panny Marie Vítězné v Římě. Ten, kdo
neviděl toto dílo v reálu získá zcela zkreslený dojem, protože prakticky všechny
reprodukce se soustřeďují pouze na výjev sv.Terezie ve vytržení Boží lásky
předávané jí skrze amora. Je to v podstatě manipulace samolibé arogantní
uměnovědy, která pravděpodobně celkovou kompozici výjevu nepokládá za
umělecky hodnotnou a soustřeďuje se pouze na geniální řemeslné ztvárnění
Tereziina vytržení. Celý tento výjev je totiž umístěn do prostoru, který by se dal
nazval jeviště světa (Theatrum mundi) kolem kterého v lóžích sedí různě se bavící či
nudící »mocní a důležití« tohoto světa, kteří tento vrcholně mystický stav naprosto
nechápou. Velmi to připomíná kompozici na obraze Leonarda da Vinci Klanění
králů, kde Panna Maria sedí u Stromu života a představuje světu svého syna Ježíše,
plod své mystické lásky, a kolem se tísní dav vážených a moudrých tohoto světa,
kteří přinášejí dary a klaní se, ale nic nechápou. Pro ně je to pouze theatrum mundi.
To je ono zaměnění sexu za lásku. To je ono éros + amor + agapé. Éros
»oplodňuje« sv.Terezii prožitkem vrcholné, mystické lásky = Agapé, která je úplným
splynutím s Bohem. Ve Sv.Terezii tento stav splynutí projevuje, realizuje (»tvoří«) =
Amor. Samozřejmě, že učiníme-li ze sexu jen fyziologický akt, který postrádá
duchovní polohu (vyčleníme-li jej tedy z kategorie lásky) a slouží pouze k
uspokojování pudové fyziologické potřeby, či dokonce jako způsob trávení volného
času - tedy jako zábavu, degradujeme tím celou existující estetickou koncepci bytí
světa, protože z něj odstraníme jedinou skutečnost, skrze kterou jsme schopni vnímat
jeho rozměr spirituální - krásu. A to už má přímý dopad na degradaci lidských
schopností alespoň přibližně objektivně hodnotit fenomén života. Což dále způsobuje
degradaci lidské bytosti jako takové. Sexuální aktivita pouze pro prožitek tělesné
slasti nepatří do kategorie hodnotového systému vytvářeného láskou. Proto nemůže
mít ani hodnotu estetickou. V oblasti umělecké tvorby a vjemu uměleckého díla se to
projevuje tím zřetelněji. Sexuální akt je prezentován jako čistá agresivita slasti, jako
brutalita rozkoše, je roven ve svém emocionálním prožitku hrubému násilí či
dokonce zabití, což vede k zahrávání si ze sadistickými polohami v člověku; opět v
zájmu většího zisku (viz. dětská prostituce a pornografie, nebo sex po telefonu, nebo
případ Larryho Flynta, kde šlo o vítězný útok na podstatu lidské svobody, což
liberální společnost bohužel zcela nepochopila). Jak nám přímo vzorově ukazuje
současná koncepce civilizace, desakralizace bytí na všech úrovních nabývá rozměru
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genocidních. Člověk začíná mít potíže s registrací těch nejobecnějších a
nejzřejmějších aspektů duchovní roviny bytí. (Viz.potrat nebo euthanazie). Úplně
přestává vnímat co ve skutečnosti je či není svoboda (viz.celosvětový zákaz
fašistických ideologií, ale
tolerance a smířlivost k myšlenkám ideologie
komunistické). Sex jako hybná síla a koncepce trhu i zábavy (reklama a
showbusiness) je nejvulgárnější variantou antického systému ovládání člověka
»chléb a hry«. Svoboda, krása a láska jsou zaměněny za individualistickou
intoleranci, kýč a sex. Snad právě proto člověk tolik touží po skutečných hodnotách,
ale v současné době se orientuje už nesmírně obtížně a navíc už neví, že to po čem
touží, jsou právě duchovní hodnoty. A co mu nabízí moderní společnost - buď
takovým, jakým my chceme aby jsi byl. Pouze tak jsi pro nás k užitku:
A/ SEX - AKČNÍ FILM - NĚKTERÉ ROCKOVÉ TRENDY
Správný muž: sexuálně výkonný, bez milosti, fyzicky dokonalý, bez
svědomí, bez morálky, tu si vytváří podle svých představ a svět koriguje podle těchto
představ, zápasí vždy o svou představu spravedlnosti, pomáhá mu nějaká správná
žena, neplodí děti, vždy trochu sentimentální, nehledá rodinné zázemí.
Správná žena: sexuálně výkonná, radostně podléhající jakémukoli množství
správných mužů, trochu sentimentální, vždy připravena jednat ve prospěch těchto
mužů, nerodí děti, neváže se trvalým vztahem, netvoří rodinné společenství.

B/ REKLAMA PRO TĚLO: kosmetika, parfumerie, drogerie, hygiena, alkohol,
cigarety,

sport,

C/ ABSOLUTIZACE SPORTU: Televize, noviny, časopisy, rozhlas. Množství
těchto zpráv a způsob komentáře a dikce těchto zpráv či relací - největší,
neopakovatelné, nejdůležitější, zápas století, klub snů, výkon tisíciletí, rekordy,
mety překonávané, nepřekonatelné a nezapomenutelné, vysoké i zcela nejvyšší,
dosažení fantastických vrcholů, možností, na hranici snů, za hranici snů ...

D/ SHOWBUSINESS: vychází z podstaty výše řečeného, staví na tom a přidává
dokonalost vnějšího vizuálního efektu (účinnost obalové formy) - útok na nejnižší
základní lidské pudy je vždy úspěšný. Vše pro zisk. Padají poslední bariéry slušnosti,
mravnosti i morálky.
„Slast není kulturní hodnotou!“
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Sigmund Freud

Člověk je dezorientován natolik, že přestává chápat smysl probíhajícího dění
jako útok na svou podstatu, útok na svou identitu. Podléhá tlakům, které v konečném
důsledku mění jeho životní tradice, jeho životní styl, jeho životní názor a v dovršení
svého působení i sám smysl jeho života. V důsledku toho už člověk není schopen
rozeznávat skutečné hodnoty a skutečnou kvalitu a zřetelně zaměňuje povrchnost
momentálního prožitku, či lépe řečeno požitku, za hlubokou opravdovost pravdy.
Není v konečném důsledku schopen rozeznat pravdu od lži, dobro od zla, čestné od
podlého a krásu od kýče. Propaganda mění hodnoty, mění pojmy a zaměňuje
významy. Umění je nepotřebný intelektuální balast, který podporuje a rozvíjí cit pro
nebezpečné estétství, jež oslabuje zdravé jádro člověka. Věda je potřebnější, protože
může sloužit jako důkaz k zavržení duchovního vnímání světa a navíc k
ekonomickému rozvoji, který utvrzuje materiální užívání světa. A jsou zde lehce
manipulovatelné masy, vždy připravené vynést jakéhokoli populistu k moci a
rozhodující tím, sice nepřímo, ale o to více, o pravdě umění a pravdivosti vědy.
Umění pak v tomto smyslu, musí sloužit k nasycení pudových požitků a věda k
výrobě sytících prostředků. Dělník, kuchař, bankéř či módní návrhář, manekýnka,
popzpěvák, televizní moderátor nebo horník (to podle vládnoucí ideologie) jsou
definováni jako skutečný ideál úspěšného člověka. A máme tu zpátky chléb a hry.
Na samém počátku byl vznik vertikály - stvoření bytí a jsoucna. To
vyvrcholilo v člověku, kterému jako jedinému ze stvoření bylo nabídnuto účastenství
na tvorbě. Člověk selhal a to selhání bylo pádem po vertikále dolů. Od té doby
jakoby skutečně stál a existoval vzhůru nohama. Významový posun v hodnotách a
hodnotových kodexech dospěl tak daleko, že legální součástí liberálně-demokratické
společnosti jsou snahy o uzákonění drog (falešná iluze světa) a euthanasie (smrt z
rukou lékaře jako milosrdné ukončení fyzického utrpení, které podle výše
naznačeného kontextu nemá místo v lidském životě). Minus je zaměněno za plus,
dole je nahoře a nahoře je dole, nitro je povrch a povrch je nitro. Krása je líbivostí a
líbivost je krásou. (14)
„Moderní nenáboženský člověk bere na sebe novou existenciální situaci:
uznává jedině sám sebe jako subjekt a činitele Dějin a odmítá jakékoli odvolání k
transcendenci. Jinými slovy, nepřijímá žádný model lidství mimo lidskou situaci tak,
jak ji lze dešifrovat prostřednictvím rozmanitých situací dějinných. Člověk se tvoří
sám a tvoří se úplně pouze v míře, v níž se desakralizuje svět. Posvátno je překážkou
par exellence jeho svobodě. Nestane se sám sebou, dokud nebude radikálně
demystifikován. Nebude opravdu svobodný, dokud nezabije posledního boha.
Nepřísluší nám zde diskutovat o tomto filosofickém stanovisku. Konstatujme pouze,
že moderní nenáboženský člověk venkoncem přijímá za svou tragickou existenci a
že tato jeho existenciální volba není prosta velikosti. Ale tento nenáboženský člověk
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je potomkem člověka náboženského, a ať se mu to líbí nebo ne, je také jeho dílem,
konstituoval se na základě situací, jež přijali za své jeho předkové. Zkrátka,
nenáboženský člověk je výsledkem procesu desakralizace. Právě tak, jako je
„Příroda“ plodem postupující sekularizace Kosmu jakožto Božího díla, je profánní
člověk výsledkem desakralizace lidské existence.“ (15)
Je všeobecně známo, že žádná doba nemůže existovat bez

určitých

duchovních hodnot, které mají obecnou platnost. Pro kontext Evropy jsou to
hodnoty, které přineslo a definovalo právě křesťanství. Všechny společenské
systémy od antiky existovaly na tomto principu sice jen formálně, ale během dvou
tisíc let se křesťanství přece jen do velké míry zakořenilo a vstoupilo do trvalého
vědomí evropské společnosti. Zejména v tak duchovních oblastech života jakými
jsou filosofie, teologie a umění. Zdá se, že prošlá doba by mohla být jakýmsi
minimálním (?) časovým horizontem pro změnu duchovního vědomí a náboženské
struktury v prostoru větším než uzavřené společenství. Je příznačné s jakou dávkou
podezření se na křesťanské církve dívá moderní liberální

společnost. Naše

postmoderní doba, jako stav přechodu, je dokořán otevřená všem duchovním
proudům. To vytváří naději, ale i pro pseudoduchovní falešné aktivity (sekty) nebo
retrosentiment třeba znovu po antice. Současný člověk hledá věrohodnost a znak
pravdy, protože mu schází stabilní a čitelná hodnota. Tou je neměnnost duchovního
významu. Je-li dnešek významně desakralizován, musí být zítřek stejně významně
resakralizován. To není kyvadlový princip vývoje lidské společnosti, to je nutnost,
která vychází z podstaty lidské koncepce bytí. Desakralizace lidské existence přináší
s sebou velmi nebezpečnou duchovní prázdnotu a nesmyslnost jakékoli perspektivy
života vůbec. Člověk nutně potřebuje opak: trvalý duchovní smysl života a neměnnou
duchovní cestu jako budoucnost vedoucí k pravdě, protože sám z této pravdy vzešel.

*
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POZNÁMKY:
(1) DESIDERATA (1927) americký spisovatel,

evangelista a právník Max Ehrmann

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu
a vzpomeň si, jaký mír může být v tichu.
Pokud je to možné bez ztráty tváře, vycházej dobře se všemi lidmi.
Říkej svou pravdu tiše a jasně a naslouchej ostatním,
třeba i omezeným a nevědomým, také oni mají svůj příběh.
Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám, otravují ducha.
Jestliže se budeš srovnávat s jinými,
můžeš se stát domýšlivým či zahořklým,
neboť vždy se najdou lidé větší nebo menší než jsi ty.
Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako ze svých plánů.
Udržuj zájem o svoji vlastní životní cestu, jakkoliv skromnou,
je to skutečné bohatství v proměnlivém osudu.
Buď opatrný ve svých záležitostech, neboť svět je plný nepravostí.
Ale nenech se tím zaslepit k dobru,
mnoho lidí zápasí o velké ideály a všude je život plný hrdinství.
Buď sám sebou.
Zvláště nepředstírej city,
ani se nestav cynicky k lásce,
neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně, co ti radí léta, a až přijde čas,
s půvabem se vzdej toho, co náleží mládí.
Rozvíjej sílu ducha, aby tě ochránila v nenadálém neštěstí.
Ale netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy a osamělosti.
Při zachování rozumné disciplíny, buď k sobě laskavý.
Jsi dítětem vesmíru, neméně než stromy a hvězdy, máš právo být zde.
Ať ti to je jasné či ne, vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v míru s Bohem, jakkoli si ho představuješ.
Ať je tvé usilování v hlučném zmatku života jakékoliv, udržuj mír ve své duši.
Se vší jeho nepravostí, dřinou a rozbitými sny je to přesto krásný svět.
Buď veselý.
Usiluj o to, abys byl šťastný.
(Tento text, známý pod názvem DESIDERATA, je oblíbený po celém světě.
Přestože se často uvádí, že byl nalezen roku 1692 v Chrámu sv. Pavla v Baltimore,
ve skutečnosti jej napsal v roce.)
(2) Augustinu, Aurelius: Vyznání. Praha: Kalich 1990, str. 341, 355.
(3) Encyklopedie antiky. Praha, Academia: 1973, str. 255.
(4) Než bylo moře a země a nebe, jež nad vším se klene,
příroda na celém světě jen jedinou podobu měla,
jejíž jméno byl chaos: změť surová, bez ladu skladu,
nic než beztvará hmota, shluk zárodků v hromadě jedné,
nestejnorodých to prvků, jež k sobě jen náhodou lnuly.
Nebylo doposud Slunce, jež světu by dávalo světlo,
nebylo Luny, jež mohla by růst a nabývat růžky,
ve vzduchu rozlitém vůkol se nevznášela ani Země
vyvážená svou tíhou a po dlouhém okraji pevnin
bohyně mořských vod svá ramena neprostřela.
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Byla tam sice země a moře a vzduch tam byl také,
země však nestála pevně a vody nemohly plynout,
vzduch pak postrádal světla. Nic nemělo stálého tvaru,
všechno si překážkou bylo, vždyť v tomto tělese jednom
zima se svářila s teplem a s vlhkem se svářilo sucho,
lehounké z těžkými věcmi a s tvrdými válčily měkké.
(Přeložil Ivan Bureš)
Publius Ovidius Naso: Proměny. Praha, Svoboda 1974, str.15
(5) "Ježíš mu odpověděl: » Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Až
poznáte mne, poznáte i mého Otce.«" Jan 14,6
"Také mi řekl: Stalo se! Já jsem alfa i omega, začátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene
živé vody zadarmo."
Zj 21,6
(6) Bor, D.Ž.: Abeceda stvoření. Komorní soubor mýtoetymologických esejů o povstání člověka,
jazyků, náboženství, kultury a civilizace. Praha, Trigon 1993, str.37-39
Nebo:
"Přihlásil se hlas Abi-Zerův: »Jaké slovo máme pro mlčení? Pro ticho? Z jakého jinosvětského kořene
člověk vyrůstá? Není to slovo duma? A není složeno z týchž písmen jako dome, což znamená
podobat se? Hebrejská řeč zná znaky jen pro souhlásky. Slovo duma i dome se píší d-m-h, tedy stejně.
Slovo Adam se píše A-d-m ("a" je tu -němá- souhláska alef, nikoli samohláska "a", která se vyslovuje,
ale nepíše), přičemž se "a" též užívá k vyjádření první osoby slovesné. A nenazývá Bůh člověka
Adam, což značí "podobám se"? Totéž slovo však značí i jiný pojem "mlčím, jsem zticha". V tichu je
člověk "podobenstvím Božím". V tom asi spočívá tajemství člověka. Tam je doma, tam je u Boha.«"
Weinreb, Friedrich: Znamení života. Hebrejská abeceda podle židovské tradice. Praha, Česká
křesťanská akademie 1994, str.13
(7) Souzenelle, Annick de: Symbolismus lidského těla. Praha, Unitaria 1994.
Zmíněná studie přináší velmi zajímavý pohled na problematiku člověka jako mystického archetypu
tajemství stvoření podle obrazu Božího a smyslu života, který je zakódován v mystice hebrejské
abecedy. Tudíž je hlubinnou podstatou vysloveného i psaného slova jako znaku a archetypu stvoření.
Člověk je ovšem v tomto smyslu daleko víc. Je archetypální bytostí už svou podstatou. Vše v něm tělo, intelekt i duch lze rozšifrovat právě jako podobenství s obrazem ze kterého vznikl, a tím je Bůh. V určitém slova smyslu je základním archetypem, ve kterém se ideálně propojuje zjevené s
utajeným. Už sám výraz Archa jak ve svém symbolickém tak i znakovém významu znamená něco
jako schránku (podobenství) ve které(m) je ukryto všechno to, co je prosvěceno stvořením k zachování
pro život věčný v Bohu. Archa ukrývá vše co od Boha pochází, je jeho obrazem (podobenstvím) a v
konečném smyslu i s Bohem splyne. Pojem Archa má tedy nejen charakter zjevně transcendentní a
kosmogenický, ale je především znakem pro eschatologický a soteriologický princip bytí. Je
»schránou« pro vše co je původním, prvopočátečním a až do skonání věků platným znakem-obrazem
Božím. To platí zejména a především pro člověka. Člověk jako - Archa obrazu Božího. V tomto
smyslu by stálo za to se důkladně a hluboce zamyslet nad samotným významem pojmu ARCHA. Bylo
to plavidlo ? V případě Noa Písmo svaté o lodi (korábu) píše zcela jednoznačně a dokonce popisuje
jeho stavbu a použitý materiál. Ale co Mojžíš a Archa úmluvy? Víme velmi dobře, že autoři Bible
používali jazyk podobenství. Pojem Archa tedy může znamenat »obraz-symbol« jakéhosi
prvopočátečního ideálního bytí, které člověk ztratil po prvním selhání. Bůh jej však zachoval jako
nezrušitelnou nabídku (smlouvu) v podobě »buňky, zárodku«, obsahujícím snad něco jako »genetický
kód« života, který měl přežít Jeho hněv a trest »všech potop« z neustálého selhávání člověka a obnovit
život na Zemi: vznášeje se jako Duch Boží vprostřed vod (viz.: Gen 1,2 a Gen 6-8).
Samo řecké slovo ARCHÉ znamená: počátek, princip, pralátka.. (pozn.V.S.)
(8) Teilhard de Chardin, Pierre: Vesmír a lidstvo. Praha, Vyšehrad 1990, str.139
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(9) Špinar, Zdeněk V,- Currie, Philip J: Velcí dinosauři. (ilustrace: Sovák, Jan) Příběh evoluce
gigantů. Praha, Aventinum 1994.
(1O) Teilhard de Chardin, Pierre: Vesmír a lidstvo. Praha, Vyšehrad 1990, str.161-173
(11) Celá tato část první kapitoly čerpá z knihy Pierra Teilharda de Chardin: »Vesmír a lidstvo«. V.S.
doslova cituje fráze, výrazy, vědecké formulace i celé odstavce a myšlenky, které prokládá svými
úvahami a postřehy. Jedná se zejména o kapitoly: - "Myšlení" (str.139-194), - "Pokračování života"
(str.199-265)
(12) Floss, Pavel: Proměny vědění. Praha, Mladá fronta 1978. str.258-298
(13) O´Sullivan, Noel: Fašismus. Brno, CDK 1995.
(14) Jako příklad uvádím:
Světová výstava EXPO ´92 (Sevilla-Španělsko), československá expozice vzbuzovala od údivu, přes
naprosté nepochopení až do razantního odmítnutí. Jeden z nemnohých, spíše zcela výjimečných
kladných ohlasů pocházel z okruhu španělských výtvarníků: »Čs. expozice byla úderem do prázdna
světové duchovní úrovně, která si jako reprezentační výkladní skříň postavila ve Francii
Eurodisneyland. Čs.expozice nastavuje zrcadlo děsivé duchovní degeneraci člověka.« Pravoúhlý
černý kvádr s bílými pruhy v sobě ukrýval skleněnou fantazii pro hudbu, barvu, pohyb a zejména
sklo. Člověk a jsoucno v jeho invenci a fantazii. Dokonce se i v Československu objevily hlasy
požadující tuto expozici zrušit, protože neodpovídala současným světovým trendům jenž návštěvník
takových expozic vyžaduje. V rámci tohoto pohledu, lze dokonce považovat jak ideu tak formu
expozice za omyl a ostudu. Objevily se i návrhy na pohnání tvůrců k odpovědnosti - za nedobrou
propagaci ČSFR na exkluzivním fóru. V téže době do našeho pavilonu chodili (k údivu naprosté
většiny návštěvníků) studenti a profesoři architektonického institutu v Barceloně se slovy: »toto je
osvěžující oáza skutečného ducha a umění uprostřed pekla pozlátkového šílenství a nevkusu, kde
showbusiness ovládl vše. Od hamburgeru s colou až po erotický salon.« Vrcholem lidského ducha byl
poutač s nahou manekýnkou v aluminiových flitrech sedící na kačeru Donaldovi.
(pozn.V.S.)
(15) Eliade, Mircea: Posvátné a profánní. Praha, Česká křesťanská akademie 1994, str.142
(16) Heidegger, Martin: Zrození uměleckého díla. Orientace, r.3, 1968, č.5 a 6; r.4, 1969, č.1.
(17) AXIOM: Skutečnost, která je vědecky teoreticky i prakticky prokázaná. Platí v obecných
vztazích přírodních zákonů a nepotřebuje dalšího důkazu.
(18) Halevi, Z'ev ben Shimon: Vesmír v kabale. Praha, Volvox Globator 1994, str.19-27
(19) Mat 5,38-48
(20) Zde jsou zmíněny pouze základní a orientační historické skutečnosti. Jejich výběr, použití i
zařazení do souvislostí mohou být ovlivněny subjektivním názorem autora. (pozn.V.S.)
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K A P I T O L A II

NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH OTÁZEK ...
Člověk se zdárně vyvíjel, zdokonaloval a díky jeho mimořádným
schopnostem tento vývoj probíhal neobyčejně rychle. Dá se říci, že tento vývoj šel
natolik rychle, že psychický vývoj člověka prudce zaostal za intelektuálním až do té
míry, že v určitých případech se tyto dvě složky lidské osobnosti dostaly do
výrazného antagonistického stavu. A ten se nakonec musí řešit způsobem buď anebo, protože člověk v sobě nemá možnost korektivu respektu jedné složky vůči k
druhé.
Vývoj člověka pokračuje. Uvědomuje si sám sebe v souvislostech a vztazích
k okolnímu světu a, jak už víme, reflektuje tuto novou skutečnost sám v sobě. Začíná
uvažovat o otázkách, které vznikají hluboko v jeho nitru a ze kterých je zmaten,
protože jsou nové, vzrušující a netuší, jak k nim přistoupit. Neví, co prožívá za
pocity, neví, zda vůbec něco takového existuje a jestli je to možné ovládnout,
ohmatat, uvidět. Člověk se začíná střetávat se skutečností navýsost filosofickou a
zejména estetickou. Takto si to ovšem pojmenuje až o mnoho stovek tisíc let později.
Náš člověk, člověk na samém prahu sebereflexe, na samém počátku abstraktního
myšlení, si neklade otázky přesně formulované a definované, on je teprve v údobí,
kdy je pudově cítí a reflexivně zařazuje do systému poznaného a tradičního světa, se
kterým má už zkušenost. A nemá to vůbec jednoduché. Představme si člověka
prehistorického období, který má starosti sám se sebou a zejména s tím, aby vůbec
přežil. Uprostřed divočiny, uprostřed světa, který sice jako živočich velice důvěrně
zná, protože je jeho součástí, ale který je nemilosrdný k slabosti a neopatrnosti. My
máme o této divočině samozřejmě jen velmi nejasnou a pouze teoretickou představu.
Už víme, že člověk není ničím výjimečným, je pouze jedním z existujících
živočišných druhů. Ještě neuspěl dát okolnímu světu na vědomí, že On je zde, že On
bude tím Hospodářem jenž se bude snažit pochopit stvořený svět, jeho chod, jeho
koncepci a systém, jeho souvislosti a vzájemnou, dá se říci, absolutní souvztažnost
všeho se vším. On ještě neví, že toto všechno čeká právě na něj. On ještě neví, že On
teprve pozvolna přichází. On o sobě, zatím, neví vůbec nic. Z druhé strany se začíná
objevovat rostoucí množství otázek, které vyvolávají zmatek v nitru a nepokoj
rodícího se ducha. Vzrušují, zneklidňují. Člověk pociťuje silnou nemohoucnost se
jich nějakým způsobem zmocnit. Je tím zmaten. Díky své reflexi začíná velmi brzy
chápat, že se před ním vynořuje něco, čeho si dokáže všimnout pouze on, co vidí
pouze on, co vnímá pouze on. Ale neví - proč!
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Přichází čas a otázky jsou zde, neúprosně. Vyvstávají v mysli a vědomí
prehistorického člověka a Člověk si je klade, přemýšlí o nich, upřesňuje, dává do
souvislostí s už poznaným i s pouze ještě tušeným. Najednou začíná zjišťovat, že
toho tušeného je stále víc a víc, že jím poznaný svět je velice malý, velmi
ohraničený a většinou týkající se věcí, které pojmenovat dokáže, protože je dokáže
použít a jsou dokonalou a zcela samozřejmou součástí jeho každodenního života
(příroda jako celek, déšť, žár, mráz, sníh). Jiné přírodní jevy jako bouře, sopka,
uragán, krupobití, požár, zřejmě chápal oním antagonistickým způsobem, o kterém
už byla řeč - rozumově se s tím vyrovnal, pocitově ne.
Ale o to nešlo. Najednou se vynořilo Něco zcela nepodobného těmto tradičně
zažitým jevům a samozřejmě žitým skutečnostem. Něco, co se vymykalo nejen jeho
každodenní, ale i dlouhodobé zvyklosti, něco, co jeho paměť neobsahovala, něco, co
bylo nejen rozumově i pocitově nové, ale co bylo - nové zcela. U mimořádných jevů
byla zkušenost smyslová, dokázal je zařadit do hierarchie známých skutečností, nové
však nikoliv.
Pro poetickou inspiraci opět úryvek z knihy D.Ž.Bora:
„Když Člověk povstal ze Země jako ze Snu, počalo jeho zemnaté tělo, v
němž nepřestávala působit síla snu, přitahovat svět k centru animálního člověka.
Zemité moje, mně!, spolu s výbojným sobě!, jsouce zahřívány ohnivým Já, v němž
se ještě neozývá On, oslabily a znovu uspaly božské, takže tělo počalo snít svůj
veliký Sen o Rozděl a panuj!
V prvním Snu o Rozděl a panuj!, vládne chtít a mít. Tehdy plodí ostré a rodí horké.
Jméno křičí, Já mám!
Ve druhém Snu o Rozděl a panuj!, vládne mít a znát. Tehdy plodí svíravé a rodí
trpké. Nomen volá, Znám!
Ve třetím Snu o Rozděl a panuj!, vládne znát a milovat. Tehdy plodí hořké a rodí
sladké. V tomto Snu se učíme milovat to, co poznáváme: Nomen volá: Omen!
Ve čtvrtém Snu o Rozděl a panuj!, se rozdělené slučuje. Panování se stává pokorou,
ostré proniká, horké zahřívá, svíravé upevňuje, trpké stahuje, hořké sládne a sladké
léčí. Tehdy se člověk naučí milovat to, co nepoznává. Jméno praví: EMUN, AMEN!
V pátém Snu se probouzí čisté Já. Čtyři sny o Rozděl a panuj! realizují mětí,
myšlení, milování a moudrost. Pátý Sen rozhojňuje čtyři slóvce M o milost, která je
navštívením stále ještě snící bytosti. Ze snu i ze bdění se bytost probouzí až tehdy,
když se ozve ON: probuzené Já začíná žít v Pravdě a poznává to, co miluje.
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Pátý Sen: Meditace. Čtyři sny o Rozděl a panuj! sní ze všech uchopitelů věcí jedině
člověk. Modlitba je vystupováním v sobě samotném: metu za metou stoupá duše k
medu moudrosti, zatímco osou vzkříšeného člověka vystupuje oheň, šířící světlo
Milosti.
MYSTERIUM: když ustane mluva, slovo se stane Světlem. To je to, co říká
v řeckém traktátu Komarios Kleopatře, totiž, že tělo, skryté v temnotě nalezl Duch
naplněné Světlem a Duše se s ním spojila v lásce, aby Dům byl zapečetěn, Mysterium
završeno a Socha vztyčena, jsouc naplněna Světlem a Božstvím.
AMEN: čisté "živly" jsou příčinou »světelného a nebeského těla prvních lidí před
pádem«. Po pádu se stalo toto tělo zhmotnělým Snem, který k sobě přitahuje vlhké,
zemité MNĚ a MOJE a zahřívá je vlastním JÁ. První hmotný člověk povstává ze
Země jako ze Snu teleologicky i teologicky shodně: odzdola vzhůru. Má v sobě
realizovat smrt starého a vzkříšení nového Adama, v němž se slučují muž a žena v
jedinou a adrogynní bytost. Tento druhý Adam je totožný s Kristem (13): (když
smísíme na paletě všechny barvy dohromady, získáme nečistou, temnou hmotu.
Malíř, smyslový člověk, maluje své obrazy čistými, nemísenými barvami - a pokud je
míchá - zachovává řád malby. Když se však mísí barevná světla, vznikne jas, bílé a
čisté světlo.)" (1)
Zní to jako poesie, ale ve své podstatě o nic jiného, než o Slovo pravdy
(Logos) vyjevené jako Krása v celých Dějinách spásy nejde.
Člověk postupně rozvíjel schopnost reflexívního poznání světa a jak křivkou
vývoje postupoval na úroveň vyššího a vyššího rozumového zhodnocení vlastního
bytí, začal intenzivně pociťovat nevyhnutelnost sdělení, vyjádření, vyjevení toho
něčeho, co se shromažďovalo v jeho vědomí a soustřeďovalo v jeho podvědomí. Ti
lidé, kteří se v tomto stavu vědomí nacházeli, byli pravděpodobně velmi osamělí a
velmi vyjímeční ve smyslu - jiní. Neschopnost sdělení a komunikace v tomto vyšším
řádu jejich osamělost ještě prohlubovalo. Přitom poznání, které takový člověk měl,
bylo samo o sobě natolik silné a natolik jej intenzivně prožíval, že nesdělit je bylo
nemožné. Toto nesdělení pociťoval jako přímé ohrožení svého života, jako něco, co
nemohl neudělat, protože se to rovnalo smrti - ON SE MUSEL SDĚLIT!
- už víme, že to vše nové v myšlení a chápání se objevuje
podivuhodné schopnosti reflexe.

u člověka díky

- pak zřejmě následovala určitá doba, po kterou se reflexe nacházela ve stádiu
„formování se“.
- a poté přišel onen ničím nepotlačitelný pocit a nepřekonatelná nutnost vyjádřit
poznání vzniklé reflexí.
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Způsob sdělení, chápáno racionálně, lze rozdělit na tři základní typy a tím se
dostáváme k úvahám o prioritách. Jaké výrazové
prostředky mohly být
pravděpodobně nejranější:
a) pohybově-zvukové (nonverbální)
b) výtvarné (nonverbální)
c) verbální
Podle všeho, co známe, byl asi zcela nejranější formou vyjádření a sdělení
systém pohybově-zvukový. Byla to určitá, velmi strukturovaná a výrazově
překvapivě bohatá směs pohybů se zvukovým doprovodem, pravděpodobně
skřekově-rytmického a o trochu později snad rytmicko-melodického charakteru. Až
mnohem později následoval zřejmě projev výtvarné povahy a jako poslední a
nejdokonalejší přišel systém sdělení verbálního.
Co se člověk snažil vyjádřit? Své hluboce niterné prožívání,
své
nejintimnější, nejsubtilnější duchovní účastenství? A na čem? Můžeme doufat, že se
to nevztahovalo k ničemu jinému, než ke světu utajených duchovních prožitků jeho
nitra. K prožitkům, které rozumová činnost a následná reflexe zpracovávají až „ex
post“,
tedy až poté, co je definoval a zařadil emocionální systém. Patří
skutečnostem, které jsou bez použití filosofických pojmů dodnes prakticky
nesdělitelné (bytí, jsoucno, život, smrt, zrození, rozkoš, radost, poznání...). Toto
všechno jsou výrazy samozřejmě velmi moderní a formulovalo je až pozdní a
poměrně vyspělé filosofické myšlení, mající za sebou značně dlouhou cestu vývoje.
Těžko říci, jak si prehistorický člověk tyto skutečnosti sám definoval, definoval-li si
je vůbec. Jsem v pokušení říci, že z největší pravděpodobností v tomto systému
myšlení neuvažoval, že neuvažoval ani v žádném trochu podobném systému. Ten
teprve bolestně a pomalu vznikal a nabýval konkrétních podob až o několik desítek
tisíc let později. V tomto raném stádiu zřejmě člověk ještě spíše spoléhal na emoce a
pudy. Reagoval spontánně a reflexe přicházela později, jako druhotná a zejména
dlouhodobější reakce. Z toho by vyplývalo, že myšlení, jako projev inteligence, se od
samého počátku velmi razantně odděluje od projevů emocionálních, které se řadí
spíše do pudové oblasti. Přidržíme-li se tohoto uvažování, musíme dále konstatovat,
že od okamžiku, kdy člověk začíná myslet, a tím následně i jednat pod vlivem a
tlakem reflexe, si začíná velmi brzy uvědomovat jasný rozdíl mezi prožitkem
poznání rozumového, promyšleného a čistě racionálního a, na straně druhé,
poznáním emocionálním, které je mu tradičně
bližší, známější a tím i
srozumitelnější. A právě o to jde - srozumitelnější! Uvažovat nad tím, jak sám proces
myšlení probíhal, to by byla čistá konstrukce, tím více myšlení reflexívního a
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samozřejmě nejvíce emocionálního. Jak nazýval - nebe, oheň, déšť, bouři, blesk,
měsíc, uragán, požár, hvězdy..? (2)
Co si při tom myslel, co prožíval? To pro nás už zůstane navždy tajemstvím,
protože to zřejmě souvisí s tajemstvím vzniku člověka jako takového, v jeho pravém
a skutečném významu a podstatě.
Prehistorický člověk pravděpodobně používal jednak v myšlení a jednak při
sdělování něco, co moderní jazyk už nezná, totiž skřekových citoslovců, tzn.
neartikulovaných zvukových vyjádření,
které jsou ovšem pevnou součástí
výrazových prostředků jazyka. Jsou tudíž neměnné. Sdělení skřekem nemůže být
pokaždé výtvorem toho, kdo jej vydává, protože by tím bylo zamezeno možnosti
předání informace. Postrádal by zprostředkovatelnou sdělnost. Původ skřeku, jeho
struktura, sdělnost i (a to zejména) jeho emocionalita, se ztrácejí v natolik dávných
dobách vytváření a vznikání, že lze bez nadsázky říci, že byl u zrodu života samého.
Jazyk, ať je jakýkoli, musí být srozumitelný pro toho, kdo jej používá. To platí i pro
jeho emocionální složku, která je uchována i v moderním jazykovém systému a sice
v jeho zvukové části. A právě ve zvukové charakteristice je skryt dozvuk nebo
hluboká mimovědomá paměť na tyto výrazy z prehistorických dob, které se
sdělovaly a vyjadřovaly právě pomocí neartikulovaných citoslovců - dokonale
prožitých skřeků. Právě tento moment, zvukově-emocionální paměť v moderním
jazyku, je zcela zásadní pro možnost např. prožít a procítit člověku ty nejjemnější
nuance pro něj i ne-rodného jazyka. Tato intenzita prožitku emocionálního poznání
se někdy, podle mého názoru mylně, dává do souvislostí s primitivností poznávacího
systému prehistorického člověka. Takový pohled je, přinejmenším, nesmírně
diskutabilní. Neverbální hlasový projev u zvířete vychází z obecných základů,
platných i pro člověka. Ten funguje velmi podobně jako u všech vyšších živočichů na základě pudových principů. My však nemůžeme ani domýšlet to, co pudově cítí
psovitá šelma při pohledu na úplněk a konsekventně, proč se při tom sděluje a
vyjadřuje například pomocí vytí. Protože tento projev, ve smyslu zadaného příkladu,
nelze chápat jinak, než jako nevědomé, i zde s otazníkem (3), vyjádření velmi silně
prožitého poznání. Mají-li člověk i zvíře mimořádný strach, řvou, pomočují se,
stávají se agresivní, konají nepředložené věci. Jejich reakce jsou těžko odhadnutelné
a předem naprosto neurčitelné. Člověk však má zcela ojedinělou a výjimečnou
možnost ovládnout se pomocí volních intelektuálních schopností. Dostat pod
kontrolu vůle své emoce, pocity a pudy. Tím i ovládnout jednu z nejzákladnějších a
vývojově biologicky snad zcela nejstarších esenciálních struktur, na kterých je
založeno vřazení člověka do vývojového řetězce života. Stačí připomenout, že se
rozmnožujeme na základě sexuálního pudu, jíme a pijeme na základě vnímaných
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pudů hladu a žízně, nekonáme nevědomě sebevražednou činnost na základě pudu
sebezáchovy atd.
A teď si položme více méně akademickou otázku: někdo má hlad a z druhé
strany, hlad sami prožijeme. Kde je poznání hlubší,
komplexnější a
zapamatovatelnější! Ne nadarmo má pravdu lidová moudrost sytý hladovému nevěří.
V této souvislosti je nutné připomenout, že pragmaticky mohu a jsem schopen
přijmout určité verbální sdělení, ale nejsem schopen obsah tohoto sdělení vstřebat a
zařadit do systému poznání pouze skrze toto sdělení nebo vstřebání jiným naukovým
způsobem (učení, čtení, pozorování), protože mu chybí vlastní účast, nebo schopnost
prožít vlastní účast v účasti někoho druhého. Zde onen vlk vyjící na úplněk a s ním,
někde opodál vyjící prehistorický člověk, který tuto schopnost zřejmě měl! Právě v
tomto okamžiku pragmatismus zcela postrádá jakékoli vysvětlení a ocitá se stranou
našeho uvažování. Ano - představme si tuto naprosto ojedinělou skutečnost: člověk
je schopen prožít svou vlastní účastí intenzitu prožitku na poznání, které právě
prožívá někdo mu naprosto cizí. A to nejen osobně, ale i druhově, právě tak, jakoby
tuto poznanou realitu sám prožil a navíc ji i osobně nastudoval teoreticky. Přesnost
slovního vyjadřování vzala do určité míry verbální komunikaci schopnost přesného
definování vyslovovaného výrazu. Tedy je svým způsobem překážkou v komunikaci.
Je to paradox. Na straně druhé, právě tato pragmatičnost přesnosti vyjadřování
člověku umožnila dojít v poznání až tam, kam došel.
Musíme si uvědomit jeden zcela zásadní problém. Moderní člověk je
schopen uvažování, reflexe a vyjadřování výsledků tohoto procesu myšlení na
mimořádně vysoké úrovni komunikační sdělnosti. Je schopen zaobírat se hlubokými
a velmi subtilními skutečnostmi emocionálního života. Dostal se až na hranici
poznatelných možností - ale pouze jako vědec a definátor určitých jevů, procesů,
skutečností a stavů. Poznal jsem, protože jsem se přesvědčil a naučil a prozkoumal a
ověřil. Tento stav by se dal také trochu ironicky nazvat nepoznání poznaného, aneb
ne-pravda o pravdě. Buďme však trochu konkrétnější:
- vlk vyje na úplněk, protože vnímá účinek slapových sil, elektromagnetického
vlnění a změn atmosférických i telurických tlaků a proudů na svůj fyziologickopsychický systém.
- vlk vyje na úplněk, protože sděluje určitou skutečnost, poznanou skrze své pudověemocionální schopnosti. Toto sdělení je natolik průkazné, obsahově zřejmé a
komunikačně sdělné, že prehistorický člověk rozumí, sdílí, poznává, prožívá a
opětovně vyjadřuje, ovšem tentokrát již svůj prožitek z poznání vlastní účasti v
účasti druhého (vlka). Absurdní? A co přirozená empatie?
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Zdá se, že se takto vyjadřoval právě k takovým skutečnostem, které jej
přesahovaly. Rozdíl mezi ním a vlkem byl nepatrný a přitom nekonečný - v reflexi.
Člověk nebyl schopen tyto skutečnosti reálně, pragmaticky a jednoduše pojmenovat,
ukázat a tak to ostatním srozumitelně sdělit. Proto zřejmě používal způsobu pro něj
přirozeného a nejjednoduššího, způsobu, kterému rozuměl, který mistrně ovládal a
který navíc viděl často kolem. Vyjící vlk na měsíc přece vyjadřoval a sděloval přesně
to, co on sám cítil. Tančící kozorožec sděloval právě tu radost, při které mrazí celé
tělo a chce se tančit, jásat, chce se činit radost pro radost. A to mu bylo také blízké.
A zde se dostáváme k další otázce. Člověk pomocí nonverbálních výrazových
a komunikačních prostředků definoval svůj pocit vycházející z jeho počínající
reflexe o něčem, co nebylo reálně-hmotnou součástí existujícího světa jeho
zkušeností, světa, který tak důvěrně znal či mohl pochopit skrze nabyté poznání. Byl
to prožitek, který sdělovala i ostatní žijící stvoření kolem něj (vyjící vlci, tančící
kozorožci, hrající si delfíni, nesmyslně dovádějící opice, zpívající ptáci, zpívající
velryby, velryby bušící ocasní ploutví do hladiny...atd.). Člověk díky reflexi věděl,
co to znamená, co vyjadřují, sdělují. Zvířata nikoliv. Člověk tedy vycházel z jakéhosi
prearchetypu, ze kterého pudově vycházela i celá příroda. To znamená, že
prehistorický člověk nacházel potvrzení svých vědomých pocitů v konání živočichů,
se kterými byl evolučně a fyziologicky spjat od samého prvopočátku bytí. Ale ...
*
...Člověk povstal se Země jako ze Snu a zavyl a zatančil a zazpíval - jako Člověk...
Rytmus, tanec, výkřiky, skřeky, volání či později(?) zpěv

- to jsou umělecké

výrazové prostředky v moderním smyslu jejich určení. Jsou námi takto definovány.
Vyjadřovaná skutečnost patřila nejpravděpodobněji do oblasti nadpřirozena, tedy
měla výrazně transcendentní charakter. Byla to vyjádřená forma emoce, která je
nezávislá na smyslech a nabyté zkušenosti, ale umožňující poznání na zcela odlišné
úrovni a zcela odlišným způsobem. Immanuel Kant tvrdí, že transcendence je
skutečnost zcela nedostupná teoretickému poznání. Proto i výtvarné projevy, které
zřejmě přišly později(?) než pohybově-zvukové, jsou ve svých projevech čistě
znakové a symbolické. Pokoušely se totiž vyjádřit a tím i poprvé definovat právě
onen svět nacházející se mimo lidské vědomí a mimo realitu tohoto světa, pro ně tak
důvěrně známou. Můžeme tedy říci, že:
UMĚNÍ A TRANSCENDENTNO JSOU NEODDĚLITELNĚ SPJATY OD
PRVOPOČÁTKU VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE I SPOLEČENSTVÍ.
Protože umělecký výraz spolu s uměleckými prostředky vznikl jako důsledek
snahy člověka toto poznání transcendentna vyjádřit.
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Samozřejmě, že k definování a určení těchto skutečností jako uměleckých
výrazových prostředků, došlo až v moderní době, ale nezáleží přece na době a
způsobu definování, ale na skutečné podstatě definovaného. Teorie, které se zabývají
v současné době otázkami geneze umění a jinými aspekty uměnovědy a neberou
tento základní fakt na vědomí, ignorují podstatu a smysl uměleckého díla a
uměleckého konání. Lze sice namítnout, že vše se vyvíjí a že právě umělecká tvorba
se v průběhu vývoje lidské civilizace stala lidským konáním, které je inspirováno
nejrůznějšími podněty a má velmi široký okruh zájmů. Podle mého názoru se jedná
tak trochu o matení pojmů, které je v současnosti dost obvyklé. Jestliže jsou prvotní
formy o kterých mluvíme, uměním, potom většina současných forem, jež se
vyjadřuje ke zcela jiným skutečnostem, nemá s uměním co společného. Jsou pouze
informací o reflexích lidského intelektu volně na téma reálně existujícího světa
předávaných uměleckými vyjadřovacími prostředky. Přistoupíme-li totiž na takto
chápanou podstatu uměleckého díla, pak umění není nic jiného než pouze dobře
ovládnuté řemeslo. Čím větší a dokonalejší zvládnutí řemesla ve všech jeho
aspektech a finesách, tím větší umělec.
Ale my přece víme, že velmi hluboké a nesmírně citlivé a závažné umělecké
dílo může být řemeslně velmi slabé, nedokonalé až diletantské (lidové umění, insitní
umění, dětská kresba atd.). Z druhé strany ovšem existuje zcela oprávněná námitka:
jsou ony prvotní formy sdělení skutečně uměním, nebo se jedná o něco zcela jiného?
Jednak na tuto námitku odpovídají dějiny umění a obsahy skutečných uměleckých
děl a jednak je to základní otázkou této práce. Samo přesvědčení, že umělecké dílo je
vše, co je vyjádřeno pomocí precizně zvládnutých uměleckých vyjadřovacích
prostředků, popírá samo sebe. Zřetelně z něj totiž vystupuje snaha o přeřazení
řemesla do jiných kategorií, než kam patří svým posláním. Tudíž je zde skryté
vědomí toho, že umění je v souboru lidských konání něčím zcela výjimečným. Odtud
snaha tuto výjimečnost zařadit jinam a k něčemu naprosto neodpovídajícímu. Další
otázkou v systému komunikace a vyjadřování vědomí a prožití transcendentna je
výtvarný projev. Ten je natolik
specifickým komunikačním a výrazovým
prostředkem, že se mu budeme věnovat v průběhu jednotlivých kapitol, v návaznosti
na specifičnost témat. Výtvarný projev je zcela mimořádnou událostí v životě
člověka. Natolik mimořádnou, že si této unikátnosti velmi brzy všímá i sám člověk a
podepisuje se rukou tvořící, rukou s pohyblivými prsty, tedy specifickým způsobem
reagující součástí jeho myslící bytosti. Negativní stín lidské ruky na skalách a v
jeskyních je výkřikem poznání - ano, jsem to JÁ. Je ojedinělým důkazem o vskutku
probíhajícím přerodu tvora v lidskou bytost pomocí reflexe. Obraz ruky je podpisem transcendentní reflexe.
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Z tohoto úhlu pohledu je potom možná zavádějící a zbytečné ptát se, pomocí
jakého procesu myšlení člověk objevil, formuloval, vyjádřil a zařadil znaky typu:
Trojúhelník

Kruh

Kříž

Spirála

Tyto jednoduché grafické znaky mají už mimořádně pokročilý a abstraktněsymbolický výtvarný řád a zcela estetický charakter pro sdělovanou filosofickou
rovinu pojmu.
Odborná etologická literatura nazývá tato významová sdělení neverbálními
symboly. Vznik výše označených základních symbolů se pokládá za jednu z
rozhodujících událostí ve vývoji komunikačního systému člověka. Symboly
neverbální na rozdíl od verbálních jsou motivovány. Mají přirozený vztah k tomu, co
představují, ke značenému.(4)
Jsoucno objevované, pociťované a definované jako estetická kategorie.
Jsoucno jako skutečnost, která působí sama o sobě skrze vnímané Krásno a následně
v člověku vytvářející emocionální stav dosud nepoznané vznešenosti, vytržení,
ponoření, bolesti, radosti, smutku a očištění. Člověk tento velmi specifický a
subjektivní prožitek z bytí vyjadřuje právě tak specifickými a naprosto neúčelnými a
k ničemu jinému nepoužitelnými výrazovými prostředky.
Toto všechno lze pokládat přinejmenším za nepřímé důkazy toho, že prvotní
reflexe člověka byla z velkou pravděpodobností skutečně
transcendentního
charakteru, což konsekventně znamená, že první pokusy o definice transcendentna
byly historicky natolik rané, že byly provedeny pomocí výrazových prostředků, které
nyní nazýváme umělecké (estetické). Filosofie musela přijít až mnohem později.
Filosofie totiž mohla vzniknout až při využití výborně rozvinutého a výrazově
bohatého verbálního komunikačního systému. To znamená, že člověk je schopen
filosoficky myslet pouze za předpokladu dokonale zvládnuté schopnosti reflexivně
myslet a mimořádně přesně verbálně formulovat.
Tehdy přišel čas, kdy člověk poprvé užasl nad hvězdami nočního nebe a položil si
otázku ... … Jsoucno?
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- přišel čas, kdy člověk poprvé pocítil při pohledu na umírajícího strach a položil si
otázku ... …Bytí?
- přišel čas, kdy člověk poprvé pocítil hořkou a sladkou touhu v duši (nostalgie) a
položil si otázku ... Existence?
- přišel čas, kdy člověk poprvé hluboce otevřel své srdce, zachvěl se v doteku
poznání a položil si otázku ......Meditace a Kontemplace?
- přišel čas, kdy člověk poprvé zatajil dech v přílivu obdivné radosti při pohledu na
nádheru třpytící se kapky rosy na svěžím listu trávy a položil si otázku ...Krása?
- přišel čas, kdy člověk poprvé pocítil nezměrnou vznešenost svého utrpení, které
přinášelo druhým odpuštění a položil si otázku ...Láska?
Za povšimnutí stojí pojem poslední, který není tak často frekventován a
podrobněji vysvětlen zvláště v uměnovědné literatuře. (5)

LÁSKA - TROJJEDINNOST
Tyto pojmy jsou završující, dokonalé, nejvyšší a obsahují v sobě vše, na co si
člověk může položit otázku. Obsahují také veškeré odpovědi na tyto otázky. Ovšem
dodrží-li se jedna podmínka: musíme v sobě nalézt dostatek pokory, protože tento
úhel pohledu pokoru předpokládá, právě tak jako stavba stojí opřena o úhelný kámen
a klenba chrámu se opírá o klenák. Tyto pojmy zároveň dokonávají všechno to, co
jsme se pokoušeli v této kapitole definovat, tak jako všechny řeky mají své moře.
Zároveň se dostáváme k vlastnímu smyslu a vrcholu křesťanství. Protože podle
Písma svatého: Bůh je láska ....milujte jeden druhého jako sebe sama.
Máme co dělat s duchovním stavem, při kterém dochází ke ztotožnění se s
tím, co je objektem lásky. Toto ztotožnění není rozumové (i když určitá role rozumu
zůstává vždy), ani emocionální (i když emoce jsou na první pohled primární). Je to
něco, co do nás vchází, determinuje nás a zároveň z nás vychází a determinuje to, co
do nás vchází. Toto "něco" nemá destrukční charakter a vliv. Je to výhradně a
absolutně pozitivní. Toto dobro nedefinujeme subjektivně podle sebe, ale je samo
definováno objektivní existencí etických a mravních kodexů, které jsou základem
stvořeného řádu a daného zákona. Je definováno všeobecně platným kodexem
svobody jako principu dobra, které je jedním z mnoha projevů lásky. Dobro bez
lásky nemůže existovat, tak jako dobro nemůže být omezováno kategoriemi subjektivní, objektivní, všeobecný, obecný, osobní ....V tomto smyslu platí vše
souvztažně. To znamená, že ani láska bez dobra není láskou, protože dobro je
projevem lásky. Jestliže dobro není projevem lásky pak není dobrem, ale falší a
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přetvářkou, tedy zlem. Nikoli tedy, budeš dělat to, co já považuji za dobré, ale já
konám dobro jako princip své existence, bez nároků na protiodezvu ke mě samému:
zde jsem, protože mě potřebuješ, chci sdílet tvou radost, smutek, utrpení, bolest,
štěstí, zoufalství, naději i beznaděj. Nechci za to nic, nežádám ničeho, ani tvou účast.
Toto všechno neznamená jakousi povinnost - jsem zde, proto mě musíš využívat.
Jsem zde, jsem přítomen, jsem vedle tebe, jsem k dispozici. Nebuším na vrata, ale
přicházím na požádání. Láska je plachá a ohleduplná, ponechává tomu druhému
svobodu, obzor, nechává volný prostor pro svědomí toho, ke komu je volána. Tento
stav ducha, není jakési jednoduché konání skutků dobra, ale utrpení křížové cesty.
Protože, následujeme-li Lásku, tedy Boha, přijímáme bolest hořkosti života. »Zřekni
se sám sebe, vezmi každý den na ramena svůj kříž a následuj mne.« (Luk 9,23)
V bolesti není smysl lidského života. V tom je jeho úkol, aby smyslu bylo
dosaženo. Ostatně o tom vypovídají i kategorie a jevy Lásky:
Otevřenost, Očekávání, Blízkost, Přítomnost, Setkání, Sebesdílení, Účast,
Milosrdenství, Společenství, Jednota, Plnost. Nejvyšším vyjádřením Lásky a zároveň
největším tajemstvím křesťanství je sv.Trojice (TRINITA) a způsob její existence:
TROJJEDINNOST jako nejvyšší forma lásky, protože je formou absolutní. V
teologii se to vyjadřuje pojmem trojice oikonomická, tzn.v dějinách spásy přítomná
zde mezi námi. Pokusím se krátce naznačit, o co vlastně jde. A i to bude pouze
metaforicko - básnický obraz.
Každý z nás je svým způsobem obrazným, symbolickým zosobněním
nejsvětější Trojice - Trinity. Tedy trojjedinosti ve vztahu skrze lásku. Tedy opět jako
- znak obrazu Božího. (14)
Protože já jsem synem otce, ale zároveň i otcem svého syna a to vše ve
společenství v lásce. Protože skrze lásku svého otce jsem jeho synem, jakož i můj
syn je pro mě synem skrze mou lásku a v jeho lásce ke mě jsem já jeho otcem. Otec Láska - Syn. Láska sjednocuje syna s otcem v jedno a zároveň tím vytváří jednotu
společenství lásky v plné mnohosti svobody (viz str.13-14). Tedy ve mě jediném jsou
všechny tři osoby - Já Otec, Já Syn, Já Společenství lásky. I toto vysvětlení je pouze
obraz.
(Viz pozn.č.1, Kap.XXII).
Vracíme se na počátek naší cesty za společenstvím mnohosti v jednotě. Bez lásky se
ona jednota mnohosti hroutí na mnohost jednot v sobectví. Uzavírá se tím kruh
velikého smyslu bytí, které je vyjadřováno ve všech podstatách samo sebou a
definováno ex post činností tvora, který stojí na jeho samém vrcholu - člověka.
Člověk je pomocí reflexe jako jediný tvor v současné době nám známém vesmíru
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schopen tuto skutečnost vědomě zaregistrovat,
výrazové prostředky a sdělit.

pojmenovat, najít odpovídající

UKÁZKY: uchopení jsoucna a bytí pomocí estetických (literárních) výrazových
prostředků.
TÉMA: »STVOŘENÍ SVĚTA«
GILGAMÉŠ
Za onoho dne, onoho dávného dne,
za oné noci, oné vzdálené noci,
onoho roku, onoho dávného roku,
kdy vše potřebné s nádherou vzešlo,
onoho dne, kdy vše potřebné krásně stvořeno bylo,
když ve svatyních země chléb byl ochutnáván,
když v pecích země chléb byl pečen,
když nebe se od země vzdálilo,
když od nebe země se oddělila
a lidstvo jménem nazváno bylo. (7)
RG'VÉDA
Vesmírný žár
Zplodil on zákon a pravdu,
vzplanuvší oheň Všehomíra
z něj i noc zjevila se
i vzdouvání oceánů.
Z vlnění oceánu
vznikl koloběh roku
rok pak dny rozdělil a noci
vládce všeho co mihotá se v světě.
Strůjce Luny i Slunce
stvořil je po sobě
stvořil pak nebe i zem
i to stvořil co jest pod nebem
světlo pak nakonec. (8)

58

ANTICKÁ MYTOLOGIE
Na počátku byla Noc. Bohyně Noc, jménem Nyx, před níž se i sám Zeus
skláněl v pokorné bázni. A oplodněna větrem, Pranoc, vložila své stříbrné vejce do
obrovského klínu temnoty. Tak to udělala Nyx, dcera prvotního Chaosu, jenž byl
počátkem všeho, protože byl jím. Dcera jeho, jenž sama byla nocí, protože Noc byla
ona, byla Pranoc. Z tohoto vejce povstal syn vanoucího větru, bůh se zlatými křídly.
Jméno jeho je Éros, bůh lásky.
To je však jen jedno jméno, nejmilejší ze všech jmen, která tento bůh nosil.
A tak tento bůh mnoha jmén, z vejce právě narozený, Matkou Nocí a klínem temnoty
zplozený, činy započal. Ukazoval a přiváděl všechno na světlo, co dosud leželo
skryté ve stříbrném vejci. A to byl celý svět. Nahoře dutý prostor - Nebe, dole - jiný.
Obě ve vejci a Éros je na světlo přivedl a spolu smíchal, a oni spolu byl svět, tak
spolu zplodili sourozence - - Okeana, boha nekonečných a nesmírně hlubokých vod,
a Téthys. (6)

BIBLE
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou
tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Duch Boží. I řekl Bůh: "Buď světlo!" A
bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh
dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
Gen 1,1-5

KALEVALA
Tu již cítí paní vody,
paní vody, panna vzduchu,
jako by ji plamen pálil,
jako by jí žehly žáry,
jako by jí v údy vnikal,
oheň, žíly roztavoval.
Otřáslo se její tělo,
koleno jí sebou škublo,
do vody se vejce svrhla,
v morské vody překotila,
rozbila se vejce v kusy,
na kousíčky roztříštila.

59

Vejce v kalu nezanikla,
drobné kousky v morských vlnách,
dobré věci z nich se staly,
překrásně se proměnily,
dolní půle skořepiny
změnila se v zemi dole,
horní půle skořepiny,
nahoře se nebem stala,
z horní bílku poloviny
třpytivá se stala luna,
světlé skvrny skořepiny
hvězdami jsou na obloze,
tmavé skvrny skořepiny
v oblaka se proměnily. (9)
OLONCHO
Daleko, za dálným horizontem
pradávných, nepamětných let,
za mlhou nepoznanou a bez paměti
nevyřčených nešťastných let.
V oněch časech
stvořena a postavena
byla Matka-Země počáteční.
Vzpíná se hromem bouřkovým
supí zlostí, vztekem, plane ohněm
pradávné lože Země strašlivé moře Sjung
s pevným dnem.
Oblaky zahalené ze všech míst,
vřící vodou slanou,
nepropustným mlhy okovem zakryté ...
...se skřípotem a v svistu
vznáší se rudý písek
nad kontinentem země,
ohňovými květy prorůstá jarem

60

žlutohlinitá země
s přepásáním pásem zlatým.
Obdařena štědrostí zlatou,
hladceširoká, v přejasné barvě,
s vycházejícím-planoucím sluncem svým
vzlétajícím nad zemí,
se stromy upouštějícími listy,
padajícími zmíraje,
s šumem ubíhajících vod,
ubývajících, umíraje, vysychaje,
rozdávajícím bohatstvím plná,
znovurodícím bohatstvím plná,
bouřemi rachocená zrodila se ona,
zjevila se ona v těch časech bez paměti v nás,
Matka-Země počáteční ... (10)
O NESMRTELNOSTI BOŽÍ
Trpasličí kmeny, Rovníková Afrika
Bůh je, bůh byl, bůh bude!
Duchové nahoře, lidé dole, bůh sám pro sebe.
Bůh je praotec.
Po noci den,
po stromu jiný strom,
po mraku jiný mrak,
po mě jiný člověk.
Ale bůh je tu vždy,
bůh neumírá,
on je pánem smrti. (11)
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O LIDSKÉ POMÍJEJÍCNOSTI
Dinkové, Východní Afrika
Když bůh v šedém pravěku tvořil věci,
stvořil slunce;
a ono přichází, zajde, a přece se vrací.
Stvořil měsíc;
a on přichází, zajde, a přece se vrací.
Stvořil člověka;
a on přichází, zajde, a již se nevrací.
(12)

***
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POZNÁMKY:
(1) Bor, D.Ž.: Abeceda stvoření. Praha, Trigon 1993, str.171-176
(2) Příklad: Jeden, jak my říkáme "primitivní" národ, nazývá Měsíc "Jeho oko tekoucí do naší duše".
Je to samozřejmě pouze volná parafráze, či spíše metafora, protože originální výraz se doslova
přeložit nedá. Ale stačí se zamyslet nad všemi souvislostmi, které vyplývají z výše citovaného jména
pro Měsíc a jazykovým systémem, předpokládaným v ranných dobách jeho vzniku, a zatají se nám
dech nad hlubinou prožitku. (pozn.V.S.)
(3) Poslední výsledky vědeckého výzkumu z oborů psychologie zvířat, biologie a zoologie naznačují,
že u některých druhů živočichů (šimpanz, kytovci aj.) se v jednání i myšlení snad projevuje počáteční
stádium reflexe! Někteří odborníci dokonce předpokládají, že reflexe (vím, že vím), studovaná v
projevech těchto živočichů, může velmi podstatnou měrou přehodnotit naše poznání o evoluci lidské
inteligence. Poznatky v tomto směru, např. sledování chování šimpanzů při lovu na malé opice nebo
při výrobě primitivních nástrojů jsou více než pozoruhodné. Z druhé strany lze podobné projevy
vysledovat i u ptáků, společenství mravenců, včel, kytovců atd. Je otázkou, zdali reflexi nechápeme
příliš široce. Co je možné vydedukovat v v tomto smyslu např. z komunikačního tance včel, nebo
výborně organizovaného systému lovu u keporkaků? (pozn.V.S.)
(4) Drvota, Stanislav: Od zvířete k člověku. Praha, Panorama 1979, str.272-281
(5) Zvěřina, Josef: Teologie Agapé I. Praha, Scriptum 1992, str.9-45
(6) Altrichter, Michal: Výběr textů k teodicei. (Skripta) Olomouc, Matice cyrilometodějská 1993,
str.23-24
(7) Epos o Gilgamešovi. (Samostatná báseň: Gilgameš a dub). (př.prof.dr.Lubor Matouš) Praha,
Mladá Fronta 1971, str.91
(8) Da uslyšat menja zemlja i něbo. (Iz vedijskoj poezii). (ukáz.přel.V.S.) Moskva, Chudožestvennaja
litěratura 1984, str.127
(9) Kalevala. (Finsko-karelský hrdinský epos). (přel.Josef Holeček) Praha, Odeon 1980, str.11-15
(10) Njurgun Bootur Stremitěľnyj. (Jakutskij geroičeskij epos (ukáz.přel.V.S.) Oloncho). Jakutsk,
Jakutskoje knižnoje izdatěľstvo 1975, str.8
(11) Bonn, Hanuš: Daleký hlas. Výbor z poesie primitivních národů. Praha, Václav Petr 1938, str.56
(12) Ibid., str.80
(13) „Stojí přece i v Písmě: První člověk, Adam, byl stvořen jakožto živá bytost, poslední Adam však
bude oživujícím duchem. První člověk byl utvořen ze země, je hmotný, druhý člověk je z nebe. Když
někdo pochází ze země, jako on jsou i jeho děti. My jsme na sobě nesli podobnost s tím člověkem,
který pocházel ze země. Stejně tak ponesem i podobnost s tím, který je z nebe.“
1 Kor
15,45,47-49
(14) Zvěřina, Josef: Teologie Agapé II. Praha, Scriptum 1994, str.293-377
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KAPITOLA III
BLOUDĚNÍ V ZRCADLOVÉ SÍNI

Předchozí kapitoly byly věnovány člověku a jeho dlouhodobému
vývojovému procesu reflexivního poznávání a uvědomování si sebe jako subjektu v
souvislostech existujícího světa. Tuto vzájemnou vztahovou propojenost, vnímanou
jako přirozený stav, začal člověk dávat do zcela nových kontextů právě díky
reflexivnímu zhodnocení zcela
zhodnocovaných pouze pudově.

specifických

vjemů

dříve

přijímaných

a

Na určitém stupni svého vývoje si člověk zcela zákonitě musel začít klást
otázky a odpovídat si na ně. Jeho myšlení se vyvíjelo a stávalo se hybným systémem
jeho osobnosti. Pudy a reakce na pudové chování byly potlačeny do pozadí jako
druhotný nebo dokonce mezní činitel v orientaci k bytí. Vznikaly a vynořovaly se
stále další a další otazníky a odpovědi na tyto otázky už i jemu samému nestačily a
navíc i tyto odpovědi se stávaly otázkami. V současné době dospěl člověk v myšlení
o svém bytí k pozoruhodným souvislostem a jeho reflexe světa, tedy jsoucna,
dosáhla takového stupně, kdy člověk stojí zřejmě na samém prahu určitého přelomu
poznání. Pravděpodobně dnes žijeme v době, kdy je zapotřebí odpovědět si na sice
nevyřčenou, ale stále naléhavější otázku - jak a co dál. S vědomím toho, že většina
zkušeností a praktik, které lidská společnost nabyla a aplikovala za posledních cca
400 - 500 let je dále s největší pravděpodobností nepoužitelná.
Do životního stylu člověka a společnosti vstoupila nová dimenze - v dosud
nevídané míře zkomercionalizované chápání smyslu a cíle lidské činnosti a existence
a v dosud nevídané míře zideologizované chápání smyslu lidské činnosti a existence.
Obě tyto koncepce stojí zdánlivě proti sobě, ale spojuje je mimořádně silný akcent
na světsky a materiálně chápanou podstatu lidského bytí a životního směřování.
Podstata lidského bytí je ve velké míře chápána jako Carpe diem - užij dne. Už
antický Řím používá tento pojem nikoli v hlubině a tradici Egypta a Chaldeje (užij
dne ve smyslu morální odpovědnosti za každý svůj čin), ale pokud jsi schopen, užij
dne ve svůj prospěch a k svému požitku bez ohledu na druhé. Jsme tedy skutečně
dědicové těch horších tradicí antické kultury?
Těžko postižitelným způsobem se rozvíjí systémy informačních struktur,
které prostupují jako sítě celou planetu a jsou řízeny elektronickými technologiemi a
médii. Ty jsou sice mimořádně pečlivě naprogramovány a několikanásobně jištěny
proti zneužití, ovšem systémy destrukčních programů (virů) jsou jako teror, zatím
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proti nim není účinné obrany. Takto vytvořené, produkované, řízené, zranitelné,
manipulované a výběrově poskytované informace jsou hlavním zdrojem orientace, či
spíše dezorientace člověka v koncepci rozvoje civilizace a mezilidských vztahů. Ty
se natolik zjednodušily, ve smyslu základního schématu, že člověk přestává být
připraven správně reagovat na problémy vymykající se tomuto novému řádu řízené
komunikace. Složitější systémy psychologických komunikací, vztahy, vazby,
aplikace a kombinace těchto vazeb a vztahů jej vyvádějí z míry a odmítá je. Díky
elektronickým médiím se systém a způsoby vztahů a komunikací zcela oprostil od
toho, co člověka udělalo člověkem - od reflexe.
Time is money - Money is life - Life is pleasure from money!

*

Toto výrazné zjednodušení, dá se říci až zprimitivnění pohledu na nikoli
prožívání, ale užívání bytí, se mimořádně výrazně projevilo právě v oblastech
uměleckých oborů, které se dostávají do přímého vlivu tohoto životního stylu, a to
především proto, že se z umění stala sebestředná intelektuální realizace umělcova Já
pomocí výrazových prostředků umění. To v tom lepším případě. Nebo čistou a
řemeslně dokonalou profesionalitou, která je natolik sebejistá, že ani nezakrývá
smysl svého snažení - získat hmotné požitky.
„Nemám důvěru k autenticitě tvorby těch umělců, kteří rozevírají širokou
náruč všem tématům. To jsou většinou profesionálové, kteří dokáží natočit,
namalovat, napsat všechno. Nejsem profesionál. Točím jen své obsese. Film je pro
mne prostředek sebevyjádření. Určitý druh autoterapie. Mým snem je vzít jednoho
dne všechny své filmy, odstřihnout jim úvodní a závěrečné titulky a slepit je v jediný
několikahodinový film. A sledovat, jak se vracejí jednotlivé postavy, prostředí,
motivy - a jak to celé vytváří jednotu děje, myšlenky obsesí. Chce-li na sebe
současné umění, které směřuje na umělecký trh, upozornit (a jinak se neprodá), musí
sázet na co nejoriginálnější nápad. Ale nápad je charakteristický pro reklamní umění.
Dnešní umění se svým charakterem stále více přibližuje reklamě. Reklamě na
umělce. Proto takový kult reklamních umělců typu Andy Warhola. Přítomná
civilizace umění nepotřebuje. Potřebuje masovou kulturu, aby nějak zabavila masy
ve volném čase - a reklamu. Kdyby přestala působit reklama a lidé přestali
konzumovat pro život vlastně nepotřebné zboží, civilizace by se zhroutila. Soudobé
"reklamní umění" plní funkci náboženského ikonografického umění minulosti. A to
jde zcela mimo mne. Raději se budu opakovat.“ (1) Zajímavé je, že obecná
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vzdělanost širokých vrstev lidí se sice zvyšuje, ale mechanicky, a dá se říci, že je
poměrně jednostranně směrována a to právě na využívání poznání a znalostí v
oborech, které jsou pro nejširší vrstvy lidí přirozeně nutné k orientaci v běžném
životě a v nejvyšším možném počtu možných zaměstnání. Musím umět to, co mi
umožní orientovat se v soudobém životním stylu a co mi pomůže pokud možno
úspěšně se zařadit do pracovního procesu. Potřebuji se přece slušně nebo ještě lépe,
velmi slušně zabezpečit finančními prostředky, které mi zpětně umožní hmotné
zabezpečení a tím neustálé zvyšování materiálního životního standartu pro - Life is
pleasure from money. (2)
Člověk je z jedné strany vysoce společensky organizován a zejména vysoce
společensky zapojen, protože je to součástí životního stylu a bez udržování
společenských kontaktů by byl svým způsobem "vyplaven" na okraj a jeho pracovní
uplatnění by kleslo. Z druhé strany, snad jako určitá psychologická obrana, se člověk
zabetonovává do nejužšího soukromí, kde může být sám sebou a uzavřít se do vlastní
ulity. Problém nastává až v okamžiku, kdy v občasných záblescích reflexe přece jen
zjistí, že už není ani sám sebou, ale jen reklamním výrobkem pro společenskou
spotřebu.
Dochází tak k dost absurdnímu jevu. Bez ohledu na informační explozi ztrácí
člověk schopnost komunikace. Vytváří si prostor pro náhradní komunikaci, ve které
zpočátku zčásti vědomě a zčásti nevědomě brání přísunu některých informací a
posléze informaci zkresluje jako vlastní obrannou reakci před selháním. Tím, že
vnáší do přijímaných informací osobní informační šum, zprvu jako podvědomou
obrannou reakci a posléze jako obranný systém, vytváří si silně zjednodušenou
skutečnost, která nevyžaduje složité a komplikované řešení či reakci, které už není
schopen. Tím se v člověku vytvářejí dva světy; svět mimořádně komplikované
reality, která je skutečným problémem současné společnosti, a za druhé, jednoduchý
svět bez určitých komplikačních souvztažností, který však je, na rozdíl od toho
prvého, relativně jednoduše subjektivně řešitelný v rámci vypracovaných vztahových
modelů společenských řádů. Tyto dvě skutečnosti na sebe zákonitě dříve či později
narazí a způsobí opravdu neřešitelnou situaci, kterou už člověk zpravidla nezvládne a
selže. Tímto zjednodušením a následným zkomplikováním trpí dnes nejen umělecké
vyjadřování, ale i chápání uměleckého díla. Tedy způsob myšlení o uměleckém díle,
který je zjednodušen na nejzažší možnou míru a aplikuje se v podstatě v podobě
myšlení empirického. Celý velmi složitý problém je vlastně v tom, že člověk sice
tuší, co je skryto v uměleckém díle, kde jsou jeho prameny a k čemu slouží, ale právě
toto tušení je informace z rodu těch, které současný člověk odmítá zvládat, protože
ve svém komplexu jsou pro něj neřešitelné. Raději se nechá dobrovolně manipulovat,
ovšem se zdánlivým pocitem svobody vlastního názoru. Racionální struktura
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lidského světa je vytvořena na základě právě tohoto zjednodušování vztahů: má dáti
- dal: 1+1=2.
„Neřekl bych, že manipulace je klíčovým tématem mých filmů. Rozhodně je
však jedním z mých oblíbených témat, a proto se do FAUSTA prodrala jaksi sama.
Nemám rád filmy - a la these - kde předem závazně určíte ideový směr filmu. Film je
živý organismus, a proto mu musíte dát prostor pro vlastní vývoj. Zvláště, když se
vytváří tak dlouho jako třeba ALENKA nebo FAUST. Proto obyčejně po týdnu
natáčení zahazuji scénář a film dál spíš improvizuji. Ten týden je přibližně doba,
během níž se uvedou do chodu "nevědomé procesy" a zaměří se k zpracovávané
látce. A pak už jste ovládán, či chcete-li manipulován - jinými silami, než když sedíte
u psacího stolu. Když mluvím o manipulaci, tak nemám na mysli jen ničivou
manipulaci společenskou a civilizační, ale i určitou determinovanost našeho
vnitřního života - částečně geny, částečně hvězdami, částečně výchovou. Osvobodivá
síla tvorby spočívá právě v pojmenování těchto "manipulačních" mechanismů. Staří
mágové říkali, že chceš-li zahnat démona, musíš ho oslovit jeho pravým jménem. A
právě o to se snažím. V tom je osvobozující smysl mých filmů." (3) Cokoliv, co sice
v této rovnici je, ale výsledek se vymyká zadanému schématu, je odmítnuto jako
konstrukce, která se příčí rychlému, jednoduchému a jednoznačnému postižení,
vysvětlení a uchopení. Už skutečnost, že jedna kapka vody a druhá kapka spadlá na
tu první, vytvoří opět jednu, ale větší, je informace zbytečně komplikující obraz
světa.
Porovnání: (výrazně zjednodušeno)
VĚDECKÉ MYŠLENÍ

UMĚLECKÉ MYŠLENÍ

Empirický způsob myšlení a chá-

Obrazný způsob myšlení a chápá-

pání koncepce světa, který se

ní koncepce světa, který pojímá

postupem času a vývojem stal

skutečnost jako symbol či znak

typický pro bádání o světě. Nyní

něčeho, co tuto skutečnost pře-

se nazývá vědeckým způsobem my-

sahuje. Nazývá se - obrazným,

šlení, vědeckým přístupem, čímž

básnickým způsobem myšlení,čímž

se myslí - objektivní, odpověd-

se myslí - umělecký, nereálný,

ný, empiricky dokazatelný, ne-

iracionální, nadnesený, zobec-

náhodný,ale hypoteticky ověři-

něný, pocitový, symbolický, me-

telný, ověřený systémem experi-

taforický, alegorický, subjekt69

mentů, pokusů, pozorování, sro-

ivní, ale ani hypoteticky ne-

vnání. To vše v oblasti přírod-

dokazatelný. Definovat umění,

ních věd. Věda se neustále úzce

jeho obsah, formu, jeho způsoby

specializuje. V poslední době

komunikace a informace se po-

až tak, že mnozí špičkoví vědci

kouší dějiny umění a teorie

mluví o ztrátě komunikace a o

umění.Vědecké obory, které se

rozhodujícím vlivu neznámé in-

bohužel snaží aplikovat vědecké

formace z jiného oboru, která

systémy práce a myšlení(vícemé-

může podstatně ovlivnit proces

ně formálně až bezohledně) na

a výsledek zkoumání a tím i

obor, který se vědeckému bádání

jeho kvalitu.

dost razantně vzpírá.

Např.: zhruba v polovině 60tých

Způsob komunikace je v tomto

let se objevila průmyslová za-

případě velmi složitý. Je v

kázka pro vědu:

podstatě skoro vyloučeno vytvo-

1.Vyvinout látku, netečnou vůči

řit komunikační systém mezi

ostatním látkám v přirozeném

jednotlivými umělci a umělec-

prostředí.

kými směry, který by dlouhodobě

2.Absolutně zdravotně nezávad-

fungoval.Problém totiž je v ur-

nou pro člověka.

čitém paradoxu:

3.Musí to být chladící médium.

1.Umělec ví,co tvoří, protože

4.Vodící plyn do rozprašovačů.

tvoří s určitým záměrem, s

Byly vyvinuty freony (nízkovrou-

určitou ideou a určitým sty-

cí halogenderiváty uhlovodíků

lem, formou, v určitém uměle-

metanu až propanu), které splňo-

ckém druhu.

valy všechny požadované vlast-

2.Přesto dokáže interpretovat

nosti. Všechno začalo informa-

obsah svého díla jen velmi

cí, která v těchto látkách byla

neurčitě, někdy i dost nepře-

sice uložena, ale nebyla obje-

sně, protože skrze proces

vena pro úzce specializovaný

tvorby se mimovědomě dostává
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cíl výzkumu. Pozornosti unikla

do uměleckého díla něco, co

mimořádná těkavost freonů,

mění původní ideu, nebo ji

která jim umožňuje velmi snadný

zpřesňuje a tím symbolicky

únik do horních vrstev atmosfé-

povyšuje. Toto "něco" se pro-

ry Země, kde se fotochemicky

jevuje až v okamžiku, kdy je

rozkládají na radikály a inici-

dílo definitivně zakončeno.

ují rozklad ozónu v atmosféře.

Např.: Na jedné z Piccasových

Několik let po aplikaci freonů

výstav ve Francii, ještě za

upozorňuje na vědeckém sympóziu

umělcova života, byl mezi vys-

neznámý vědecký pracovník na

tavenými díly i obraz, který

smrtelné nebezpečí vyplývající

vypadal přibližně takto: poměr-

s používání těchto látek.Vědci

ně velké plátno, které bylo ce-

světových jmen se tomuto vědec-

lé ve světlém jednobarevném tó-

kému odborníkovi v podstatě vy-

nu. V blízkosti středu, snad pod

smáli. Dnes stojí lidstvo jako

polovinou, byla postava

horizontální celek před dost děsivým

hlavou směřující diagonálně dolů.

problémem ...

Večer po vernisáži,
se Piccaso dovídal od kritiků,
jak úžasné dílo je Anděl. Když
už to chvíli trvalo, s údivem
zjistil, že neví, o který obraz
jde. To zas udivilo kritiku a
zavedli ho před obraz. Piccaso
spráskl ruce, rozesmál se a s
ironií řekl:"Ale já jsem namaloval potápějícího se člověka."

Je samozřejmě možné brát tyto příklady jako určitou nadsázku, ale o mnohém
vypovídají.
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Navíc se k tomu všemu ještě v posledních desetiletích začíná, zvláště v
uměleckých oborech, projevovat určitá, dost těžko specifikovatelná odtrženost
evropského Východu, který byl ovšem Západem vždy chápán jako cosi velmi
osobitého, dá se říci až nenormálního. Jako by to byla významná, leč pouze odchylka
od všepřevládající normy, kterou jsou západní filosofické a estetické koncepce. A
Západ? To je především samolibá Evropa. Zkusme si to určit trochu přesněji:

ZÁPADNÍ MYŠLENÍ

VÝCHODNÍ MYŠLENÍ

Jak již víme, vývoj zde dospěl
brát pouze

Pro

zjednodušení

budu

ke zlomu v 16.st. Kartezianis-

evropský Východ, tedy přibližně

mus byl v podstatě katalyzáto-

k Uralu. Vliv Byzance, který

rem, který urychlil výbuch

sem přinesl přes Velkou Moravu

společenských vrstev vrcholící

a Bulharsko křesťanství, stojí

Velkou francouzskou revolucí

na monumentálním dědictví tisí-

(1789-1794), kdy v Evropě

ciletých kultur Persie, Indie a

reálně končí feudální systém.

východní Indie, které se podivu-

Filosoficky se váha přenesla

hodným způsobem mísí se silný-

plně na senzualismus (Voltaire)

mi vlivy seversko-finsko-karel-

Tam snad někde začíná to, co

skými.Z této jemné krajky kul-

končí ve 2O.st. existencialis-

turních vztahů vzniká neméně

mem (Berďajev, A.Camus, M.Heide-

podivuhodná a výjimečně hluboká

gger, J.P.Sartre, K.Jaspers).

tradice slovanského pohanství,

Bytí se v něm odhaluje jako

které v evropské části

skutečně lidská existence,

Ruska přežívá do konce 17.st. a

otřesená mezními situacemi,

je zaznamenáno i počátkem stole-

prožívanou jako jedinečnou a

tí 18. V 10.století je tato kul-

racionálně nepoznatelnou bez-

tura v plném rozkvětu a tehdy
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prostřednost. Svoboda volby

do ní vstupuje křesťanství.

sebe sama. Z těchto proudů

(Křest Rusi r.988). Křesťanství

čerpal i surrealismus (mimově-

na evropském Východě zůstalo ve

domé, neovlivnitelné, to, co

své tradici byzantské, tedy v

řídí a ovlivňuje pudy, nadvlá-

podstatě řecko-katolické. Do to-

da snu jakožto větší reality

ho neustálý vliv dálného Vý-

než realita vnímáná reálně) a

chodu se svým obrovským ducho

následně pak strukturalismus.

vním potenciálem. Už teď se začí-

Západní myšlení a umění,spo-

ná vyjevovat rozdíl ve způsobu

lečnost a její kultura, je tím

filosofie. Západ na své keltské,

velmi silně determinována. Je-

mystické tradice skoro dokonale

jím vrcholem i dnem, horizon-

zapomněl, zatím Východ používá

tem i věčností je člověk. Svo-

podstatu všech těchto myšlenko-

bodný tvor, který se ptá, kte-

vých vlivů, kterou je MEDITACE

rý vede dialog i s Bohem, ale

a KONTEMPLACE. Tedy něco,
co zá

Bůh mlčí. Zmlkne-li člověk za-

padní Evropa opustila někdy kon-

ražen prázdnotou vesmíru a je-

cem středověku a sv.Jan od Kříže

ho mlčením, nastane SKUTEČNÉ

je jen dobře zapomenutá
vzpomínka.

TICHO. Tak se ozřejmí, že Bůh ka.

Možná něco zůstalo v kontem-

není a všechno byl sebeklam,

plativních řádech a v teoretic-

nebo nanejvýše že Bůh mlčí,

kých úvahách filosofů a teologů.

protože už mu nic není do to-

Tedy duchovní rozjímání a

hoto světa, který jednou stvo-

nikoliv filosoficko-intelektuál-

řil a nechal ho napospas člo-

ní dialog s Bohem, který mlčí.

věku a jeho zlu. Je (Bohu) te-

Dialog srdce a duše, nikoli dia-

dy lhostejné i mé volání i má

log rozumu a ega. Nikoliv výčit-

touha po dialogu. Po odpovědi

ky a otázky soustředěné na Já,
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na mnou kladené otázky. Z toho

ale naslouchání niternému tichu

následně vyplývá otázka po-

pokory, která nás uvede do tako-

slední. Je tedy Bůh? Slyším

vého ztišení, že Boha uslyšíme.

své otázky a jeho mlčení.

Ve ztišení a potlačení vlastního

Mlčí, protože není.

pyšného Já je pokora a skrze pokoru přichází Bůh.

PŘESTANU-LI MLUVIT, USLYŠÍM TICHO
ABYCH A TAK POZNÁM, ŽE BŬH NENÍ
USLYŠEL BOHA

MUSÍM PŘESTAT MLUVIT,
V TICHU POKORY

Je to samozřejmě celé velmi zjednodušeno, ale takový je ve své podstatě asi
nejzákladnější rozdíl mezi myšlením, konáním a přemítáním Východu a Západu,
který se projevuje celým životním stylem a hlavně v odlišném smyslu života v těch
nejpodstatnějších potřebách a cílech. Tyto rozdíly by se daly ozřejmit i směrem k
domorodým národům Sibiře, Afriky, Austrálie, Kanady a Jižní Ameriky. V
posledních cca 400 letech se tento rozdíl velmi rychle stírá ve prospěch
industrializované a technokratické západní společnosti a jejich civilizačních projevů
a postupů. To sebou nese ničení tradic těchto původních přírodních společenství,
tedy rozpad staletími ověřeného řádu, což, jak vidíme přináší nevídanou morální
destrukci těchto společenství. (Tab.1) Vysoké umění a hluboce duchovní způsob
života je vždy mimo hlavní zájem rozvoje společnosti, i když pokaždé z jiných
příčin. Proč tomu tak je, je otázkou spíše sociologickou a historickou než
uměnovědnou. Nezanedbatelné příčiny jsou v důrazu na:

TOTALITA

DEMOKRACIE

Nebezpečí jakéhokoli svobodného

Výhradní zájem o zisk,
skrze který společnost

projevu, tudíž i uměleckého

materiálně

a duchovního myšlení.

prosperuje.

Z toho vyplývá jeden velmi zarážející fakt, se kterým se podle mého názoru
nedá pravděpodobně nic dělat. Výsledný efekt je v obou případech velmi podobný,
ne-li totožný a na první pohled je prosazován stejnými prostředky státní propagandy:
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TOTALITA

DEMOKRACIE

Slavnostní premiéra velkofilmu
velkofilmu

Slavnostní

"Osvobození Prahy"
"Discovery 1492"

o

Velkolepá recepce, pohoštění.
světová.

Jen o den později než

Účast celé vlády včetně předK vše

V produkci Art Production

sedy, oficiální delegace ze
s vel-

začíná velkolepou recepcí

SSSR a velvyslanec a kulturní

premiéra
K.Kolumbovi

kým pohoštěním. Přítomen premiér,

atašé. Oficiální delegace kula půl

skoro celá vláda, předseda

turních a uměleckých svazů z
velvyslanci, ofici-

parlamentu

celé ČSSR. Delegace pracujících
kulturního a

ální

i inteligence, prominentů kulnejvyšší hos-

uměleckého

tury, delegace Národního shropolitické

podářské, ekonomické a

máždění, vysokých škol atd.

ČR,
představitelé
života,

kruhy.

Velkolepá propagační kampaň v
kampaň v

Velkolepá

tisku a televizi, povinné náod objevení

propagační

rámci oslav 500 let

vštěvy představení z továren

Ameriky.

a škol všech stupňů.
Je také 400 let od narození
jednoho z největších
humanistů, mylitelů, pedagogů a
géniů
dějin
lidstva
J.A.Komenského (1592).
Minimální informace,
mezinárodní
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komeniologická
konference v Praze bez zájmu sdělovacích
médií a
oficiálních míst.
Všichni všechny
přesvědčují, že
toho s tím Komenským už
bylo až
příliš.Každých
řádečků v

několik

tisku o této tématice je
doprovázeno kritickou glosou-už
zase!
Všichni s
mnohoznač-

ironickými

nými úsměvy naznačují,
že ani
není co slavit a o čem
hovořit.
V téže době ČST v serii
pořadů "Bravo
Kolumbus" zaplavuje
vysí- lací čas po mnoho
týdnů a slaví a slaví a
analyzuje. Co vlastně:
největší genocidu všech
dobře (kromě
komunistické). Vyhlazení
něko lika supercivilizací.
Ani zmínka! Moderní
Evropa objevuje
Ameriku. Co na tom, že
už ji dávno objevil (a
osídlil?) Dálný východ,
pak Vikingové,
pravděpodobně i africké
národy a možná i
Peršané. Na to se
pozapomnělo ...
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Zatím co J.A.Komenský
byl pouze
hlasatel
dobra a

humanity,lásky,

do
jeho
společnosti

koncepce

jsme nedorostli ani po těch
400
letech.

Ani jeden společensko-politický systém neudělá takovou galazábavu při
premiéře výsostně uměleckého filmu nebo při příležitosti umělecké události
jakéhokoli charakteru. Filmové i jiné "umělecké" festivaly se už dávno staly velmi
výnosným obchodem s uměním a zajímavým komerčním a politickým artiklem.
Proč?

VRAŤME SE K SAMÉMU POČÁTKU LIDSKÉHO BYTÍ ........

....... HOMO ERECTUS ERECTUS.

*

POZNÁMKY
TABULKA č.1
SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ TLAKY NA UMĚNÍ
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TOTALITA

Umění jako

DEMOKRACIE

Útlum duchovního

nezávislá

Umění jako nevy-

života

dělečná nevýrobní

duchovní svoboda -

činnost nepřináše-

- proto nebezpečné.

jící zisky-proto nezajímavá.

Záměrný útlak duchovní-

Úplná duchovní svoboda,

ho života,aby společnost

dána volnost tržnímu

byla lépe ideologicky

mechanismu-vše pro spo-

ovladatelná.

třebitele. Duchovní život
vyžaduje vysokou aktivitu ducha, průměrný spo-

Alternativní duchovní

třebitel je duchovně

umělecký život jako

velice pohodlný a tudíž

protest proti duchov-

vyžaduje uspokojení po-

nímu útlaku.

žitkové,povrchní,okamžité.

Částečné uchování
kultury a tradic
duchovního života.
Alternativní umělecký
duchovní protest,intelektuálně-duchovní
Zájem širší veřejnos-

vzpoura proti spotřeb-

ti je vlastně formou

nímu chápání života.

protestu a nikoli
zájmem o umění.

Vytvoření uměleckých a
duchovních neziskových
aktivit a forem.
Nezájem široké veřejnosti.

V obou případech uchování kulturních tradic.
Po této linii jde skutečná další
cesta rozvoje umění a duchovního
života.
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(1) Ovsíková, Jana: Posedlost Jana Švankmajera. Nedělní Lidové noviny, 16.10.1993, str.V.
(2) Zarputilost s jakou člověk vytrvale až zlobně vyrábí obrovské množství zboží, které naprosto
nepotřebuje a vymýšlí stejné množství činností, které sakralizuje, lze jednoduše vysvětlit. Záměrné a
řízené udržování duchovní zaslepenosti, která je nutná k obrácení pozornosti (rozumové, emocionální i
pudové) k věcem, jež mají charakter výhradně spotřební, nikoli trvalý. Uspokojují na chvíli a je nutné
je neustále obnovovat. Věc musí být rychle spotřebována a nahrazena novou věcí. A tak stále dokola.
K tomu je zapotřebí vytvořit modly (falešného boha) a k němu pravidla klanění. (4) Tento kolotoč je
nutný k trvalému zisku. Kdo se postaví proti této jednoznačně zhoubné cestě lidského rodu, a to ve
všech aspektech, je nemilosrdně zlikvidován. Jako příklad nad jiné může sloužit zničující plošná
kampaň proti konopí, jehož využití poskytuje člověku neuvěřitelně široké možnosti a navíc má
vynikající vliv na životní prostředí. Rozvíjí zemědělství, tudíž do jisté míry řeší obnovu vesnice, po
které se tak hlasitě volá. Proč tedy ta likvidace? Co se jen namluvilo o konopí jako droze. Čajovník,
keř koka, kávovník, tabákovník, kolové oříšky, ale zejména mák (5) a všechny druhy rostlin a dřevin,
z nichž je možné pálit alkohol, to vše je pro lidský organismus přibližně stejně (ne-li daleko více)
»nebezpečné« jako konopí. Protože jejich využitelnost je pro spotřební průmysl jednorázová, musí se
stálou výrobou jako zboží stále dodávat. Navíc slouží pouze k jedinému účelu. A zde je onen
»tajuplný« rozdíl. U konopí je tomu podstatně jinak. Je aplikovatelné ve všech odvětvích lidské
činnosti, ale zejména všechny výrobky z konopí jsou mimořádně trvanlivé, to znamená dlouhodobě
použitelné. Přitom veškerý odpad je zcela nezávadný a navíc nejenom, že dokonale nahrazuje fosilní
paliva, ale ve výhřevnosti je všechna předčí několikanásobně. Je skvěle použitelné k výrobě papíru,
textilu a potravin atd.atd. Stačí si uvědomit, že takových »spolehlivě zapomenutých« rostlin je víc. A
dělá se všechno pro to, aby byly zapomenuty ještě důkladněji. To vše, totiž, velmi citelně postihuje
existující strukturu průmyslu jako celku. Především pak ropný a chemický. Tedy samo živé srdce tržní
společnosti. Stačí si toto všechno dát do širších souvislostí a je poměrně jasné, že se dotýkáme
tabuizované problematiky tzv. »TŘETÍ CIVILIZAČNÍ CESTY«. Její zmírající prvky nacházíme
roztroušené u vymírajících domorodých národů Austrálie, Afriky a Ameriky. To by však znamenalo
radikálně zkorigovat sám směr a smysl moderní civilizace. A to nelze připustit. Za žádnou cenu, třeba
i za cenu zničení lidského rodu a fenoménu života. Pro současnou civilizační koncepci (až na nepatrné
aspekty) by to byl konec. (pozn.V.S.)
(3) Foll, Jan: Film je živým organismem. Interview s Janem Švankmajerem. Lidové noviny,
3O.9.1994 (č.230), str.10
(4) Iz 31,7; Zj 9,20
(5) Mák (nezralé makovice) jsou surovinou sloužící nejen k výrobě opia, ale především nejtvrdší
drogy heroinu. A o zákazu máku jako zemědělské rostliny se nikdy v celosvětovém měřítku (Francie
je vyjímkou) neuvažovalo !

***
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K A P I T O L A IV
GENEZE UMĚLECKÉHO VÝRAZU A OBSAHU (I.)
Tato jedna z nejzákladnějších otázek dějin umění pravděpodobně zůstane
bez odpovědi. Tak jako neznáme konce všech věcí, zůstanou zřejmě nepoznány i
jejich počátky.

PRAMENY UMĚLECKÉ TVORBY (umělecké dílo jako znak)
Všeobecně se předpokládá, že umělecké projevy mají své první formy v
onom časovém úseku dějin, kdy se z primátů stával člověk. Tedy v době, kdy si tento
tvor poprvé začal uvědomovat zcela zřetelně a vědomě sám sebe. V kontextu jeho
historického vývoje, můžeme toto období konkretizovat jako pravděpodobný
vývojový stupeň, který mu umožnil sama sebe chápat jako součást něčeho, co jeho
samého daleko přesahuje. Zjednodušeně se dá říci, že okamžik vzniku člověka je i
okamžikem vzniku »uměleckého myšlení«.
Je to souhrn vývojových procesů, které nejsme schopni přesně historicky
definovat jak v souvislostech, tak časově ani místně. Když paleontologie,
antropologie i archeologie narazí na skutečnost, která by se mohla týkat dané
problematiky, zůstává většinou bezradná co do určení účelu nálezu a tyto prenatální
projevy kultury a reflexe sama zařazuje jako projevy, které se týkají kategorií
duchovních a kultovních (liturgický předmět nebo zobrazení mýtické, rituální,
náboženské). Je třeba mít na zřeteli, že moderní vědecké obory ani nemohou v jiných
kategoriích uvažovat. Touto klasifikací tak jasně dokazují přímou souvislost mezi
vznikem člověka a vznikem artefaktu svědčícím o jeho nejrannějším prožívání bytí
jako duchovního stavu. A to už se přímo týká celé postihnutelné šíře uměleckých
projevů a typové rozmanitosti i výrazové bohatosti různých druhů používaných
»sdělovacích« prostředků. (21)
„Každá činnost lidská, každý čin nebo každý rituál, má božský vzor,
archetyp. Tato skutečnost je dostatečně známá, takže k ní můžeme uvést jen několik
příkladů: musíme dělat to, co dělali na počátku bohové (Šatapathabráhmana
VII,2,1,4).- Tak činili bohové, tak činí i lidé (Taittiríjabráhmana I,5,9,4). V těchto
indických úslovích je shrnuta celá teorie, na níž jsou založeny rituály všech zemí. S
touto teorií se setkáváme u tzv.primitivních národů, stejně jako ve vyspělých
kulturách." (1) Stačí připomenout verš z Písma svatého "K obrazu svému stvořil Bůh
člověka, muže a ženu stvořil jej." (Gen 1,27). Bůh jako archetyp všeho jsoucího,

81

tedy všeho stvořeného, ale i všeho konaného, vytvářeného druhotně k jeho obrazu.
Tedy činnost snažící se nalézt předobraz, archetyp sebe sama. Otázka: jedná se tedy
o pouhé napodobování něčeho, co bychom mohli definovat jako akt, čin, vůli, která
stvořila? Stvořitelský čin? Jde něco takového nejen napodobit, ale zejména poznat,
pochopit a rozumově zpracovat do té míry, že bychom byli schopni to vykonat?
Vždy se předpokládá, že všechny náboženské úkony byly zavedeny bohy, héroy
civilizátory nebo mýtickými předky. U primitivů, mimochodem řečeno, mají svůj
mýtický vzor nejen rituály, ale účinnost nabude jakákoli lidská činnost tím, že se v
ní opakuje přesně činnost boha, Héroa nebo předka na počátku dob. Přesto však
můžeme říci, že taková "teorie" není podkladem rituálu jen v "primitivních"
kulturách. V posledních staletích starého Egypta například vyplývala moc kněžského
obřadu a slova z toho, že v něm kněží napodobovali prvotní gesta boha Thowta,
který stvořil svět silou svého slova. Podle íránské tradice zavedl náboženské svátky
Óhrmazd, aby jimi připomněl jednotlivé fáze Stvoření Kosmu, trvajícího jeden rok.
Na konci každého období - připomínajícího postupně stvoření nebes, země, rostlin,
zvířat a člověka Óhrmazd pět dní odpočíval a zavedl tak hlavní mazdejské svátky
(Bundahišn I,A,18nn). Člověk jen opakuje akt Stvoření. Jeho náboženský kalendář v
rozmezí jednoho roku představuje všechny kosmogonické fáze, které se uskutečnily
ab origine. Svatý rok tedy ustavičně obnovuje Stvoření a člověk, protože ho rituál
promítá do mytické doby počátku, je současníkem kosmogonie a antropogonie.
Židovsko- - křesťanský sabbat je rovněž imitatio dei. Klid o sabbatu reprodukuje
Hospodinovo prvotní gesto, neboť v sedmý den Stvoření Bůh: "... odpočinul ode
všeho díla svého, kteréž byl dělal" (Gen 2,2). Spasitelovo poselství je v první řadě
příkladem, který má být napodoben. Když umyl Ježíš nohy svým učedníkům, řekl
jim: "Příklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já učinil vám, i vy učinili."
(Jan 13,15) Pokora není nic jiného než ctnost, ale pokora projevovaná podle příkladu
Spasitelova je náboženský úkon a prostředek spásy: "Jakož já miloval jsem vás,
abyste i vy milovali jeden druhého" (Jan 13,34 a 15,12). Křesťanská láska je
posvěcena od hříchu a činí svatým. Ten, kdo věří v Ježíše Krista, může dělat to, co
on. Jeho omezení a bezmocnost mizí. "Kdož věří ve mne, skutky, kteréž já činím, i
on činiti bude. (Jan 14,12)". (2) Toto všechno jsou zcela patrné důsledky. Člověk
koná to, co vidí jako obrazy v paměti vzpomínek (anamnésis). Obraz Stvoření je mu
vzorem pro akt napodobení stvoření. Člověk bloudí v labyrintu zrcadlové síně svého
vědomí, naráží do neznámých odrazů aniž poznává vlastní život, ale neustále hledá
nejvěrnější vyjádření své touhy, bolesti, radosti, utrpení. Proč? Jde o to správně a
přesně zformulovat tuto prazákladní otázku a odpovědět si na ni. Umělecká tvorba je
ve své podstatě a nejhlubším prazákladu touto neustále opakovanou otázkou i
odpovědí v jediném obraze. Ale jde v umění skutečně o to, nalézt odpověď? Co když
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tou odpovědí, kterou zdánlivě všichni hledáme, je právě samo umělecké dílo? Co
když skutečně je v obraze uměleckého díla skryta ona otázka i její řešení? A co když
je umělecké dílo gordickým uzlem a celé naše hledání a výzkumy spíše mečem
Alexandra Makedonského? Ovšem meč zruší obraz, nikoliv princip tajemství, který
skutečně existuje. Alexandr tím, že rozetnul uzel, zadanou otázku nevyřešil. Naopak.
On ji svou bezmocností pýchy přesně zformuloval.

ÚSVIT UMĚLECKÝCH DĚJIN (hierofanie)
Jak to tedy vlastně všechno začalo. Nejtěžší odpověď je vždy na nejprostěji
položenou otázku. Vysoce a skoro zcela pragmaticky pojímaný život prehistorického
člověka se neslučuje s představou, že vykonával jakési zdánlivě nesmyslné činnosti,
které neměly žádný prospěšný účinek pro ulehčení nebo obohacení jeho bytí.
Pravděpodobně tento život, z jejich hlediska, až tak dokonale pragmatický nebyl a
tato ne-přirozená a svým způsobem ne-účelná činnost byla tudíž chápána jako
nezbytná a pro život tohoto člověka naprosto nepostradatelná a nutná. Tím se ale
dostáváme do trochu jiného rozměru. Člověk dospívá do stádia, kdy s tím Něčím, co
ho obklopuje, potřebuje komunikovat jinak, na jiné úrovni, než sebezáchovně a
povýtce zcela intuitivně. Tedy postupně se v jeho vědomí potřeba takové
komunikace vyjasňuje a přechází do stádia duchovní potřeby. To je jedna možnost.
Evoluční.
Ještě ale existuje druhá; totiž, že člověk nikdy nedospěl do tohoto stádia
evolučním vývojem, ale byl v něm už od samého prvopočátku. O této druhé možnosti
až později.

PRVNÍ MOŽNOST
Člověk potřebuje komunikaci na jiné úrovni - proč? Zřejmě skutečně svým
vnitřním i pro něho samého nepochopitelným pocitem, intuicí nebo pudem a ještě
stále dokonale zapojenými zvířecími smysly pociťuje, že To Něco od něj cosi žádá,
nebo, že To Něco je schopno za určitých okolností přispět k zdokonalení jeho
samého. A to tak, že Já budu s Tím Něčím spojen v co největší možné míře.
Najednou si člověk uvědomil nejzákladnější rozpor své existence - chci patřit tam,
kam patřím, protože teď patřím někam jinam, kam vlastně nepatřím. Vzdálil jsem se
od sebe sama, ale Já to nevím sám od sebe. Vím to jako touhu a bolest patřit někam
jinam.
„Bylo řečeno, že člověk patří tam, kam patří: k nebi. Ale i samo nebe má
nahoře svoji zemi a země má dole svoje nebe, tak jako vnější rozum má v sobě

83

vnitřní lásku a milosrdenství a vnější láska v sobě přechovává vnitřní světlo rozumu.
Bytost skrytě koření v minerální říši, odkud bere elementární obživu. Mozek je
počátkem člověka, srdce počátkem duše a vnímání, pupek počátkem rostliny a
pohlaví počátkem všeho dohromady, protože všechno, co zde ve světě konfliktních
střetů tolika vůlí (jak se nám to jeví) existuje, roste a kvete ze semene. Bytost se
pohybuje po tváři země a hledá své místo. Člověk při svém putování zanechává
stopy. Otiskuje výmluvné značky do fyzického světa, aby je později dokázal objevit
a rozluštit, a to i tehdy, že jeho vzpomínání bude zastřeno událostmi, o nichž teď
ještě nic neví. Aby se v nich našel až znovu bude na fyzické pláni člověkem. Kdo své
stopy nenajde, musí začít nanovo. Navázání na zanechané stopy zkracuje čas,
potřebný k proražení zdi, která nás odděluje od vědomí. Čím přesněji se poznáváme
v "minulosti", tím rychleji pokračujeme v "přítomnosti". Inteligence, které kdesi
existují, jsou naším počínáním přitahovány, a pokud postupujeme správně,
napomáhají duchu otevřít v člověku cestu, zaslepenou zátkou pozemskosti. Jedině
tady na zemi může člověk prožívat to, čemu se říká zrod ...Když člověk najde své
místo, začíná hledat jiné, už ne pro sebe, ale pro Ono, které cítí všady kolem sebe.
Hledá Místo Boží. Historie hledání těchto míst je snad pro náš pozemský vývoj
nejdůležitější. To, že lze takováto místa najít, je důsledkem zjištěné pravdy: Já je
někdo Jiný. Ten jiný umožňuje v člověku nový zdroj vidění, kterému dal William
Blake jméno vizionářská představivost. Ve stavu prozření (který je vlastní žreci)
zachycujeme proudění energií a vibrací, jež za jiných okolností nevnímáme.“ (3)
Bylo ovlivnění prehistorického člověka jsoucnem okolního existujícího světa
(mraky, déšť, západ či východ slunce a jeho barvy, krajina, zvěř, stromy, ptáci,
motýli, květiny, zrcadlení vody, vůně, zvuky, hrom, zvířecí řev, ptačí zpěv atd.)
natolik silné, že ho to k něčemu přimělo? Myslím si, že ne. Zřejmě to vnímal jako
přirozený stav věcí jsoucích, které takové jsou a nejsou jiné. On v tom žil od počátku
věků, byl tím v dětství omračován, právě tak, jako je i současné dítě radostně
omračováno objevováním světa vezdejšího. A dítě roste a začíná si zvykat až si
zvykne na to, že ten svět kolem něj, ve kterém žije a ve kterém se vše opakuje, má
svůj pevný a neměnný řád. Vše je tedy nanejvýše přirozené a má to tak být, protože
to tak je. Ovšem i mezi prehistorickými lidmi se určitě vyskytovali výjimeční jedinci,
u kterých ono dětské omračování a žasnutí pokračovalo a tito jedinci cítili něco více.
Byli otevřenější a daleko vnímavější k duchovnímu stavu mysli, který sám o sobě je
veliké tajemství. Tito lidé (jakož i nynější umělci) pod tlakem tohoto zvláštního
pocitu byli přinuceni svoje emoce ostatním sdělit. Byli donuceni dostat onen
neuvěřitelný zvláštní a tajemný tlak ze sebe ven. A teprve nyní, když přebývali v
duchovním stavu vědomí, poznali, že ono vyjádření nejsou schopni tradičními a
používanými způsoby učinit tak, aby došlo k co možná nejpřesnějšímu sdělení toho,
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co emocionálně prožívají. Co žijí uvnitř svého srdce. A zde asi dochází k jedinému
ovlivnění okolním existujícím světem, ve kterém tehdejší (i dnešní) člověk hledal
prostředky a inspiraci.
Jako příklad uvedu malíře: jak vytvořit barvu, právě tu určitou, vytvořit ji
tak, že s ní dokáži malovat. A jak se vlastně dostanu k cílevědomému myšlení o tom,
že chci a musím konat právě takovou činnost jakou je vytváření obrazců mou rukou
na plochách. Tedy, jak dochází k vyjasnění si malování jako činnosti a dále k
vyjasnění si, že potřebuji barvy. Tedy definovat barvu jako věc, kterou napodobuji
odstín něčeho. Myšlením přijít na způsob získání, tedy výroby právě onoho
prostředku, jakým je určitá barva a štětce, kterým se nanáší, modeluje, prostírá. To
všechno už je cílevědomá rozumová činnost vrcholného charakteru, která zřejmě
vyžadovala jednak dlouhý historický proces a jednak usilovnou, vědomou snahu a
nezlomnou vůli překonávající všechny dnes jen těžko si představitelné překážky
tehdejšího způsobu bytí. To vše při samozřejmém předpokladu milosti daru - talentu.
Podle mého názoru se nelze smířit s obecně přijatou představou, že jednoho
dne prehistorický člověk uviděl kámen či větev podobnou zvířeti a to ho zaujalo tak,
že začal napodobovat. Nebo uviděl jak potůčky vody kreslí po dešti linie do písku a
zkusil to prstem, pak klacíkem a nakonec uhlem a barvami, které si dovedně vyrobil
z výtažků rostlin nebo hornin. To všechno proto, že kmen byl momentálně sytý a
dostatečně zásobený potravou. Už jenom barvy z rostlin a hlinek. To je svým
způsobem alchymie. To chce posedlost a touhu a vůli něco takového provést, o něco
takového se pokusit. Jisté je snad to, že k této činnosti musel mít člověk skutečně
vytvořeny mimořádně příznivé podmínky pro obstarávání potravy a zabezpečení se
nezbytnými materiálními předpoklady pro každodenní život. Takové podmínky jsou
možné jedině v tropickém a částečně v subtropickém pásmu Země. Jak ukazují
poslední antropologické nálezy, je velmi pravděpodobné, že cesta k modernímu
člověku započala skutečně zde. Ale přes všechny příznivé podmínky se nic neobejde
bez inspirace duchem. Co to znamená? Jak jsem již v úvodu hovořil, člověk ve svém
historickém vývoji dospívá k okamžiku, kdy poznenáhlu začíná pociťovat, že svět,
který jej obklopuje a jehož je součástí, že bytí, které prožívá, je něčím, co jej
přesahuje. Je nad ním, mimo něj, mimo jeho chtění. Toto přesahování vniká do
člověka a on jej pociťuje. Zároveň s tím přichází i druhý pocit, a sice, že právě tato
skutečnost stojící mimo něj, to zvláštní neviditelné a přece živé, co není vidět, co
dýchá jako on, ale je nekonečně mocnější, silnější, absolutně dobré, že toto něco, co
také vrhá blesky a řve hromy, zapaluje lesy a vylévá řeky do údolí, sype sníh a
vysouší savany, že právě toto Něco je tak důležité, že ani jeho život nemůže bez něj
existovat. A člověk s Tím začíná komunikovat. Respektive, snaží se nalézt způsob
komunikace, protože cítí silnou vnitřní potřebu tohoto vzájemného sdělování pro
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úspěšnost a prospěšnost svého vlastního života. Zároveň s tím přichází i první pocit
a projev pokory před Tím Něčím, co není vidět ani slyšet, ale nutí to k podivným
věcem. A v těchto chvílích prvních pokusů o komunikaci a sdělování pravděpodobně
vzniklo prenatální umělecké dílo.
Pohodlnost tropického hmotného dostatku však mohla vést i k pohodlnosti
duchovní. Člověk nepotřeboval v takové situaci mnoho snahy k obstarání základní
obživy. Měl tedy relativně dostatek prostoru k setkávání s onou jinou skutečností.
Tohoto prostoru využil ve svůj prospěch a jeho život v přírodních podmínkách
dostatku se pomalu stával symbiózou dvou skutečností - člověka a pro něj
stvořeného světa. V této situaci se člověk prakticky nepotřeboval vymanit z vlivu
prostředí, i když byl skrze svou schopnost reflexe označen, nebo spíše postaven
jinam na hierarchickém stupni. Ovládal tajemství přírody, dokonale jí rozuměl a
dokonale s ní byl sžit. Nic mu nescházelo, protože to Něco bylo zde, bylo s ním a
bylo to dobré. Člověk dával reflexi do služeb této symbiózy a dostal se do
uzavřeného kruhu velmi čistých až průzračných vazeb a vztahů, kterým rozuměl a
které málokdy selhaly. Je zajímavé, že tyto přírodní národy dodnes zůstaly na
stejném stupni civilizačního (rozuměj materiálního) vývoje, kterého po určité době
dosáhly. Je otázkou, zdali to tak nebylo správnější. Jestli způsob civilizace, který
později ovládl celé lidstvo, nebyl mylným krokem stranou. Pravda bude zřejmě
někde uprostřed, právě v té symbióze přírodního a rozumového. Život s Bohem a v
Bohu uprostřed světa stvořeného Jím a dotvářeného námi pro rozvíjející se
společenství v lásce.
Lidská rasa se pomalu rozšiřovala všemi směry a dostávala se i do mírného
vegetačního pásma, kde pro navyklý způsob života byly podmínky neskonale tvrdší.
Tlupa žijící v podmínkách a době, o které mluvíme, měla proto podstatně jiné
starosti, než v klidu reflektovat svět a sebe v něm. V dlouhých zimách vymírala
hlady a proto podnikala zoufalé pokusy ulovit velkou zvěř. Ubití mamuta bylo
událostí, kterou si dnes jen velmi těžko můžeme představit, ta soustředila na sebe
nesmírné množství energie a času celé tlupy. Ale i člověk se stával terčem útoků
hladovějících velkých šelem (šavlozubý tygr rod Smilodon, jeskynní lev Panthera
spelaea a j.) a padal jim za oběť. Lov na pleciocéní druhy jelenovité zvěře
(Megaloceros giganteus) byl také mimořádně nebezpečný. V případě nejvyšší nouze
se člověk zoufale odvážil i na velkého
srstnatého nosorožce (Coelodonta
antiquitatis), nebo medvěda jeskynního (Ursus spelaeus). Musíme si uvědomit
fyzickou mohutnost těchto tvorů v porovnání s člověkem, abychom pochopili způsob
života a pravděpodobnost šancí. V tomto boji o přežití přicházelo o život mnoho
mužů. Museli lovit, aby mohli jíst a na lovu umírali a proto se museli rodit. Tento
kolotoč byl zřejmě naprosto převažujícím v jejich uvažování. Jisté je, že právě v
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pleciocénu jedna vývojová větev lidského rodu zaniká navždy (Homo sapiens
neanderthalensis) a objevuje se větev nová, neskonale vyspělejší, která se od
dnešního člověka v podstatě neliší. Snad větší robustností. Homo sapiens sapiens je
zde (cca před 40.000 lety). A přibližně z téže doby se zachovala první díla, která
můžeme klasifikovat jako umělecká. (Umění však vzniklo mnohem dříve.)
Na samém počátku, podle určitých předpokladů, zřejmě šlo o jednoduché
označení něčeho něčím, čímž se ono označené stalo něčím zcela jiným. Jako příklad
vezměme nějaký prostý užitný předmět - ozdobu (náušnici, náramek a šperky vůbec)
nebo malůvku na předmětu či těle, tetování, řezy, vrypy či jiné plastické zdobení a
další skutečnosti, které s účelovostí daného předmětu nemají žádnou logickou
užitnou souvislost. V době před 35-30.000 lety, se objevuje soška Ženy, držící v
pravé ruce nad hlavou roh (velkého skotu). Symbol moci (kterou lze chápat jako
darovanou od Boha k vítězství nad silami Zla), plodnosti a mateřství, velmi
rozšířený po celé planetě, který udržuje život. Vysvětlení by se zdálo logické.
Existuje i názor jiný. To, co Žena drží v ruce je sice roh velkého skotu, ale
symbolizující srpek Měsíce, jako mystický znak panenství, ale už i zmíněné
plodnosti, vývoje života počatého v těle matky, jež vyšla ze země, ale je podřízena
onomu Něčemu. Slunce mělo životodárný charakter světla a tepla dne, tepla obnovy,
kdežto Měsíc byl něčím zcela se vymykajícím. Bylo to světlo, které svítilo ve dne i v
noci, které nedávalo teplo, ale život byl jím řízen jak při svém vzniku, tak v
okamžiku svého příchodu na svět z lůna matky. Navíc se lze domnívat, že ubývající
či přibývající Měsíc byl mysticky ztotožňován s rohy božské plodivé síly (vizuální
obrazná podobnost s rohy velkého skotu), tedy ženským principem bytí. Žena jako
Matka symbolizovala plodnost, pokračování života, který se vyvíjel právě v
měsíčních cyklech. (4) Odtud pravděpodobně i časté falické kulty a symboly
znázorňující opět zadanou ne-přirozenou schopnost zachovat rod kdykoliv (zvířata
mají krátké plodnostní cykly). Navíc si člověk uvědomoval, že při aktu plození, při
pohlavním styku, prožívá stav vytržení, který dával do souvislosti právě s druhou
stránkou skutečnosti oním Tím, Tam někde: nadpřirozenem. Stav tělesného i
duchovního vytržení, tělesná rozkoš a navíc v těchto chvílích a tímto způsobem
vznikající život v těle ženy, život, který se řídí objevováním se Měsíce na obloze a
jeho fázemi a má souvislost i se Sluncem. Tedy vzájemný vliv noci a dne. Až daleko
později se objevují první jeskynní malby zvířat, později i lidí, přibližně v téže době
se objevují ve větším množství hliněné či do kamene nebo kosti vyřezávané sošky.
Toto umění vrcholí v 15.- 10. tisíciletí př.Kr. Právě dnes přichází doba, kdy je
bezpodmínečně nutné znovu zhodnotit význam paleolitického umění a konečně bez
nánosu stále přetrvávající ješitnosti uměno(vědy) 19.století a samolibosti (uměno)vědy
století dvacátého. (20) Jaká je tedy ona druhá možnost počátku?
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DRUHÁ MOŽNOST
Vrátíme-li se zpátky k věrohodným počátkům tohoto procesu zjistíme, že
žádného počátku není. To je ona druhá možnost. Člověk nic neobjevoval, o nic
specifického se nesnažil a zejména nic složitě nevymýšlel. Bylo to zde VŽDY. Všude
kolem něj. V radosti tančících kozorožců na strmých skalách i ve stesku vlka vyjícího
na úplněk. Ve zpěvu ptáků a svatebních rituálech živočichů. To by však znamenalo,
že člověk nedospěl v průběhu svého vývoje k uměleckému výrazu postupně, ale že
jej měl v sobě od samého prvopočátku svých dějin jako přirozenou součást své
bytosti. Mám na mysli pouze nonverbální výrazové prostředky, kterými skutečně
bohatě disponuje i živočišná říše. Tyto projevy můžeme pozorovat i na dětech od
nejranějšího věku, právě tak, jako jsou v hravosti mláďat. Zvuky jako pískot, výkřik,
skřek, zvolání nebo rytmické hlasové projevy, tedy i zpěv, jsou naprosto přirozenou
výrazovou polohou, kterou člověk prostě vlastní, protože je, jak již víme, zcela
přirozenou součástí existujícího světa. A náš svět má tyto zcela specifické
vyjadřovací prostředky k vyjevování stavů a skutečností, jež se vymykají běžnému
sdělení, v sobě zakódované od svého počátku. Tyto vyjadřovací prostředky jsou ZVUK a POHYB.
ZVUK je pravděpodobně nejhlubinnější a tím i nejduchovnější složkou samé
podstaty života jako fenoménu existence. SLOVO jako archetyp prapočátku vzniku.
Proto jsou všechny vyjadřovací polohy týkající se ZVUKU (volání, zpěvové
citoslovce, skřeky a hlásky), spolu s pohybem těla nejranější skupinou čistých
výrazových prostředků umění (s reflexí nesouvisejících). Jsou emocionální a
pudovou reakcí na prožitek chvění a účinkují mimo intelekt. Touto sdělovací reakcí
disponují všechna stvoření, včetně člověka. (Stačí si připomenout rituální svatební
tance či soubojové nebo teritoriální chování zcela jasně vnímané jako rytmizovaná
gesta, znakové pohyby a specifické zvukové projevy u všech známých tříd
živočichů. V poslední době se uvažuje, ovšem čistě hypoteticky, o příbuzném jevu i u
flory. [5])
A právě ZDE je bezesporu skutečný počátek předlouhé cesty k vědomému
použití těchto prazákladních prostředků sdělení emoce, ve kterém už reflexe hrála
velmi důležitou roli. Uvědomíme-li si toto všechno, musíme se zamyslet nad
skutečností, kde tedy člověk vzal čas na hlubokou reflexi, která přinesla určité
poznání, jež dále vedlo lidskou bytost k nepřekonatelné touze toto poznání
pojmenovat, definovat, vyjádřit a sdělit. Ovšem nyní jde už o neskonale složitější
výrazovou strukturu, která z těchto prvotních základů samozřejmě vycházela.
Zřejmě muselo dojít k podobnému zkratu, jako došlo v případě reflexe. Tato
událost se nemohla, s největší pravděpodobností, uskutečnit přirozenou cestou. Tedy
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evolučním procesem. Stalo se to asi velmi brzy po získání schopnosti reflexe, díky
které člověk poznal cosi, co do té chvíle nemohl bez ní pochopit. Do evolučně
zažitého, přírodně pudově-emocionálního rituálu se dostalo něco ne-přirozeného.
Tedy jdoucího mimo proces vývoje. Toto poznání muselo pravděpodobně vzniknout
ve vědomí člověka pouze díky reflexi a v mimořádně krátkém časovém intervalu,
aby mělo takovou působnost. Jinak by se stalo samozřejmou evoluční součástí lidské
přirozenosti. A v tom je celý problém. Umělecké vyjádření bylo, je a bude zcela
mimořádnou, i když přirozenou událostí. Aby se takto mimořádnou událostí stalo,
muselo dojít v této komunikaci k něčemu, co zřetelně stálo mimo zažitý řád
pudových rituálů a co charakterizovalo dosud nepoznané, ale přirozené skutečnosti
právě jako mimo-řádné.
I tehdy se rodili ti, kteří byli jiní, kteří byli nějakým způsobem vyčleněni z
normální pospolitosti. Tělesně či duševně poznamenaní, ale i extrémně senzitivní, a
tudíž chovající se jinak i vypadající jinak a svým způsobem neschopni vykonávat
běžnou

a normálně prospěšnou činnost pro kmen či tlupu. Protože byli

takto

vyčleněni, byli ne-normální, také jejich běžný život byl odlišný, ne-normální
vzhledem k životu ostatních. U těchto lidí je všeobecně dokázána mimořádně
zvýšená senzibilita na jevy či skutečnosti, které normální zdravý člověk vnímá pouze
okrajově. Komunikují emocionálně a poznání zřejmě přijímají také emocionálně a
stejně jej i sdělují. Projevuje se u nich zvýšený sklon k pokoře i posedlosti. K
zarputilosti, ale i duchovní otevřenosti a dětské spontánnosti. Právě jejich vůlí
nekontrolovatelné reakce na vnější podněty se mohly stát příčinou toho, že tito jiní
lidé byli, možná, prvními křičícími tanečníky u ohňů, (»šamany«), ne ze své vůle
zasvěcenými, kteří na sobě nesli znaky onoho jiného světa. Oni byli v určitém smyslu
fatálně tamtím světem dopředu označeni. Posvátným znamením byla jejich odlišnost
anatomická či duševní. A protože každý člověk se snaží těm druhým sdělit svůj
poznatek z osobního poznání, sdělovali jej i tito jiní, poznamenaní. Ale svým
způsobem, svými schopnostmi, svými vyjadřovacími prostředky. Emocionálně velmi
silně působili na ostatní tím více, že vztah ostatních k nim byl díky jejich
poznačenosti také emocionálně jiný. Oni byli mimořádní, a tedy i když sdělovali již
poznané a pomocí obecně zažitých výrazových prostředků, toto sdělení bylo
emocionálně jiné. Proto bylo přijímáno jako zcela odlišné: mimo-řádné. Můžeme se o
tom i dnes přesvědčit u přírodních národů žijících původním způsobem života, kteří
tyto jednotlivce stále považují za poznačené nadpřirozenem a za ty, podávající
svědectví o tušeném jiném světě, protože jsou fyzicky i mentálně odlišní, jiní. Z
těchto důvodů je jim prokazována úcta a jsou považováni za nedotknutelné. Jak si
dále řekneme, takový člověk byl vlastně znakem nadpřirozena, které se mu,
nehodnému, takto projevovalo. Tudíž cokoli takový člověk sám označil libovolným
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dalším znakem, vytvořil svým dotekem pečeť tohoto nadpřirozena. Označené bylo
pak vyděleno a sloužilo dále jako posvátný symbol. Spojovacím článkem všech
právě popisovaných pravděpodobností je zmíněná vysoká míra
přirozené
emocionality v komunikačním systému všech prvotních lidí. Všichni dozajista cítili
ono chvění tajemna a pociťovali dotyk posvátné radostné bázně. Ale pravděpodobně
ti vyvolení poznamenaní toto chvění prožívali intenzivněji a zřejmě i daleko
emocionálně intenzivnější bylo i jejich sdělení. (22)
Duchovní vnitřní komunikace mezi člověkem a Tím je onou tvůrčí činností,
která posléze dala vzniknout umění. Každý jednotlivec zapojený do této komunikace
byl odlišný a měl vrozené předpoklady k něčemu svému, specifickému, jinému než ti
ostatní. Prostě tuto duchovní vnitřní komunikaci každý prožívá zcela individuálně a
jedinečně. Byl tedy přinucen tuto činnost přizpůsobit svým zadaným, vrozeným
předpokladům, aniž o tom nějak hlouběji uvažoval nebo byl schopen uvažovat. Až
po dlouhém vývoji tvůrčí činnosti začalo toto konání nabývat na základech a mohlo
se ve svém dalším vývoji opřít o takto získanou tradici. Člověk

koncentroval

dosažené zkušenosti a tudíž se dostal do fáze zdokonalování vlastní činnosti, dá se
říci řemesla, a nikoliv podstaty. Někdo modeluje z hlíny, jiný maluje na kameny,
stěny či jeskynní stropy, další kreslí barevnými hlinkami na tělo, zase jiný se odívá
do bizarních a podivuhodných hábitů a masek.
Ale někdy museli být ti zcela první, kdo se začali kolébat

do jiným

nepostižitelného a neslyšitelného rytmu. A možná při tom vyli jako vlci nebo křičeli
jako jestřábi. Rozhodně asi vyluzovali nějaký melodii podobný zvuk a jejich tělo se
chvělo nebo houpalo. A toto sdělení našlo odezvu. Najednou to všichni znali, bylo
jim to tak blízké a známé a vycházelo to z hloubi jejich ještě pudové přirozenosti.
Začali se také houpat a kolébat a tleskat a výt a křičet. A s tím vším do těchto rytmů
pravděpodobně začaly první taneční pohyby a první skupinové taneční projevy.
Aby nedošlo k omylu, mám na mysli vědomou činnost, nikoli pudovou či
přirozenou, která je součásti fenomenu života. Pocity tajemna mají zajisté i
živočichové a je velmi pravděpodobné, že duchovní komunikace mezi živou bytostí a
Tím probíhala od samého prapočátku života, protože je v něm založena. Člověk si to
pouze díky reflexi u v ě d o m i l.
Prvním vyjádřením rytmu člověkem bylo asi dupání nohou do

země a

rytmizované skřeky. Možná i tleskání nebo plácání dlaněmi do stehen. V tom
samém časovém rozpětí snad i první bicí, klacek na kmen. Výroba různých bicích
nástrojů jako koordinovaná činnost přišla pravděpodobně později. Melodický zpěv
buď paralelně nebo následoval téměř vzápětí. A to už byl pouze krůček k složitěji
komponovaným tancům rituálního charakteru, které v sobě obsahují i výrazné prvky
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pantomimy a herectví. Základním rytmem byl zřejmě tep lidského srdce. Byl
nositelem života, výrazem temperamentu i tajemstvím dechu (ducha). Do dnešních
dnů je většina rituálních a slavnostních tanců u domorodých národů doprovázena jen
bubnováním, které napodobuje, či doslova kopíruje tep srdce. Tak jak se v průběhu
tance zvyšuje rychlost tepu, tak se také zvyšuje rychlost rytmu bubnování. Těžko to
celé nazvat evolucí uměleckých výrazových prostředků, když pravděpodobně
vycházel s rituálních úkonů, které vlastnil od počátků svého bytí. Člověk jedná
podle archetypu, jehož znakem je on sám. (6) Člověk začíná podvědomě cítit velmi
intenzivní potřebu být osobně součástí tajemství, které ho obklopuje, které je i uvnitř
něho samého a kterému nerozumí. On o něm však ví, protože ho prožívá. Můžeme
však jen dedukovat, že snad právě proto vzniká tanec, jako zpočátku mimovědomý
a zcela spontánní a pravděpodobně zakódovaný výraz emoce z mystické radosti a ten
se pak dál rozvíjí v plně dramatický tvůrčí čin. Že právě proto se objevují první
umělecké projevy, výtvarné znaky na zbraních, kamenech, skalách, oděvech,
užitných věcech denní potřeby, ozdoby těla, znaková malba tváří (malba i tetování).
To člověk skutečně pozná až díky reflexi, že právě tento a žádný jiný způsob
vyjádření onoho tajemného přetlaku je osvobozující a zároveň i sdělující. Toto
sdělení se ukázalo i mimořádně přesné ve smyslu pochopení sdělovaného. Čin
obsahující tuto myšlenku se časem mění přes pantomimu v divadlo. Člověk tak
vytváří svým projevem a svou činností zcela specifické znaky. Cokoli je takto
oznámkováno nabývá jiného smyslu, dostává jiný význam a stává se zcela
jedinečným a určitým bodem kontaktu s tajemstvím. Proto je takové dílo uměním.
Protože pro vyjevování takto specifikované činnosti jsou umělecké výrazové
prostředky samozřejmé a jedině možné. Cožpak náboženské liturgické obřady
nejsou z formálního pohledu divadelní představení? Nebo mytologické, mystické a
zasvěcovací (iniciační), liturgické a svátostné texty včetně bohoslužebných,
modlitebních a svatých kanonických knih nejsou vynikající literaturou nebo poezií?
Zcela mimořádným svědectvím o tomto tajemství umění-znaku jsou památky tzv.
megalitických a jim příbuzných kultur. (7) Ale vraťme se k tématu.
Umělecká činnost je tedy jakýkoli lidský projev nebo konání, které
zanechává znak či symbol tajemství prožívaného skrze duchovní stav jehož
nejpřesnějším významem je adorace. Člověk tak chce vyjádřit, či přesněji řečeno
sdělit jinak nesdělitelný a nedefinovatelný pocit své, nazvěme to pokory, před
tajemstvím svého bytí a radosti z bytí vůbec. Zároveň se tímto snaží sdělit, že
přijetím stavu pokory, která mu dává možnost dotyku s tajemstvím, je přijetím
skutečnosti dávající přítomnosti vznešenost velkolepého tajemství bytí ve věčnosti.
Tedy - Já smrtelný a pomíjivý se dotýkám hlubokého tajemství nesmrtelnosti a
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nepomíjejícnosti a mám tedy živý prožitek dokonalé svobody. Když to celé trochu
zjednodušíme, abychom dostali jasnější představu, lze říci, že:
UMĚLECKÉ

DÍLO

JE

ZNAKEM

ČI

SYMBOLEM,

KTERÝ

ZPROSTŘEDKOVÁVÁ POCIT TVOŘÍCÍHO ČLOVĚKA Z JÍM PROŽÍVANÉHO
TAJEMSTVÍ BYTÍ. TEDY
SVÝM ZPŮSOBEM SYMBOLIZUJE BOD
KONTAKTU (DOTYKU) S TÍMTO TAJEMSTVÍM. PROTOŽE JE-LI JEHO
ZNAKEM ČI SYMBOLEM, JE SOUČÁSTÍ TOHOTO TAJEMSTVÍ A TUDÍŽ JEJ
I OBSAHUJE. JE ASPEKTEM ADORACE NEJVYŠŠÍHO PRINCIPU BYTÍ.

PRAMEN - PROSTŘEDNÍK - SVĚDECTVÍ
Kdo je tedy umělec, moderní dobou poměrně neoprávněně nazývaný tvůrce. Je to mimořádně nadaný člověk, který vyjadřuje něco, co k němu promlouvá,
co jím prochází, co prociťuje, aniž plně chápe hlubinu tohoto prožitku. Spíše to
pouze tuší. Je tedy svým způsobem podivuhodným nástrojem! Je zde něco, co jím
prochází, a protože právě tento člověk je průchozí, tedy nadaný, a tím i otevřený
tomuto vlivu, je schopný se vyjadřovat adekvátně v hlubokosti a širokosti tohoto
působení. Takto vzniká tajemná realita, které jsme si zvykli říkat znak či symbol.
Zde se nabízí otázka, zdali může být umělecké dílo realistickým odrazem bytí?
Myslím si, že realismus jako odpozorovaná denní skutečnost děje, syžetu a formy,
tudíž víceméně odraz této skutečnosti, je také jakýmsi znakem či dokonce symbolem
ve smyslu jednoho stylu formálního zpracování. S uměním zřejmě nemá mnoho
společného a je pouhým záznamem událostí bez hlubšího duchovního svědectví.
Samozřejmě, že umělecké dílo používá skutečnost, tedy reálie života, bez kterých se
neobejde. Jsou obecně vzato jediným výrazovým prostředkem, který má umělec k
dispozici - prostředí, věci, objekty, lidé a jejich vzájemné vztahy. Proto umělec není
tvůrce v tom pravém slova smyslu. Ke své tvorbě, tedy ke svému sdělení, se
potřebuje orientovat pomocí světa již stvořeného, vytvořeného. Jeho tvorba z těchto
realistických výrazových prostředků vychází potom dále k vyššímu zobecnění až k
vytvoření onoho znaku či symbolu, o kterém jsem mluvil.
HIEROFANIE
Protože umělec veškeré nám známé reálie života dává do zcela nových
souvislostí a obohacuje je naprosto novým obsahem a dává jim vlastnickou značku
toho vyššího, tím tu věc, skutečnost, vztah či událost mění na věc, vztah a skutečnost
naprosto jinou, na hierofanii. Ta jako posvátný znak vytváří onen bod kontaktu s
tajemstvím bytí. A v tomto jediném případě a okamžiku (při tvorbě hierofanie) je
umělec spolutvůrcem. (8)
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A zde už se blížíme k oné poodhalené roušce, kterou se nám sice zcela odhrnout
nepodaří nikdy, ale přesto určité náznaky postřehnutelné jsou. Umělec vytvoří znak,
symbol, kterým obdaří libovolnou reálii a ta v tomto okamžiku přijme účast na
nejvyšším tajemství bytí. Proto oštěp označený značkou je lepší, kvalitnější a lépe a
dokonaleji zasáhne cíl. Proto postavička z hlíny dělá místo, kde se nachází, místem
posvátným, místem důvěryhodnějším,
ale tajemnějším. Proto se tyto věci
totemizovaly a postupem doby stylizovaly do sebe sama natolik, že se staly
symbolem symbolu. Tudíž ztratily své původní (druhotné) určení a staly se znakem
pro obraz toho Něčeho. Z této totemizované věci, místa, osoby se stal bod dotyku,
kontaktu, s vyšším řádem bytí, jehož jsou všichni a všechno ostatní skrze tento bod
dotyku účastni. Tuto účast si uvědomují, až ji pochopí a vykonají jako duchovní
prožitek podstaty svého vědomí. To znamená, že ví-li člověk, co označená věc,
místo a osoba označuje, bude-li chtít a otevře-li se svou vlastní účastí, pozná i co
zprostředkuje, tedy o čem a jak a proč podává svědectví.
UMĚLEC JE TEDY VYVOLENÝM (SCHOPNÝM, OTEVŘENÝM,
POKORNÝM) ČLOVĚKEM, KTERÝ JE SCHOPEN UČINIT, VYKONAT,
VYTVOŘIT ČI VYSLOVIT ZNAK-SYMBOL TAJEMSTVÍ BYTÍ. TOMUTO
ZNAKU-SYMBOLU ŘÍKÁME UMĚLECKÉ DÍLO.
Tím se také částečně vyjasňuje čím ve své podstatě a principu umělecké dílo
je a k jak úžasnému a globálnímu zmatení pojmů dochází v poslední době.
Pokusíme-li se to všechno shrnout do jednoduché, pochopitelné a stručné formulace,
dá se říci, že:
UMĚLEC JE TEN, KDO SKRZE OTEVŘENOST SVÉ POKORY PŘINÁŠÍ
VE SVÉM DÍLE (UMĚNÍ) SVĚDECTVÍ O TAJEMSTVÍ BYTÍ.
Z toho všeho vyplývá, že umělecká tvorba není zaměstnáním či povoláním,
ale způsobem bytí, způsobem žití, způsobem existence a tím do velké míry i úkolem
pro vyvoleného.
Umělec tedy, a s ním i umělecké dílo, nemá za úkol pouze poučit, vzdělat,
seberealizovat se, předkládat své názory a koncepce či bavit. Umělecké dílo a
umělec, totiž, jsou prostředníky, jsou svědky, kteří podávají svědectví o neskonale
hlubším a vyšším principu života, než by člověk byl schopen vydat jen sám ze sebe.
Toto svědectví (umělecké dílo) vzniká však jako druhotná skutečnost jejímž základem
je adorace tajemství bytí.(9)
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POZNÁMKY:
(1) Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu.(Archetypy a opakování) Praha, Oikoymenh 1993, str.21
(2) Ibid., str.21-22
Srovnej: Elidae, Mircea: Posvátné a profánní. Praha, Česká křesťanská akademie 1994,
str.17-81
(3) Bor, D.Ž.: Abeceda stvoření. Komorní soubor mýtoetymologických esejů o povstání člověka,
jazyků, náboženství, kultury a civilizace. Praha, Trigon 1993, str.214-216
(4) "Roh i koruna vyjadřují u příležitosti svatby stejnou skrytou symboliku: každý lidský sňatek je
předobrazem onoho sňatku, kterým se každý člověk musí nejprve spojit sám se sebou, aby dal světu
božské dítě, Jod, symbolizované rohem, a zároveň je obrazem sjednocení stvořeného s Nestvořeným,
člověka s Bohem, spojení symbolizovaného korunou. Roh je v tomto smyslu vrcholným projevem
síly a plodnosti. Je světlem, přislíbeným Izajášem lidstvu na jeho cestě dovršení, překračujícího
veškerou dualitu. Slunce a Luna, božský Otec a Matka, Moudrost a Inteligence jsou dovršeny v
Hospodinu, v rohu Izraele, o němž žalmista zpíval už v době, kdy byl tento roh ještě svinut v
hlubinách Ámen! Roh Izraele se znovu vztyčil v potomcích krále Davida, hlavy a vůdce svého lidu. A
když se narodil Jan Křtitel Předchůdce, tu jeho otec, velekněz Zacharjáš, zpívá pln radosti:

"Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele,
že navštívil a vykoupil svůj lid
a vyzdvihl nám roh spasení
v domě Davida, služebníka svého."
(Luk 1,68-69)
"Mesiášský roh dosáhl svého vrcholného vztyčení v osobě Krista. Dozrání v lůně rodiny je pouhým
zárodkem v měřítku národa, semínkem, které umírá v zemi, aby vzklíčilo v dimenzi světa. V lidovém
podvědomí je onen roh spojován s "jednorohým", neboli s jednorožcem. Roh je tu pouze jinou
formou třetího, "čelního" oka. Obdobou tohoto rohu, vyrůstajícího u jednorožce (fr.licorne) na vrcholu
hlavy, je potom malé střešní okénko, zvané "vikýř" (fr.lucarne), kterému se také říká "volské oko". To
jen dokresluje vztah mezi rohem, okem a světlem."
Souzenelle, Annick de: Symbolismus lidského těla. Praha, Unitaria 1994 str.278-284
"I modlila se Anna a řekla: Zplésalo srdce mé
v Hospodinu, a vyzdvižen jest roh můj v Hospodinu;
rozšířila se ústa má proti nepřátelům mým, nebo
rozveselila jsem se v spasení tvém."
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1 Sam 2,1

Srovnej význam "čelního třetího oka" u egyptského boha Atuma a celé egyptské duchovní
hierarchie. Lze pouze připomenout

zcela mimořádný význam tohoto pojmu v hinduistické,

budhistické a zejména lámaistické spiritualitě. Dále jednorohé bytosti v mytologii Persie, Indie a Číny
a význam a symboliku rohů u většiny středomořských, středoasijských, asijských a tichomořských
národů. (pozn.V.S.)
(5) Vše co se dotýká systémů rituálních iniciací a komunikace má člověk zakódováno jako základní
genetickou paměť vycházející z hlubinných koncepcí bytí existujícího kosmu. A radost nebo sexuální
vytržení, teritoriální chování i bojové rituály, jak už víme, vyjadřuje živočišná říše systémem pohybů a
zvuků,

které lze označit za tanečně-zpěvní a jsou projevem hlubokého

emotivního prožitku.

Například v radosti je hloubka emoce natolik silná, že struktura pohybového vyjádření bývá poměrně
impulsivní a velmi temperamentní. U sexuálního vytržení je to velmi podobné, až na skutečnost, že
pohyby jsou velmi dobře zorganizovány a mají už neoddiskutovatelně taneční ráz. Proto se v odborné
literatuře tak i nazývají - "svatební taneční rituál". Navíc v okamžiku rituálu svatebního tance je
živočich natolik silně vnořen do niterného prožitku hlubinné podstaty života, že je zcela mimo vnější
svět. Někdy až natolik, že jsou silně omezeny smyslové vjemy jako sluch, zrak, čich a hmat a
nezřídka jsou silně zredukovány i potřeby stravy a tekutin. Toto smyslové omezení je soustředěno
právě na vjemy netýkající se probíhajícího rituálu. A naopak, tyto smysly jsou mimořádně citlivě
nastaveny na vjemy přímo související s rituálem. Jako markantní příklad lze uvést svatební odyseu
lososů z moří do řek a jezer, na místa svého zrození, kdy po celou dobu cesty, pak v průběhu tření po
kterém umírají, nepřijímají potravu. U všech živočichů je tento systém rituálního chování přirozenou
součástí životního rytmu, včetně člověka. U dětí si můžeme tohoto jevu povšimnout velmi zřetelně.
Slyší cosi zjevně vnitřního a tančí a zpívají své předlouhé nesrozumitelné ódy a litanie a navázat s
nimi kontakt je možné až po silném vyrušení. Tanec a zpěv, alespoň jak to vypadá podle mých
osobních poznatků, má člověk geneticky zakódovány jako kterýkoli jiný živočich. Vnímání rytmu je
jednou z podstat života vůbec (den

a noc, vegetační období a pravděpodobně i ten naprosto

nejdůležitější - rytmus tepu srdce). (pozn.V.S.)
(6) Srovnej: Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu. (Archetypy a opakování) Praha, Oikoymenh
1993, str.9-10
(7) Monumentální díla megalitických civilizací jsou roztroušena po všech kontinentech naší planety.
Přes Evropu, Střední východ, Indii, Indonésii, Tichomoří až po Ameriku a Afriku. Můžeme srovnávat
Stonehedge s gigantickými terasami v Baalbeku, nebo

pyramidy v Egyptě a v Americe s

pyramidálními stavbami v Thajsku nebo Kambodži. Můžeme směle diskutovat o mimořádné podobě
tajemné kultury Dlouhouchých na Velikonočním ostrově

a jejich sochách Moai s obrazy

Dlouhouchých na ostrově Bali. Na obou ostrovech také velmi dobře znají i pojem Pupek světa. Nebo
ještě jeden příklad. Kamenný býk na oltáři v Polynésii a tentýž kamenný býk na oltáři v tureckém
Čatal Hüyüku. Všechny megalitické civilizace jsou si velmi podobné, až příliš podobné. A jejich
umění, které jako kamenný symbol-znak vzlétá vzhůru, tam, kam míří pohled očí megalitických soch
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a obrazů, někam závratně daleko za obzor, nebo ještě přesněji, jednoznačně do kosmogonických výšin
časoprostoru svého zrození. Zmateně a s trochou tajuplného mrazení tušíme v gigantických stavbách
ono prvotní chvění, které naznačuje, k čemu to všechno asi sloužilo a proč bylo vynaloženo tolik umu
a práce na zdánlivě zcela nesmyslné

a zbytečné výtvory. Naše útržkovité znalosti vědí cosi

o

zasvěcovacích mystériích pro vyvolené spojených se znalostmi esoterickými a astronomickými tak
hlubokými, přesnými a moderními, že jim odmítáme uvěřit. Věděli dávno před Ptolemaiem, že Země
je kulatá, věděli i to, že je oběžnicí Slunce. Věděli o chvění vesmíru (hudbě sfér [17]) dávno před
Pythagorem. Co dnes víme o dolmenech, starověkých svatyních, kde se při mystických obřadech
člověk pravděpodobně tonizoval tokem duchovních energií, které dokázal vyhledat a využívat? Co
víme o telurických proudech (10) a jejich síle, které se přičítá duchovní potenciál? V podstatě nevíme
nic. Toto všechno napojovalo a sjednocovalo s mystériem Universa a oni toto svaté mystérium
nejenom chápali, ale především s ním komunikovali. Druidové, keltští žreci, skrze tento mystický
systém věděli, že se narodí Bůh z Panny (Virgini pariturae). Že tuto znalost měly i jiné národy než
Izraelité (18), dokazuje samo Písmo svaté (Mt 2,1-2). Nechápeme. Přitom je nutné vědět, že lidé
megalitické civilizace všechny tyto výtvory netvořili jako umělecká díla. Tak je, i když jen částečně,
vnímáme až my. Oni se zřejmě snažili o předání síly a hlubiny duchovního poznání, a umění zde bylo
už jen logickým druhotným výsledným efektem. Protože co je v duchu, je v pravdě a krása je pravdou
lásky, která je prapodstatou tvorby. A přesto stačí přeskočit několik tisíciletí, aby nám řešení zřetelně
tušeného tajemství jasně naznačila gotika.

Všimněme si základního tvaru a směrování menhiru,

pyramidy, kambodžského chrámu a - gotické katedrály. Zamrazí nás reálné tušení toho, že gotika byla
zřejmě tím posledním megalitickým duchovním vzepětím Evropy. A nejen v umělecké tvorbě. Baroko
si to ostře a jasně uvědomovalo, proto se snažilo na gotiku vědomě navázat, ale vyšlo z toho pouze
zoufalé a křečovité gesto. Monumentální i fatální jak v myšlence, tak svou připoutaností k zemi.
Majestátní a vznešeně-tragická snaha znovu se pokusit o návrat do onoho kosmického pohybu, do
vertikálního kosmogonického proudění transcendentna. Veškeré

úsilí a snažení vedlo pouze k

soustředěnějšímu pohledu na sebe sama a ke křečovitému gestu těla, které se marně pokoušelo ve
spirále napodobit gotické esovité prohnutí, které ono kosmické proudění neukazovalo, ale bylo jím!
Gotické umění je totiž menhir, pyramida, dolmen. Je to čistý znak. To, co přišlo poté, bylo stále více a
více pouze lidské já. Přesto, že baroko bylo duchovní reakcí na renesanci a manýrismus. Tedy jakousi
výjimkou ve vývoji a směřování společnosti. Ve smyslu ostatních uměleckých slohů, gotika nemá ani
výtvarné umění ani architekturu. Je to stejné jako u megalitických kultur. Umění je zde druhotným
přirozeným důsledkem prvotní snahy - přiblížit hlubinnou účastí člověka k Bohu. Adorací. V tomto
smyslu lze říci, že gotika znovu sjednocuje umění a vědu do jedinečného kompozitního tvůrčího
systému, který je velmi podobný systému megalitických kultur. Proto gotická katedrála nemůže mít
strop, protože její vertikála není omezena architektonickým výpočtem, ale končí ve spirituálních
dimenzích času a prostoru, které ji zpětně klasifikují směrem dolů jako - tok duchovního světla. (Viz
pozn.č.5, Kap.XVI)
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Baroko však strop v chrámech má, protože vědomě staví a buduje architekturu. Dopředu
plánuje estetický celek, který má sice jako prvotní ideu liturgický duchovní prostor materializovaný
do časoprostorové kompozice hmoty architektonického celku,

ale právě proto se tento prostor

emocionálně i spirituálně nahoře uzavírá a vytváří strop. Baroko je kompozičně uzavřené, gotika má
kompozici v časoprostoru otevřenou. A v této době se

objevuje jeden z největších a

nejmonumentálnějších uměleckých činů člověka celé moderní doby. Barokní stropní freska, která se
snaží tento uzavřený prostor otevřít do spirituálních dimenzí gotiky. Mohutné vzepětí lidského génia
však narazilo na hranici trojdimenzionálního prostoru ve vertikále světla. Barokní freska marně
rozevírá falešnou iluzí reálna náruč pro světelné proudění spirituálního pohybu. Zůstává, tak jako v
sochařství, nedokončené vzedmutí vlny, která prohrála zápas o zduchovění hmoty. Byl to omyl v
procesu, který ovšem zcela vyplýval z ducha doby a ctil metafyzické chápání smyslu života jak v jeho
filosofickém a teologickém aspektu, tak v projevech prostého denního spění. (11)
Když Michelangelo Buonarroti ukázal úžasem ochromenému světu svou fresku Genesis na
stropě Sixtinské kaple, netušil, že

zadal kompoziční normativ stropu jako duchovní klenby pro

epochu budoucí. Když El Greco rozzářil oči svých portrétů světlem duchovní vertikály, nevěděl, že
zachytil ono gotické proudění trascendentna ve výtvarném umění snad naposledy. V megalitu či
gotice byla hmota prodchnutá duchem počátkem komunikace (12). U renesance a baroka tomu bylo
naopak, hmota

prodchnutá duchem byla koncem, intelektuálním výsledkem

komunikace.

Michelangelo se dokázal vrátit k duchovnosti Bohem stvořené hmoty ve svém posledním geniálním
díle, Pietě Rondanini. Proto na nás působí v kontextu tradičně chápaného vztahu formy a obsahu své
doby jako dílo nedokončené. Její

zpracování hmotnosti materiálu totiž není uzavřené, protože

Michelangelo zde úplně opouští formu jako výraz zobrazující reálnou podobu zobrazované skutečnosti
a zcela se soustřeďuje na pochopení obsahu jako duchovní skutečnosti, kterou vyjevuje skrze hmotu.
Netvoří hmotný model ideje, ale modeluje hmotu do obrazu ideje. »Mimoděk« se tak v jeho tvorbě
objevila gotická transcendentní spirála, protože tvoří »adoračním myšlením gotiky« (13). O to se však
pokoušel už na náhrobku pro Giuliana de'Medici v kompozici Den, ale teprve v posledním díle, Pietě
Rondanini, se to vyjevilo beze zbytku. Dále je to výrazná nepodobnost megalitu a gotiky na cokoliv
jiného v průběhu rozvoje lidské civilizace. U všech stylů a dob lze bez větších problémů rozpoznat a
definovat přechodové prvky a znaky evoluční tendence. U megalitu a gotiky nic podobného popsaným
přechodovým prvkům není. »Najednou se našlo« množství hotových a vyučených mistrů dokonale
obeznámených s profesí, ideou i estetikou stylu. Jakoby tyto kultury »přes noc přišly a přes noc
odešly«. Jakoby nepatřily do vývojového řádu naší civilizace. Zcela mimořádným poznatkem je
tušení, že gotika

vycházela z naprosto odlišných principů poznání a ideí tvorby.

(16) Dalším

společným aspektem megalitu a gotiky byla jejich vyjímečná schopnost vibrace, chvění, rezonance.
Dolmeny byly dokonce stavěny jako vibrační časoprostory, které se zřejmě rozeznívaly zpěvem při
mysteriích a iniciačních rituálech a toto chvění bylo mimořádně důležitou složkou celého obřadu. Víc
o tom už nevíme. Gotická katedrála je svým způsobem dokonalým hudebním nástrojem, který lze
rozezpívat a rozechvět

zpěvem až do mystických tónů. Ty lidský zpěv doplňují,
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obohacují a

komunikují s ním vytvářejíce harmonii mystického »mystagogického společenství radosti« ve chvále
Boha.
Původní gotická katedrála měla pouze dvě věže v průčelí bez vertikálních špiček. Tyto věže
jen málo převyšovaly celou stavbu, a občas jednu věž v centrálním křížení katedrály. Uvnitř bylo
bludiště a součástí katedrály byla i studna či posvátný pramen (19). Celá stavba se spíš než na kostel v
jeho klasické románské podobě symbolicky podobala truhle-schránce, která ukrývá mimořádně
vzácný obsah - eucharistii jako nejintimnější společenství s Bohem (23). V této souvislosti se hovoří o
Arše úmluvy. Je gotická katedrála materiálním,

tvarovým i ideovým symbolem Archy úmluvy?

Uvědomíme-li si co Archa úmluvy znamená a do jak širokých a hlubokých archetypálních souvislostí
zavádí( viz Prolog a Kap.I), překvapí to. Ne náhodou se vnitřní prostor křesťanské katedrály nazývá
lodí. A ne náhodou je právě slovo loď, lodí, etymologicky zařazováno jako výraz praevropský (14).
Takových souvislostí je celá řada. (15) (Pozn.V.S.)
(8) HIEROFANIE - věc, skutečnost, pojem, která už "neukazuje" sebe sama, ale je tím, co se
projevuje skrze ni. Člověk ji použil v povýšeném významu, ale v jejím obrazu.
"Posvátný kámen, posvátný strom nejsou uctívány jako takové; jsou uctívány pouze proto, že jsou to
hierofanie, že ukazují cosi, co již není ani kámen, ani strom, nýbrž posvátno; das ganz Andere. Nelze
dosti zdůraznit paradox, který představuje každá, i ta nejelementárnější hierofanie. Tím, že zjevuje
posvátno, může se jakýkoli předmět stát čímsi jiným, aniž přitom přestane být sám sebou, neboť i
nadále sdílí kosmické prostředí, které jej obklopuje. Posvátný kámen zůstává kamenem; zdánlivě
(lépe z profánního hlediska) se ničím neodlišuje od ostatních kamenů. Avšak pro ty, jimž se kámen
odhaluje jako posvátný, se jeho bezprostřední skutečnost

proměňuje naopak ve skutečnost

nadpřirozenou. Jinými slovy, těm, kdo mají náboženskou zkušenost, se může celá Příroda odhalit
jako kosmická posvátnost. Kosmos se ve svém celku může stát hierofanií."
Eliade, Mircea: Posvátné a profánní. Praha, Česká křesťanská akademie 1994, str.11
Řecky

hieros znamená posvátný:
Hieroglyf - posvátné písmo
Hierarchie - posvátná moc
Hieratický - posvátný
Hierofantický - mystický ...atd.
(pozn.V.S.)

(9) "Když jsem připravoval nákresy pro okna synagogy, hleděly na mne oči dávných předků. Linie a
barvy plynuly jako slzy z mých očí a já si postupně uvědomoval, že cesta života je krátká, ale ústí do
věčnosti. To poznání klíčilo v mé duši už tehdy, když jsem ilustroval Bibli, a cele ovládá mou práci,
kterou bych rád nazval náboženským uměním. Což o něm po všechna ta léta nevydává svědectví můj
štětec? Umění je pro mne duchovní stav!" Marc Chagall
(1O) Telurické proudy - elektrické proudy protékající Zemí, indukované změnami geomagnetického
pole.
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(11) Baroko se pokoušelo otevřít časoprostor v monumentalitě

kosmické věčnosti. Definovalo

člověka a jeho existenci jako konečnou nepatrnost v nekonečném a věčném vesmíru, který je dílem
Božím. Avšak pouze člověk je schopen tuto skutečnost poznat a vyjevit skrze tvůrčího génia, kterého
má jako dar určený k tomuto poznání. Tuto gigantickou ideu materializuje baroko na základě
mistrovsky zvládnuté perspektivy a matematické harmonie, která navíc umožňovala i subjektivní
vjem skoro dokonalé iluze pohybu. Mistrovskou a klasickou
Quirinale postavený Gian

ukázkou je kostel Sant'Andrea al

Lorenzem Berninim v Římě (1658-1670). Iluze pohybu je zde tak

sugestivní, že člověk má pocit vznášení se na vlnách. U povah citlivějších dochází až k fyzické
nevolnosti, jako při plavbě po moři. Baroko zacházelo s pohybem jako se stvořenou fyzikální
skutečností a tudíž přirozeně existující ve hmotě. Stačilo jen tyto skryté zákonitosti objevit a projevit
tento kosmogonický pohyb pomocí mnoha výrazových prostředků, které architektura nabízí (rytmus,
tektonika, světlo a stín, protiklady a jednota aj.). Barokní umělci takto dokázali dát prostoru vířivou
nestálost a ve spojení s barokní freskou a figurálním sochařstvím se prostor stal pulsujícím vesmírem,
který měl v sobě zakódován i tep věčnosti. Navíc organizování jednotlivých uměleckých druhů mezi
sebou mělo vysloveně dramatickou režii. Jednotlivé skupiny vzájemně dotvářely nerozborný celek a
byly nositely významu, který se ozřejmil až v komunikaci s jinými skupinami. Komunikací byl i
konflikt nebo protiklad, který však otevíral cestu k dalším kombinacím a významům. To všechno
doplněno okázalou nádherou koberců, tapiserií, mistrovstvím výtvarné štukové reliéfnosti a výrazným
používáním zlata, představovalo chrám Boží jako

lidským smyslům nepostižitelnou nádheru

dokonalosti Bohem stvořeného světa, která nenechala oku spočinout na jednom místě a donutila
člověka k vnímání věčnosti jako duchovnosti, jež prostupuje hmotu svou tvůrčí dynamikou, oživuje ji
a vrhá do víru, jehož středem je Bůh. Člověk, který se v tomto časoprostoru (chrám) nacházel, se tak
stával přirozenou součástí velkého mystéria spirituálního pohybu do centra Věčnosti. (Pozn.V.S.)
(12) Charpentier, Louis: Mysterium katedrály v Chartres. Praha, Půdorys 1995.
(13) "Údělem stavitelů středověku byla víra a skromnost. Anonymní tvůrci ryzích mistrovských děl
se povznášejí k Pravdě pro potvrzení svého ideálu, pro šíření a vznešenost své vědy. Ti renesanční,
zabývající se především svými osobami, žárlíce na svou důležitost, se dokázali povznést pouze k
zájmu o přetrvání svého jména. Středověk vděčí za svou nádheru původnosti své tvorby; Renesance
vděčí za svou všeobecnou oblíbenost servilní věrností svých napodobenin. Zde myšlenka, tam móda.
Na jedné straně génius, na druhé talent. V gotickém díle je tvorba podřízena ideji; renesanční tvorba ji
ovládá a zastiňuje. Jedno hovoří k srdci, k mozku, k duši, to je vítězství ducha; druhé se obrací ke
smyslům, to je velebení hmoty. Od XII. do XV. století chudoba prostředků, ale bohatství výrazů;
počínaje XVI.stoletím plastická krása, prostřednost objevu. Středověcí mistři uměli oživit prostý
vápenec; umělci Renesance zanechali mramor nehybný a chladný.

Právě protiklad těchto dvou

období, zrozený opačnými koncepcemi, vysvětluje opovržení Renesance a její hluboký odpor pro vše,
co bylo gotické. Takový stav ducha musel býti osudný dílu středověku; a právě jemu musíme připsat
bezpočet mrzačení, jichž dnes oplakáváme."
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Fulcanelli: Tajemství katedrál a esoterický výklad hermetických symbolů Velkého Díla. Praha, Trigon
1992, str.78-79
(14) Machek, Václav: Etymologický slovník jazyka českého. Praha, Academia 1971, str.338
(15) Jiřičná, Eva: Co nesetřel čas. Symbolika chrámová. Souvislosti, 20, 1994, č.2, str.22-28
(16) Scala paradisi. Stupně k ráji. (bratr Guido). Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1996.
(17) Halevi, Z'ev ben Shimon: Vesmír v kabale. Praha, Volvox Globator 1994, str.23-28
(18) Lissner, Ivar: Civilisations mystérieuses. Paris, Robert Laffont 1964, obr.36
(19) Ez 47, Zj 22,1-5,
(20) Kubíček, Jánuš: Dramatický meziprostor. Brno, Petrov 1995, str.55-62
Pijoan, José: Dějiny umění I. Praha, Odeon 1977, str.9-42
(21) "Nejzajímavější otázkou umění je však jeho existence. Umění existuje - v tom je jeho nejprostší
zdůvodnění. ...Bylo zřejmě tak nutné k životu, jako nástroj opatřující potravu."
Kubíček, Jánuš: Dramatický meziprostor. Brno, Petrov 1995, str.17
(22) Příkladem z naší doby může být neslyšící(!) fenomenální skotská perkusistka Evelyn Glennie.
Na první poslech hraje jinak a my, protože je neslyšící, ji jinak posloucháme. O Beethovenovi a
Smetanovi aj. nemluvě. (Pozn.V.S.)
(23) Viz.: Cantalamessa, Raniero: Eucharistie - naše posvěcení. Tajemství poslední večeře. Kostelní
Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1997.

***
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KAPITOLA V
GENEZE UMĚLECKÉHO VÝRAZU A OBSAHU (II.)
V úvodu této kapitoly je nutná malá rekapitulace, protože se dospělo k místu,
kdy všechny dosažené vývody budou zařazovány do konkrétních souvislostí. Z
předchozích kapitol se sice může na první pohled zdát všechno ujasněné a určené,
ale pro otevření následujících problémů je bezpodmínečně nutné pochopit, alespoň v
obrysech, o co při takto definované umělecké tvorbě jde a dále, že přijatý úhel
pohledu není uměle vykonstruovaná teoretická nebo akademická koncepce tvůrčích
vztahů, která je analyzována pouze na základě velmi abstraktních a hypotetických
předpokladů a domněnek.
TVORBA JAKO VYJEVOVÁNÍ ŘÁDU
1. Umělecká tvorba je činností a snahou o podání svědectví o skutečnosti,
která člověka duchovně přesahuje (Bůh). Ať chceme či nikoli, jde v procesu
umělecké tvorby o vyjádření velmi hluboce subjektivních pocitů, mimořádně složitě
postižitelných, které k člověku pronikají nebo v něm vznikají při setkáních s
tajemstvím bytí. Tak tomu bylo od samého počátku člověka.
2. Umělecké dílo je tak čistě subjektivním, nezprostředkovaným svědectvím a
znakem o duchovní podstatě tajemství života. Tím je jedním z možných směrů
poznání. Toto dílo jako výsledek tvorby je i oslavou duchovního principu tvoření
(Boha), jako nejvyšší možné hodnoty, jež počala bytí, jsoucno a všechny další
skutečnosti, které zásadně orientují život člověka.
3. Z toho všeho pak následně vyplývá:
a) Umělecké dílo je znakem tajemství bytí a symbolem příslušnosti k němu a
účastnosti v něm.
b) Umělci byl svěřen talent (cit, smysl, schopnost či otevřenost) a je vyvoleným
člověkem. Vyvoleným, aby skrze stav pokory vykonal to, co vykonat musí.
Vyvolenost není tedy povýšenost, vyvedení v čelo, nad, ale spíše úděl k utrpení.
Vyvolený je poslední z posledních, vykonavatel vůle, prostředník, pokorný nástroj v
rukou duchovní moci. To platí obecně, jako základní etický normativ umělce. Věřící
umělec navíc toto vyvolení cítí jako vedení milostí Boží, jež mu svěřila talent
vykonat svědectví o Bohu vytvořením znaku, který symbolizuje tajemství bytí a
tímto znakem je umělecké dílo. Je vyvolen k údělu projít křížovou cestu bez které
umělecké dílo nevznikne.
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c) Angelus, posel Boží vůle, střeží a zároveň skrze sebe (Posla) otevírá tomuto
člověku (k bolesti a utrpení pokory vyvolenému) cestu k Duchu svatému. Protože
každý talentovaný (vyvolený k bolesti svědectví) člověk je svým způsobem podoben
prorokům, jejichž vyvolenost byla stejného charakteru: (CREDO: Věřím v Ducha
svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je
zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.) (1)
Právě tak je to i s umělcem a jeho ústy - schopnostmi osobně se vyjádřit,
osobně se sdělit. Skrze ústa umělce mluví též Duch svatý (Nejvyšší řád, bod Omega
...). Vzpomeňme na prolog filmu Andreje Tarkovského: ZRCADLO - je potřeba se
oddat vyšší moci, která mě zná, ví o mně všechno a chce mi pomoci tím, že se mi
sdělí, to znamená, že mi dá poznat krásu a bolest pravdy. Je proti člověku nekonečně
lepší, laskavější, moudřejší, vědoucnější a nekonečně mě miluje. Poddat se jí, nechat
na sebe působit, poslechnout ji a tato nejvyšší moc (Bůh) mi otevře jazyk a uši,
rozum i srdce a vyvede z temnot labyrintu mého zakomplexovaného Já a zmatek v
hlavě se vyčistí, nesmyslné blábolení a koktání intelektuální pýchy se zpřehlední a já
konečně začnu mluvit!
JÁ! SVÝM JAZYKEM, SVOU VŮLÍ, SVÝM CHTĚNÍM, SVÝM INTELEKTEM.
Já, protože budu definovat skutečnost procházející Mnou, kterou Já cítím, Já
prožívám, Já poznávám, Já vyjevuji, pomocí SVÝCH schopností, SVÝCH možností,
SVÉHO talentu a skrze intelektuální identifikaci SVÉ osobnosti.
Ovšem toto mé JÁ je naprosto a bezvýhradně v moci nejvyšší Lásky, tedy v moci
Boží, a tím i v nejvyšší možné osobní i absolutní svobodě.
BŮH JAKO NEJVYŠŠÍ ŘÁD
Můžeme se rozjet do všech končin naší planety. Prohledat ty nejzapadlejší
kouty deštných pralesů a nejzapomenutější pustiny osamělých pouští a nenajdeme
místa, kde by žil člověk a neměl ve své tradici pradávnou mytologii, pohádky,
filosofické systémy, kosmogonické teorie vlastního vzniku a s tím související
náboženství. Ve všech těchto způsobech lidského myšlení se jako základní nosná
složka vyskytuje religiózní podstata světa, ať už je vyjádřena jakýmkoli způsobem či
jakoukoli formou. Každý národ má své bohy nebo svého Boha. Každý národ svůj
vznik spojuje s určitou formou stvoření, tedy Božského stvoření, to znamená aktu
STVOŘENÍ jako něco, co žádnému tvoru, žádné bytosti ani žádné věci či skutečnosti
už jednou Bohem stvořené, není více dostupné. Tato duchovní skutečnost je těm
nejprimitivnějším národům bezvýhradně a zcela jasná, protože na rozdíl od nás, neprimitivních lidí 20.st. velmi jasně a naprosto jednoznačně rozlišují čtyři základní
věci: stvoření - tvoření a zázraky - kouzlení.
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„Pozorujeme-li chování archaického člověka v celku, zjistíme toto: ani
předměty vnějšího světa, ani lidské úkony samy o sobě nemají žádnou autonomní
vnitřní hodnotu. Předměty nebo úkony nabývají hodnoty, a tím se stávají reálnými,
jestliže se tím nebo oním způsobem podílejí na realitě, která je přesahuje....
...Primitivní, archaický člověk neuznává v dílčích projevech svého vědomého jednání
žádný úkon, který dříve nepředvedl nebo nezažil někdo, kdo nebyl člověkem. Dělá
to, co již dělal před ním někdo jiný. Jeho život je nepřetržitým opakováním gest
zavedených jinými. Toto vědomé opakování určitých paradigmatických gest je
projevem původní ontologie. Nezpracovaný produkt přírody či předmět upravený
člověkem získává svou realitu, svou totožnost jedině potud, pokud se podílí na
transcendentní realitě. Gesto nabývá smyslu, reality jedině a výlučně tehdy, když
reprodukuje prvotní úkon. Skupiny faktů vybraných z různých kultur, nám pomohou
lépe se obeznámit se strukturou této archaické ontologie. Shrnu je do několika větších
oddílů:
1. Fakta, která ukazují, že v očích archaického člověka je realita funkcí nápodoby
nebeského archetypu.
2. Fakta, která ukazují, že realita uděluje účast na "symbolice Středu": města,
chrámy, domy se stávají reálnými tím, že jsou připodobňovány ke "středu světa".
3. Konečně rituály a signifikantní profánní úkony, které nabývají jim připisovaného
smyslu a tento smysl zhmotňují jen proto, že záměrně opakují určité akty, stanovené
ab origine bohy, héroy nebo předky." (2)
Jedním se základních úkonů, které se této klasifikaci trochu

vymykají,

protože nemají ani druhotně profánní charakter, ale jsou původu čistě a pouze
duchovního, je modlitba. Z druhé strany se samozřejmě jedná o archetypický úkon a
čin, který má každý člověk v sobě zakořeněný snad od samého počátku svého
vědomí.
„Osvětí, které do mě vstupuje, se podobá svazku světelných paprsků. V
bodě, který bychom mohli nazvat "nulovým stavem rozprostraněnosti", se kříží a
dochází k zázraku: svět se rodí znovu. Nebo je tomu naopak? Vytváří snad mé
vědomí kolem se rozléhající svět? A je to mé vědomí? ...Otázky nepadají ani
nenapadají. Otázky jsou, dokud jsem Já. Je nanejvýše důležité promluvit o Hlasu
Božím a Slovu Božím. Hlas Boží se ozývá ze světelného centra. Slovo Boží se valí z
centra v nepřestajných
vlnách, jimž gnostici dali jméno AEONY a které
mýtoetymologie spojila s řeckým AYO - žhnu nebo křičím, zvučím, volám. Hlasem
Božím je oheň, Slovem Božím je Světlo. Probouzet Světlo v sobě je nejvyšším cílem
lidské bytosti: je bytím Jednoho. Je spočinutím v centru, v Moudrosti Slova, jehož
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symbolickým obrazem je med (Žalm 119, 103). Sladkosti, sladkosti, nevýslovná
sladkosti!
Modlitba dává sílu, vzývání propůjčuje moc. Ten, kdo

vyhledává moc,

zpravidla ji nachází a obrací ji proti sobě tím, že si chce podmanit sílu. Ten, kdo se
modlí, je silný: může mu být postoupena moc, která není-li zneužita, dává síle směr
prosazovat dobro. Při modlitbě i při vzývání musíš postupovat správně a vědět, jak
zacházet s vůlí. Modliti znamenalo původně prosit, dávat slib, obětovat, mluvit v něčí
prospěch, mlčet v sobě o něco." (3)
A do třetice lze otevřít stránky nejvyššího duchovního vyznání jaké zachoval
doznívající středověk v díle toho, kdo modlitbu pozvedl a prohloubil »do prožitku in
spiro«, jaký je pro nás dnes těžko představitelný - Sv.Jan od Kříže:
„Tento plamen lásky je Duch jejího Snoubence, to je Duch svatý. Duše už ho
pociťuje v sobě nejen jako oheň, který ji strávil a přetvořil v lahodnou lásku, nýbrž,
jak jsem řekl, i jako oheň, který nadto v ní hoří a šlehá plamenem. A ten plamen
pokaždé, když zaplápolá, zaleje duši blažeností a osvěží ji silou Božího života.
Činnost Ducha svatého v duši, přetvořené už v lásku, záleží totiž v tom, že vnitřní
úkony, které v ní působí, jsou plápolání, to je vzplanutí lásky, s nimiž se vůle duše
spojí a pak miluje nanejvýš vznešeně, neboť se sjednotí s plamenem v jednu lásku."
(4) K sv.Janovi od Kříže se ještě dostaneme v příští kapitole. Vraťme se k prožívání
religiozity a zůstaňme při tom v Evropě. Toto téma je totiž natolik rozsáhlé, že
opravdu půjdeme pouze po určitých prvcích, které můžeme označit za znakové a tím
se budeme pohybovat v určitém, úzce vymezeném geografickém prostoru, který jsme
tímto schopni alespoň částečně znakově obsáhnout. Půjde vlastně o velmi prosté
schéma, na základě kterého si pouze ozřejmíme určité vztahové skutečnosti vážící se
k prožívání duchovní podstaty světa tak, jak ji postupně přijímal a odkrýval člověk v
sobě a vyjevoval ve svém sdělení.

POHANSTVÍ
Podstatou pohanství jako nabožensko-mytologického systému je ztotožnění
Boha se stvořeným světem. Pohanství je vírou, kterou zprostředkuje samo stvořené
jsoucno. Je vírou velmi ranou, ale těžko lze říci, jestli tato forma víry byla tou
prvopočáteční. Spíše ne. Než se pustíme do orientačního přehledu, měli bychom si
ujasnit dvě základní definice.
Mytologie: vyprávění, bájesloví o vzniku světa, bozích, o přírodních jevech
a legendárních hrdinech. Tato vyprávění vznikají na úsvitu lidských dějin a byla
pokusem o zevšeobecnění a objasnění různých reálných jevů a společenských tradic.
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Jedná se většinou o doby, ze kterých nejsou žádné historické prameny. Každá
kultura si během své existence vytvořila systém, který vypovídal
o těch
nejzákladnějších otázkách a vztazích struktury vesmíru, světa, států, národů, měst,
vladařských a heroických rodů i věcí.
Mýtus: vnější a viditelný znak vnitřní duchovní zkušenosti, vyjadřující
nadpřirozené, nemyslitelné a nepoznatelné smyslovými obrazy s prostorovou a
časovou dimenzí, bez níž člověk není schopen myslet. (13)
Náboženství: vztah člověka k transcendentní skutečnosti, k něčemu, co jej
přesahuje a na čem je duchovně závislý. Celek je souhrn projevů této závislosti.
Náboženství se v různých formách vyskytuje u všech národů a civilizací. O vzniku
náboženství byla vytvořena řada teorií. Žádná však není obecně přijímána. (5)
Jak je vidět, opět se zde trochu míchají různé definice a pojmy. Avšak i z tohoto
pohledu může být pohanství smíšený nábožensko-mytologický systém uspořádaný
do přísného, i když pro nás těžko prostupného řádu. Základní strukturu tohoto
způsobu náboženské víry lze definovat asi takto:
Pohané se klaněli, světili a vzývali stvořené jsoucno v jeho materiálním
projevu a hmotných atributech. Tedy, svatý byl pro pohana stvořený svět, nikoli
Stvořitel. Ve stvořeném jsoucnu však ctili Stvořitele, k jehož pojmu se dostávali
velmi složitou duchovní cestou a pomocí personifikací skrze své možnosti chápání
tajemství bytí. Byli to mimořádně senzitivní lidé ve svém propojení a vztahu s
přírodou, proto ho ctili všude kde byl. Ctili ducha v jeho projevu, ať dobrém či zlém.
Tento duch se projevoval skrze: strom, zem, vodu, oheň, nebe, vzduch, horu, kámen,
údolí, řeku, moře, jezero, květ, vítr, hrom, blesk, Měsíc, Slunce, hvězdy ...atd. Je
mimořádně zajímavé, že struktura této religiózní hierarchie byla dána naprosto přesně
a bez výjimky odshora dolů, byla tedy jasně - vertikální. Nejvyšší bůh nahoře a
postupně, směrem dolů, počet bohů rostl a význam se zmenšoval ve smyslu
pozitivním (dobra). Dole u země existovala imaginární hranice, kde plus se měnilo
na mínus a na této hranici se pohybovaly bytosti, které sice měly určitou, pro člověka
nedosažitelnou moc (kouzla, čáry, časoprostorový pohyb), ale jinak se svými
charakterovými
vlastnostmi podobali lidem. Nebyli ani dobří ani zlí, byli
nevypočitatelní. Dále po vertikále pod zem (hladinu vod, jezer a moří) narůstalo
znaménko mínus (zlo) a počet bohů se zmenšoval. To končilo u vládce (ducha) zla,
jenž se svou mocí a (svým duchem) skoro rovnal nejvyššímu, ale právě že pouze
skoro. Toto znamení plus a mínus nesly i všechny objekty Stvoření na této vertikále
se nalézající. Velmi primitivně, jako názorný příklad, lze říci, že to co bylo od země
nahoru, bylo narůstající plus a obsahovalo v sobě ducha života a to co bylo níž, než
určitá hloubka, bylo mínus a obsahovalo v sobě ducha porobeného zlem. Ta
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neutrální a dost těžce definovatelná hlubina byla Země, tedy bůh a nebo bohyně
Matka-Zroditelka, Život dávající a život nosící materie. Poskytovala útočiště lidem,
zvířatům, ptákům (voda rybám a vodním bytostem a živočichům), dávala sílu
stromům a rostlinám, dávala lidem úrodu a plody. Velmi pragmaticky řečeno - tato
vrstva hlubiny sahala ke konci těch nejhlubších kořenů a do hloubky průměrných
řek. Po velmi pečlivém srovnání těchto protikladných světů (+ a -), lze dojít k
zjištění, které naznačuje velmi pozoruhodné souvislosti. Minimálně v širším
evropském kontextu se lze s vysokou dávkou věrohodnosti domnívat, že všichni
pohanští bohové byli jakousi zvláštní, materiálně-duchovní personifikací jediného
boha, který sídlí ve všem, stvořil vše a projevuje a vyjevuje se skrze své stvoření.
Celé universum je vlastně on sám, ale na jiný způsob. Tím se v celé duchovní šíři
vyjevuje hlubina pohanské spirituality. Proto pohan žil veškeré jsoucno jako svaté.
Stačí si připomenout náboženský systém většiny kmenů severoamerických prérijních
Indiánů a jejich Velkého Ducha (Manitou), který byl na počátku před vším a jemu je
vše podřízeno,
protože On všechno učinil sám. Stvořená příroda obrazně
představovala a vyjadřovala to, co by křesťan obecně nazval chrámem. Sloužila k
uctívání nejvyššího mystéria. Toto uctívání duchovně skrze ni propojovalo člověka s
podstatou universa. V ní se konala tajná malá mystéria, zasvěcovací obřady a
adorace bohu(ům). Posvátné háje, většinou dubové, vřesoviště, hory, skály,
prameny, jezera, jeskyně, stromy a jiná místa určená žreci jako svatá. (6) Abychom
alespoň nepatrně pronikli do pohanského způsobu myšlení, pokusíme se ozřejmit si a
alespoň částečně poznat jeden znak. Jediný z nepřeberného množství posvátných
skutečností, které byly propojeny mimořádně dokonalou (nevymyšlenou nýbrž
zjevenou) souvztažností.
ZLATÁ RATOLEST - JMELÍ
Jmelí - zlatá ratolest (na rozhraní jara a léta sežloutne a začne zářit nádherně
jasnou oranžovězlatou barvou. Tehdy se stává kosmickým symbolem. V té době
probíhá letní slunovrat, který byl mimořádně závažným a velmi důležitým
pohanským svátkem nejen na území evropského subkontinentu).
Jmelí bylo prapůvodně zřejmě duší dubu, která rostla v koruně a živila se
nikoli ze země, ale z nebe. Ovšem zas tak prosté to není. Někteří etnografové,
folkloristé, mytologové a botanici zjistili velmi pozoruhodnou věc. Dub, jako
posvátný strom snad většiny evropských národů, je nejvíce bleskem zasahovaný
strom vůbec. Proč tomu tak je, o tom se lze pouze dohadovat na úrovni těžko
dokazatelných hypotéz (nejvyšší a nejmohutnější stromy v hájích, či „vylučují“ ze
sebe do okolního prostoru nějakou plynou látku, pro nás jen těžko zjistitelnou, která
působí jakýmsi bleskosvodným účinkem ...?). Symbolika stromu je vůbec zřejmě
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centrální symbolikou k pochopení pohanské vertikály. (7) Pohané věřili, že dub je
jakousi nádobou či schránou ohně, kterým se v období letního slunovratu (21.června)
posiluje slunce. Tento oheň se vyjevuje právě skrze ohnivý květ jmelí, které je
prostředníkem mezi ohněm dubu a ohněm slunce. Je ovšem jmelí emanací
slunečního ohně, či je sluneční oheň emanací jmelí? Bereme-li emanaci jako
vyzařování, vyplývající
stupně jsoucna, je tato
hierarchické vztahy ve
posvátných obřadech a

z jednoho božského principu a vyzařující postupně další
otázka dost principiální a určující další souvztažnosti a
smyslu vyplývání z a do. Není jistě náhodné, že při
na posvátných místech se oheň rozdělával pomocí tření

dubového dřeva. Starověké evropské národy věřily, že dub byl tou původní
zásobárnou ohně, z kterého bylo posilováno i slunce. V tomto případě je sluneční
oheň emanací jmelí. Věřilo se, že jmelí (podobně jako na slovanském východě
kapradina-zlatý květ) na sebe bere zlatý aspekt jen v určitých okamžicích, a to
naprosto a zcela výjimečných. Takovým okamžikem byl například i letní slunovrat.
Z dubu se sklízel oheň v podobě jmelí a posvěcovalo se jím všechno, co mohl člověk
svou prací či jiným konáním znesvětit nebo co mělo blízko k zlým duchům. Bylo to
posilování života, zdraví, ochrana od zlého a vůbec od moci zla. Jeho hlavním
úkolem bylo však posílení slunce. (8)
To, že do dubu uhodí blesk nejčastěji ze všech stromů, si možná vysvětlovali
jako oblíbenost tohoto stromu Velkým nebeským bohem, jehož hlas slyšeli v hromu
a snad i proto se dub stal nejposvátnějším ze stromů. Například u druidů, keltských
nejvýše zasvěcených kněží-žreců, bylo jmelí uctíváno jako spadlé z nebe a bylo
znamením, že strom, na kterém roste, je vybrán bohem. J.G.Frazer píše, že možná, a
lze to pokládat za pravděpodobné, věřili, že jmelí spadlo na strom v bouři a v blesku.
Zde snad je i zárodek víry, že dub, na kterém jmelí roste, je emanací nebeského ohně
a když v mystických obřadech jmelí trhali zlatým srpem oděni všichni do bílých říz a
hábitů, přivlastňovali si všechny magické, mystické a svaté vlastnosti hromu a byli
tak více a úžeji vpojeni do mystéria posvátnosti jsoucna v jeho absolutní
souvztažnosti s božským a tím posvátným, tudíž i do tajemství o nejvyšším bohu.
Tomuto vývodu by se dalo oponovat, protože na první pohled charakterizuje vztah a
hloubku symbolu jmelí u druidů jako velmi prostý a poměrně primitivní a do velké
míry i lineární znak. Druidové byli neobyčejně vzdělaní a zejména hluboce mysticky
zasvěcení kněží zcela zvláštní kategorie. O jejich hlubině poznání víme skutečně jen
velmi málo, ale to, co víme, nás opravňuje myslet si, že jejich vztah k posvátnu a
jejich hluboké prožívání transcendentna byly natolik v souvztažnosti s tajemstvím
bytí, že jejich víra věděla něco trochu jiného, než jsme schopni si vůbec domyslet.
Od toho se můžeme dostat velice rychle k posvátným vlastnostem jmelí jako všeléku,
jmelí jako ochránce, jmelí jako zbraně, jmelí jako materializovaného symbolu
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slunečního i zemského ohně (slunce + strom). Jmelí je božským znamením a dostává
se do koruny dubu pomocí blesku, je tedy i dítětem blesku, nebeského ohně, kterému
se občas dával přívlastek hromové koště. Stačí si vzpomenout v této souvislosti, že
hromovým koštětem se nazývají keřovité výrůstky stromů, keřů i vrbin. Ale opět a
zejména jmelí! V českých zemích se vyhazovala o svatojánské a filipojakubské noci
hořící košťata do vzduchu, aby se hořícím koštětem posílil sluneční oheň a zároveň
se přes oheň přeskakováním nebo spíše vskakováním do plamenů nabírala životní
síla a moc. Také hořící košťata zapálená u chalup měla chránit tato stavení před
bleskem za bouře (později svíce hromnice) tak, že samo koště, jsouce dítětem
blesku, symbolizovalo jmelí-zlatou ratolest a blesk do sebe přitáhlo a pohltilo. Od
jmelí dále můžeme široce rozvinout celý systém nábožensko-mytologický a
přirozeně vejít do čistě spirituálního procesu chápání světa se všemi jeho vztahy,
které tehdy byly pro myšlení typické a existovaly po celé Evropě. (9)
Následující tabulka je jakýmsi náznakem symbolicko-znakového systému,
který je ve skutečnosti neskonale rozvětvenější, bohatší a je neuvěřitelně dokonale
emocionálně-logicky propojen. Chtěl bych pouze naznačit, že věrouka a náboženství
pohanů mělo ve své podstatě hluboký mystický prožitek zasvěcení do ducha ve
vertikální hierarchii a tato víra, filosofie, mytologie (nelze to rozdělovat je to vše
jednotnou součástí jednoho nerozdělitelného životního stylu a světového názoru)
byla vysvětlována, chápána, znázorňována a prožívána pomocí symbolů, znaků a
metafor. Bylo to svědectví o Bohu, o příslušnosti k něčemu vyššímu, posvátnému,
tajemnému, věčnému, dobrému.
Pro názornost:
BARVA

VERTIKÁLA

VÝZNAM

Zlatá, purpur,

Nejvyšší sféra,

Nejvyšší bůh

červená slunce, oheň
Modrá, bílá

Hrom, blesk, vítr

Zelená, modrozelená

Vrcholky hor,hladina
vod,hlava,koruna stromu

Sféra hlavních bohů
Posvátno na zemi pro
člověka zasvěceného

Barevné odstíny

Kmen, stvol, člověk,

Jsoucno, člověk,vše

žluté, hnědé, zeleň

povrch země,vody

živé,bůžci,elfové
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Hnědá, hnědo-černá,

Vše pod povrchem ze-

Škodliví a zlí du-

tmavá modř,

mě nebo hladiny vod,

chové, démoni a

jeskyně, podzemní

skřítci sloužící

vody,drahé kameny

zlu.

Kombinace černé a

Propasti, mrtvá voda,

Nejspodnější svět,

zlaté, černé a čer-

hluboké a rozsáhlé

bůh smrti a věčného

vené, černé a zelené

jeskyně, hlubina řek,

zatracení

zelené a červené a

jezer a moří, vřící

čistá černá

prameny, bažiny, močály, vřesoviště

To byl pouze náznak barevné symboliky k místu a jeho spiritualitě. Ale i
všechno ostatní ukazuje na skoro absolutní souvztažnost všech komponentů a atributů
života a nerozdělitelnou provázanost
všech použitých komponentů tohoto
mystického symbolicko-znakového a obrazného charakteru chápání jsoucna a bytí.
Já, člověk, nežiji mimo, ale jsem zasvěcenou součástí posvátnosti bytí a aby
bylo jasné, že jsem součástí, tak vytvořím na sobě, ve svém životním prostředí, na
věcech co mi patří a které
mám ve své moci znak tohoto posvátného,
transcendentního, protože to, co nosí na sobě znak, je tím, co znak představuje.
Například:

PYRAMIDA

TROJZUBEC

SVASTIKA

BLUDIŠTĚ

Tyto tvary nejsou pouhým geniálním výtvorem vrcholné lidské inspirace,
invence a imaginace, ale zcela mysteriózními symboly a znaky, nebo přesněji řečeno,
jsou dokonalými systémy, které na základě neuvěřitelně hlubokých znalostí (až
moderní dobou nazývaných vědeckými) a ve spojení s niterným mystickým
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prožitkem jsou schopny uvést člověka, zvíře, nebo v mimořádných případech i
předmět, do zcela jiných duchovních souvislostí a tak vytvořit stav pro přijetí
naprosto odlišného vnímání a chápání jsoucna, než je obvyklé. Tyto systémy totiž,
jsou-li součástí dnes už ztracených posvátných mystických obřadů, dovedou
koncentrovat energii a směr jejího toku. Zasvěcovaný se musel v určité době, a to
velmi přesné, nacházet v určitém místě, opět velmi přesně, a musel být mimořádně
pečlivě na průběh a dopad obřadu zasvěcování připraven (vyučen, vzdělán a mít i
výjimečné předpoklady dané-talent). Pro nepřipraveného člověka by to znamenalo
smrt nebo v nejlepším případě naprosté zhroucení psychiky.
Duchovní stav byl tonizován právě těmito systémy a jejich

schopností

soustřeďovat energii v určité síle a v určitém toku, ale nejen to. Byla tu velká role
doprovodných látek, jako nápojů speciálně připravovaných v tajných mystických
obřadech. Dále se používaly kouře a dýmy (dnes znovuobjevované a rychle
doplňované vzácně dochovanými ozvěnami minulých znalostí a vědecky nazývané
aromaterapií). V tomto smyslu byly dobře známy jak alkoholické

látky, tak

nejrůznější druhy omamných drog (konopí, hašiš), ale i silně halucinogenních (peyotl
- Echinocactus williamsii). A dále v řadě, a to nikoliv okrajově, i fyzické a duševní
bolesti či slasti. To všechno se dokonale propojovalo ve vzájemném působení v
jediný celek tancem, rytmem, hudbou a zasvěcovacím zpěvem
litanického
charakteru.
Z těchto rituálních, mystických obřadů vyplývalo zasvěcení V něco, nebo
DO něčeho, nebo posvěcení NA něco. V posvátné, v božské, v Boha; do posvátného,
do božského, do Boha. Co se při těchto nanejvýše utajovaných shromážděních
zasvěcenců skutečně dělo a jak obřady probíhaly, o tom nevíme nic. Víme pouze, že
se tyto obřady konaly a měly své výsledky, které se dnes matně odrážejí právě v
mytologii a bájesloví. Zanechávají nám po sobě také materiální důkazy, které ani při
nejlepší vůli nedokážeme jak archeologicky zařadit, tak významově zhodnotit. (10) a
(11)
Základní obřady:
- systém posvěcování nebo zasvěcování byl podstatným prvkem všech velkých
rituálních obřadů a slavností, které probíhaly k základním událostem běhu přírody v
cyklu roku
- letní a zimní slunovrat
- všechny základní lidské práce a činnosti
- všechny druhy léčení
- všechny druhy žádostí a modliteb bohům
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- všechny druhy zasvěcovacích mystérií uvádějících do stavu zasvěcení - žrece,
kněze, šamana, kouzelníka, medicínmana.
Vědomosti, které pohané využívali, používali a získávali v těchto tajných
mystických obřadech a předávali pouze pomocí zasvěcování, dosáhly pro nás zřejmě
dost těžko představitelných kvalit. Tyto hodnoty a vědomosti se dále dělily na
stupně, z nichž ten nejvyšší byl intuitivně-intelektuální a dosahoval poznání, o kterém
se pouze hypoteticky dohadujeme (Giza, Mastaba, Stonhedge, Nazca, atd).
Jako názornou ukázku použiji zřejmě zasvěcovací text, jenž se nedochoval v
plném znění, ale dává tušit něco o znalostech, které se začaly otevírat až příchodem
křesťanství - např.tušení stavu, který opravdu definuje až křesťanská teologie trojjedinost, o kterém jsme si už něco řekli. Tím nechci samozřejmě říci, že pohané
intuitivně tušili trojjediného Boha, jako Otce, Syna a Ducha svatého, to asi v žádném
případě. Tím pouze naznačuji, že mystické vnímání duchovní podstaty stvořeného
bylo neobyčejně hluboké a do jisté míry skutečně vyjevovalo pravdy, které byly
otevřeny a počaly se definovat až v křesťanství. Je to náznak toho, že pohanství
nebylo vírou ve špatně pochopené posvátno, ale prošlým úsekem cesty ve správném
směru. Bylo to skoro dokonalé pochopení stvořeného jsoucna jako jednoty mnohosti.
Živím se matky masem,
matkou sama sobě já jsem,
z otce syn můj teď se stává
lásku najevo mi dává.
Jsem jeho matka, dcera, žena,
tělo mě pod doteky jeho sténá,
však nemám bratra, jaký žal,
by synem se i vnukem stal.
(12)

Obecně se dá říci, že křesťanství přišlo přesně v době, kdy země i člověk
byli zcela a plně připravení na svátostný a posvěcený život. Protože život jako
posvátný akt, v posvátném a neustále posvěcovaném bytí a jsoucnu, se stal pro lidská
společenství přirozenou a základní skutečností.

***
POZNÁMKY:
(1) „Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre
et Filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per prophetas.“
V této podobě se ustálila a byla začleněna do vyznání na I.sněmu cařihradském r.381. Jedná se o
jednu se základních složek velké modlitby VYZNÁNÍ VÍRY - Credo. (pozn.V.S.)
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(2) Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu. Archetypy a opakování. Praha, Oikoymenh 1993, str.910
(3) Bor, D.Ž.: Abeceda stvoření. Praha, Trigon 1993, str.203-204
(4) Cummins, Norbert: Osvobození k radosti. (Úvod do nauky sv.Jana od Kříže.) Kostelní Vydří,
Karmelitánské nakladatelství 1994, str.155
(5) Encyklopedický slovník. Praha, Odeon-Encyklopedický dům 1993, str.87 a 717
Klimeš, Lumír: Slovník cizích slov. Praha, SPN 1981, str.465
(6) V této souvislosti je zajímavé, že se dosud zcela nepodařilo vyjasnit účel těchto jeskynních maleb
rozesetých po celé planetě. Jsou vždy úzce soustředěny v jediném, ne právě velkém okrsku, nebo
dokonce na jediném místě. Nejznámější např.: Altaj (Rusko), Tasíli (centrální Sahara), národní park
Kakadu (severní Austrálie) a populární jeskyně v Altamiře (Španělsko) a Lascaux (Francie).
(pozn.V.S.)
Viz: Hawkes, Jacquetta: The atlas of Early Man. MacMillan London Limited 1976.
Lhote, Henri: Objevy v Tasíli. Praha, Mladá fronta 1962.
Lhote, Henri: Jsou ještě jiná Tasíli. Praha, Mladá Fronta 1982.
Pijoan, José: Dějiny umění 1. Praha, Odeon 1977.
Trojanová, Alina: Umenie čiernej Afriky. Bratislava, Pallas 1976.
(7) Člověk od okamžiku, kdy si začal uvědomovat sebe sama, postřehl, že okolní svět i on sám je
vystavěn na vertikální pozici oproti horizontále základny materie země a hladiny vod. Všechno, co
mělo nějaký duchovní význam nebo podávalo svědectví o duchovní podstatě jsoucna a života,
existovalo ve vertikále. Vertikála byla chápána jako páteř, tedy to, co drží vzpříma. Proto: kmen
stromu, stvol trávy, výška hory, hlubina jezera atd. Strom měl ovšem symboliku, která byla natolik
mnohoznačná a měla nesčetné množství souvislostí (např.: strom rodový, strom evoluce života aj.), že
se zmíním pouze krátce.
Vertikála stromu byla znakem vzpřímenosti a růstu v nebo do směrem ke koruně. Byla
směrováním nahoru nikoli ve smyslu materiálním, ale výhradně duchovním. Vzpřímenost měla své
kořeny hluboko vsazené do základu Země - Matky - Živitelky. Ta dávala vztahu a směrování pocit
patřičnosti k něčemu jako výchozímu bodu, času a místu. Kmen byl páteří, která držela vzpříma a
směrovala. Tento nosný úkol či úděl byl přímo symbolicky ztotožňován s údělem člověka a jeho
charakterem:
Z něčeho vycházel (kořeny a materie), nějak a někam směřoval svým předurčením a byl pod
vlivem, pokušením zla, které ho chtělo od tohoto směřování odvrátit (kmen a jeho odolávání živelným
vlivům) a někde spočinul (koruna stromu se jmelím jako symbolem slunce-světla božské milosti).
Koruna stromu s chomáčkem zlaté ratolesti je onen konečný cíl i stav i předmět touhy. Mohli bychom
dále pokračovat, přes vavřínový věnec pro vítěze, vyvolené, výjimečné, krále a císaře; přes trnovou
korunu Krista až ke královským korunám, které se začaly vyskytovat už od velmi ranného středověku
v podobě zlaté obroučky. Vždyť král byl strom, jeho nohy národ, tělo vůle, snaha a směr a hlava s
korunou jako znakem Boha stvořitele a hybatele všech věcí. A zde se opět setkáváme s prastarou
symbolikou rohu. (pozn.V.S.)
Nebo jinak:
„Videc, kterému kdysi dávali nádherné jméno zřec, vychází při
identifikaci z
představitelného. Identifikuje se například z drobným semenem s takovou představivou mohutností, že
uvolní zápalníček ohně a odpálí světelnou nálož: se zdánlivě mrtvé hmoty vyrazí klíček, vyžene do
výšky klíční rostlinku, a ta počne spirálovitě obrůstat ratolístkami, zatímco mladý kmínek míří
vzhůru: cítíš, jak tě nebe přitahuje a země klade odpor. Dvě síly tě formují do šíře a do výše, strmíš, jsi
mohutný strom, cítíš, jak z kmene vyrážejí stále sílící, dvouřadě uspořádané větve, košatíš, zachvíváš
se blahem z vláhy a rosy, třeseš se zimou a bázní ze zlých úmyslů. Zakousnut do země, táhneš zemi
vzhůru a stoupáš, rozšiřuješ se, až zaplníš všechno. Jsi kosmický strom a nabízíš své větve hvězdám
myšlenek, jsi mohutný dub, vzešlý z Božského Buď již!, nesmrtelný a věčný, přestože stárneš,
kornatíš, zasycháš, trouchnivíš, kácíš se a rozpadáš v počáteční elementy, stávaje se výživou
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(alimentum) příštího stromu, jehož semena tě mají v sobě. Jsi nesmrtelný strom života, veliký Adam,
tvé kořeny svírají zemi, jsi nesmrtelný fíkovník Aˇs°vattha, alchymický strom, s kořeny v nebi, jehož
větve sestupují až dolů k zemi. Podle kabalistické tradice se první člověk, Adam, zřítil z nebes a
pádem vzal na sebe tělo. Odpadl Bohu po vzoru Lucifera. Peccatum Adam fuit trumcatio Malchut ab
arbore sephirotica. Cum arbore peccati Deus creavit saeculum. Pádem ze sefirotického stromu,
propadl Adam časnosti a smrti. Od té chvíle rozmisťuje po tváři země vztyčené kameny a sloupy.
Patří vzhůru, tam, kam patří.“
Bor, D.Ž.: Abeceda stvoření. Praha, Trigon 1993, str.208-209
Nebo ještě jinak:
„Člověk je větší než anděl, neboť andělé zpívají vždycky jen jeden chvalozpěv, který
obklopuje celou jejich bytost; jednodenní anděl zpívá jeden den; anděl šabatu týden; padesátiletý
anděl padesát let, anděl věčnosti věčnost. Člověk naopak zpívá v kteroukoli hodinu, na jakémkoli
místě, a jeho chvalozpěv jej přesahuje: někdy člověk zpívá jen před narozením, jindy po smrti, jeho
zpěv však vždy zmnožuje jeho bytost, vyslovuje víc, než je, oslavuje Boha v nějaké netušené nuanci,
dává vytrysknout pravdě dosud nevyužitých pramenů, jejichž jediným zdrojem je člověk. ... ...Boj s
andělem již v Maharalově exegezi nepředstavuje nějakou dvojsmyslnou zkušenost či fyzickou
porážku, kompenzovanou duchovním vítězstvím. Je to lidský zákon, ztělesňovaný Izraelem: neustálý
zápas, výzva, vržení toho, co je dole, k tomu, co je nahoře. Na člověku není nic polemičtějšího nežli
jeho smrtelnost; není nic odvážnějšího nežli jeho pata - pata Jákobova -, neustálý společník země, ale
také odrazový můstek všech jeho hrdých skoků. Není nic vyššího na člověku, onom obráceném
stromu, nežli jeho noha na zemi: ta je jeho božskou korunou; a pozemským královstvím jsou v případě
člověka jeho nebeské kořeny. Člověk je uprostřed, be-emca, mezi kořenem a korunou jako listoví a
plod kosmického stromu; a nachází své pozvednutí a obnovu jako Luna, symbol času Izraele, v
pravidelném rytmu svého omezování a mizení, zakouší svou pomíjivost a velebnost jako chrám,
symbol prostoru Izraele, v pokračujícím dobrodružství trosek a ničení, a jako oběť - korban - symbol
časového trvání Izraele, objevuje svou blízkost Bohu a návrat k Božím zdrojům ve vzdalování se
odcizenosti. List spadl a poletuje mrtev, zmítán větrem, ale přesto je znamením přítomnosti; plod padá
a hnije přílišnou zralostí, obsahuje však mladé a živé semeno; hřích "vytrhává kořeny a mladé
rostliny", ale pokání všechno "navrací" novému jaru.
Zavěšen mezi kořen a korunu, mezi pramen a ústí řeky, rozpjat mezi časem a věčností, mezi
místem a rozptýleností, soustřeďuje člověk ve svém středu marnotratnost otevřených kontraindikací
prostřednictvím berešit a přeměňuje ono tam kosmické krajiny ve zde na tomto světě Izraele."
Neher, André: Studna exilu. Myšlenkový svět Jehudy ben Becalel - rabi Löwa, pražského
MaHaRaLa (1512-1609) Praha, Sefer 1993, str.163-164
(8) České vánoce jsou toho příkladem nad jiné velice jasným a průzračně čistým. Obyčeje na čekání
zlatého prasátka či krokev zlatú, veselice maškar v podobě ptáků, rozvěšování větviček jmelí
nahrazovalo větvičky jehličnaté. Zeleň zde působila jako živa, jako něco co žije a život může dát. Bylo
a je to znamení přicházejícího nového života (narození Páně - zimní slunovrat). Zelenými větvičkami
se o půlnoci na 25.prosinec šlehal dobytek, hospodář i hospodyně, aby živi byli i na další rok.
Viz: Zíbrt, Čeněk: Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha, Vyšehrad 1950.
Český lid. (Sborník věnovaný studiu lidu československého v Čechách, na Moravě, ve
Slezku, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). Praha, Jan Svátek od r.1900 jednou ročně.

(9) Základním pramenem k této kapitole byly:
Frazer, James George: Zlatá ratolest. Praha, Odeon 1977.
Gusev, Viktor Jevgeňjevič: Estetika folklóru. Praha, Odeon 1978.
(10) Nevíme nic ani o systémech tzv.kolektivních (skupinových) her, které jsou z největší
pravděpodobností ozvěnou dávných tajných
zasvěcovacích, iniciačních obřadů. Ze starých
jihoamerických pramenů a rukopisů víme, že míčové hry představovaly obraz nebeského boje hvězd
či byly obrazem kosmického řádu a jeho koloběhu a změn. Podle těchto pramenů hvězdy a celé
hvězdné systémy mezi sebou soupeřily o vztah ke Slunci a Měsíci. Navíc i samo Slunce a Měsíc mezi
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sebou bojovaly o vládu nad hvězdnými systémy. Tedy míč byl zase pouhým symbolem slunce či
měsíce a hráči byli hvězdy a družstva byla soupeřící souhvězdí. Další, a ne právě zanedbatelnou,
otázkou je soupeření a sympatizování nezapojených skupin, kterým se dnes říká fandové. I hvězdné
systémy byly mezi sebou rozděleny na sympatizující se soupeřícími stranami. Tak, jak bylo celé
známé nebe v pohybu života, tak se tento život nebeské sféry odrážel v obřadech konaných lidmi
proto, aby stvořený řád byl udržen a neztratila se možnost návratu k Bohu (na opačné straně
zeměkoule, u kmene australských Kakadžuů, se obsahově identická činnost nazývala starostí o
stvořený svět. Duchovně se vykonávala skrze tvorbu mimořádně vyspělého výtvarného umění a
širokého komplexu zasvěcených úkonů vnímaných jako starost o duchy). Z množství takových faktů
lze vyvozovat poměrně obsáhlé úvahy o původu rituálních tanců, obřadů a celých, někdy i
mnohadenních zasvěcovacích slavností. Opět se tedy dostáváme k rituálu - základnímu obřadu
vycházejícím z tradice a založeném na archetypálním původu.
Viz: Drössler, Rudolf: Když hvězdy byly ještě bohy. (Slunce, Měsíc a hvězdy ve světle archeologie,
umění a kultu). Praha, Panorama 1980.
(11) Například tajemství tzv. Býčí skály v Moravském krasu. Tento nález pravěkého shromaždiště
(rituálního místa?) patří mezi největší archeologické objevy světového významu na území České
republiky. Duchovní život pravěkých společenství zůstává z vědeckého hlediska velkou neznámou.
(pozn.V.S.)
Viz: Přichystal, Antonín - Náplava, Miroslav: Záhada Býčí skály aneb jeskyně plná otazníků. Třebíč,
Amaprint 1995.
(12) Drössler, Rudolf: Když hvězdy byly ještě bohy. (Slunce, Měsíc a hvězdy ve světle archeologie,
umění a kultu). Kap.II - Měsíc jako tvůrce počasí, býk a mateřské lůno. Praha, Panorama 1980, str.1542
V této souvislosti by bylo zajímavé zjistit etymologii vztahu pojmů Lůno a Luna. Oba výrazy mají
přímý vztah k pojmu zář od ohně, od měsíce, ložisko, lůžko odkud pochází, vychází zář? oheň?
(pozn.V.S.)
13) Watts, Alan W.: Mýtus a rituál v křesťanství. (zadní přebal) Brno-Praha, Nakl.Tomáše Janečka +
Pragma 1995.
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K A P I T O L A VI

KŘESŤANSTVÍ
Římské impérium je na vrcholu své moci. Do chvějící se střední Evropy
vysílá jednu legii za druhou a jako rozbouřené moře zalévá země a národy. Světu
vládne císař Nero (Claudius Caesar Augustus Germanicus 54-68 po Kr.) Pod jeho
tlakem umírá sebevraždou Seneca, Petronius, Lucanus a mnoho dalších význačných
představitelů římské společnosti. Řím je pyšně zahleděn do sebe. Pro samolibost
středu světa je nepodstatné, že z oblasti Judeje a Palestiny nenápadně a tiše přichází
nový fenomén - křesťanství. Bolestivě a zpočátku ustrašeně se skrývající v římských
katakombách, trpící a týrané na galejích a předhazované lvům. Přichází o apoštola
Šimona Petra, kterého ukřižovali hlavou dolů i apoštola Šavla Pavla, který byl sťat.
V noci z 18.na 19.července r.64 zachvacuje Řím katastrofální požár, o kterém
existuje mnoho hypotéz. Jedno je však jisté: císař Nero odvrací od sebe neustále
sílící podezření jediným gestem. Ukáže na skupinku podivně žijících lidí, kteří věří
jen v jednoho Boha, vykonávají tajemné obřady a shromažďují se k záhadným
slavnostem. Nastal hon, který končil ukřižovanými hořícími těly na Via Apia a
zbytkem roztroušeným v okolí Říma. Skrze oběti tisíců mučedníků a ze vznešených
hlubin utrpení postupně nabylo neporazitelného morálního kreditu, který mu dodal
sílu. Nastává jeden z nejzákladnějších přelomů současné evropské civilizace. Už
kolem r.301 se stává oficiálně uznaným náboženstvím v Hajastanu (Arménie) a
konečně v roce 313 vydávají spolucísaři Constantinus a Licinius toleranční edikt a
tak ho uznává i římský stát. Nastává expanze duchovní síly, kterou zakrátko přijímá
celá Evropa a během staletí úspěšně proniká i do okolního světa. Osou křesťanství je
víra v Mesiáše, Syna Božího, kterého předpověděli proroci Starého zákona a který
spasí lidstvo. (1)
Syn Boží, Ježíš Kristus, Mesiáš (podle hebrejských textů Ješua ha Nocri
[13]), přináší od Boha, svého Otce novou zvěst, radostnou zvěst - evangelium.
Obraťte se, jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Boží království se přiblížilo.
Nejvyšším zákonem se stává Láska, která vrchovatou měrou naplňuje poselství
Starého zákona. Láska k bližnímu svému jako k sobě samému. Tuto nejvyšší
možnou důvěru a nabídku posílá Bůh Otec po svém jednorozeném Synu Ježíši
Kristu, který se narodil z člověka Marie Panny, a stvrzuje ji smlouvou největší, krví
tohoto Syna, který umírá za hříchy lidstva potupnou smrtí ukřižováním na kříži.
Kristova smrt je součástí reálného důkazu o existenci Nového světa. Tento důkaz
navíc stvrzuje Kristus svým vzkříšením. Avšak vstup do takového světa, věčného,
jehož trvání nebude mít konce, je pro člověka podmíněn právě skrze nejvyšší zákon -
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Lásku. Bůh křesťanů ovšem nabízí i těm, kteří se provinili, ještě jednu možnost přiznat si své provinění, hřích, upřímně a z celého srdce jej litovat (projevit lítost a
pokoru ke smíření se s Bohem - Láskou) a toto provinění mu bude odpuštěno, protože
Bůh skrze pokoru otevře jeho srdce a vstoupí do něj a zničí svou Láskou veškerou
zlobu, která odvrací člověka od něj. Křesťanství přichází i s další "novinkou", dá-li
se to takto nazvat. A sice se svobodou svědomí člověka. Bůh nic nepřikazuje, pouze
předkládá možnost - budeš takovým a takovým člověkem, budeš se takto a takto
chovat a máš tyto a tyto možnosti. Jestli chceš vstoupit do království nebeského ke
svému Otci, je splnění těchto požadavků pro tebe nutností. Jestliže nechceš,
nemusíš. Bůh Otec je zde se svou trvalou milostí, kdykoli připraven ti přijít na
pomoc, sestoupit k tobě a dát se ti ve své plné lásce pro tvou spásu. Odmítneš-li
vědomě tento zákon lásky a budeš-li vědomě vyznávat zlo, sloužit zlu, konat a šířit
zlo, a nezřekneš-li se zla ani v posledních okamžicích svého pozemského života,
zůstaneš v moci svých skutků skrze které budeš souzen po smrti. (2) Člověku není nic
nuceno, není mu nic nařizováno - Já jsem tě stvořil k obrazu svému a dal jsem ti
svobodnou vůli i svobodu svědomí. Je na tobě, aby ses naprosto svobodně rozhodl.
Návrh lásky trvá stále stejnou měrou až do posledního okamžiku. Tato nabídka je
velmi přísně a logicky čitelná i ze základního pramene křesťanské víry - z Písma
svatého, z Bible. Křesťané věří, že to, co je v této knize obsaženo, bylo zjeveno od
Boha skrze Ducha svatého ústy proroků (viz pozn. č.1, Kap.V). Je to přímá linie od
stvoření světa až ke spáse v Nové zemi, které se říká Dějiny spásy:
D Ě J I N Y S P Á S Y (Orientačně)
Stvoření - Bůh stvořil jsoucno a bytí.
Stvoření Země

Bůh stvořil Zemi a život na ni jako předobraz
života v Bohu.

Stvoření

Bůh stvořil člověka k obrazu svému jako nejvyš-

člověka

ší sebesdělení lásky, Adama jako muže a ženu.

Člověk jako

Bůh dává člověku podíl na stvoření a moc vlád-

hospodář

nout stvořenému na Zemi. (Gen 2,15-20)

Prvotní hřích,

Člověk podléhá pokušení a porušuje smlouvu,

vyhnání z ráje

první projev pýchy. Ztrácí navždy Ráj.
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Potopa světa

Další selhání. Bůh zachovává život jen v Arše.

Exodus

Přechod přes Rudé moře, hledání země zaslíbené.

Smlouva Boha s

Bůh uzavírá s člověkem novou smlouvu na Sinaji.

člověkem

Základní morální kodex - Desatero. (Ex 20)

Proroctví o

Proroci Izajáš a Daniel předpovídají příchod

Mesiáši

Spasitele, Mesiáše, Syna Božího.

Příchod Mesiáše

Zvěstování a Narození Ježíše Krista z člověka - Marie Panny.

Naplnění Staré-

Ježíš se nechává pokřtít Janem Křtitelem.

ho zákona Novým
zákonem

Zjevení Trinity. Bůh jej veřejně prohlašuje
svým Synem. Ježíš odchází na poušť. Pokušení.

Hlásání

Kázání na hoře, blahoslavenství, zázraky. Syn

evangelia

Boží je tu pro člověka, tak jako Bůh Otec.

Nová a věčná

Poslední večeře Páně,lámání chleba a podávání
smlouva s Bohem kalicha- nová a věčná smlouva - na
památku jeho oběti a sounáležitosti člověka a Boha.

Oběť Kristova

Naplnění toho, co bylo psáno. Syn Člověka byl
za hříchy zrazen, potupen a vyzdvižen na kříž kde
zemřel lidstva pro spásu lidí a život věčný.

VZKŘÍŠENÍ

Uskutečnění největší naděje lidstva. To, co

KRISTOVO

Kristus mnohokrát předpověděl, se splnilo.

(Jan 29-21)

Člověk jako bytost je postaven do centra všeho
dění. Dějiny spásy dostávají konkrétní podobu.

Nové Nebe

Předpovězení nového věčného království Božího,

Nová Země

které přijde po posledním soudu, na kterém
budou všem bez rozdílů vyjeveny jejich skutky
dobré či zlé. (Zj 21-22 )
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Křesťanství postavilo před člověka přímý a ničím nepřerušený řetězec dějin
od vzniku (stvoření) našeho světa, přes pád prvních lidí do hříchu a vykupitelský čin
oběti Ježíše Krista, až po definitivní naplnění největší dějinné události vzkříšení
Pána, které přináší konečnou naději na zánik tohoto světa (Apokalypsu) a příchod
světa nového, Nové Země a Nového Nebe, který bude konečným spočinutím člověka
v lásce Boží.
Z tohoto graficky znázorněného, i když velmi zjednodušeného, modelu
biblických dějin, vyplývá pro lidský život jedna zásadní věc - život člověka od jeho
narození až po jeho smrt, veškeré jeho konání, činění, veškeré jeho skutky i vše, s
čím člověk zachází musí být posvěceno. A zde křesťanství plně navazuje na
pohanství, které mu v tomto smyslu velmi dobře připravilo půdu a jak se můžeme
jen dohadovat - bylo součástí Božího plánu, tedy Dějin spásy. Člověk stvořený
Bohem dostává zem, z které vzešel, do svého opatrování, podléhá pokušení a chce se
navrátit k Bohu a hledá svůj ztracený ráj. Bůh mu podává pomocnou ruku a
posvěcuje život

člověka svou Láskou skrze jeho svobodnou vůli svátostmi

(Sacramentum): Křtu, Biřmování, Manželství, Smíření, Eucharistie,
Nemocných.

Kněžství,

Člověk přijímáním svátostí projevuje akt svobodné vůle k posvěcení sebe a
svého vztahu k Bohu a otevírá se jeho milosti. Takto posvěcen vstupuje do vztahů s
Bohem i jeho stvořením. Tyto souvztažnosti se vyjevují jako úkony víry a činu. To z
něj ve svém souhrnu činí hospodáře. Ovšem pouze za jediného předpokladu:
vezmeme-li si např. vztah člověka a země, musí konat, pracovat, vzdělávat,
rozhojňovat přirozené bohatství života a ochraňovat svěřenou mu zemi tak, že bude
na ní a s ní hospodařit v posvěceném stavu. Zde byl přechod od pohanství ke
křesťanství nejméně nápadný, bolestivý a nejméně zlomový, protože, jak už víme,
pohan s posvátným vztahem k životu a zemi jako posvátným skutečnostem počítal
jako se samozřejmostí, i když na jiném základě, jiné hierarchii, jiných vztazích a
především ve zcela jiných, lze dokonce říci, naprosto odlišných duchovních
rozměrech, prioritách a souvislostech.
Země není nad člověkem, ale naopak, člověk je hospodářem na Zemi. I v
křesťanství stvořil Bůh člověka z prachu země a člověk je především hospodář se
zemí - rolník, zemědělec. Pěstuje, oře, sází, vzdělává plodiny, sklízí a sklizenou
úrodu zpracovává na olej, mouku, sladidla, víno, čaj, bylinné a léčivé přípravky atd.
Také toto byla činnost pro křesťana hluboce posvěcená a konala se v posvěceném
stavu:
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ORBA: otevírání pramenů a obnažování dechu země jsou prvotní a důležité
akty způsobující otevřenost k plodnosti a zároveň tak připravuje zemi pro přijetí
ostatních důležitých skutečností do země - vláha, vzduch, světlo, teplo.
SADBA: jako Bůh vsadil zrno svého sémě do předem připravené černéplodné prázdnoty a tak stvořil svět, tak i člověk podle obrazu Jeho vsazuje zrno do
zkypřené země, do předem připravené černé-plodné země, která mu dá život. Je to
pro člověka v podstatě stejný akt plození jako každý jiný, odlišený pouze svou
formou, nikoli obsahem. (6)
SKLIZEŇ: člověk sklízí to, co zasel - dar za své konání, jako mzdu za
obhospodařování a za svou starostlivost. Tento dar je ve své podstatě půjčkou zasloužil jsi se, vezmi si, ale starej se dál, abys rozhojňoval hřivnu a poznával, že i ty
jsi součástí života. (14)
Tento základní roční cyklus se odehrával v uzavřené struktuře posvěcení,
která sice na rozdíl od pohanství změnila svou formu a samozřejmě i obsah, ale pro
člověka svou hlubinnou podstatou zůstala stejná v tom smyslu, že dostal-li se z této
struktury ven a vědomě porušil tento řetězec zasvěcování, poznenáhlu přestával
vnímat a chápat smysl svého konání jako dobrého a dával prostor pro znesvěcení,
tedy zlému, čímž porušil obraz Boží. (3)
Veškerá činnost, jakož i člověk sám i všechno, s čím zachází a pracuje,
musí být uvnitř této posvěcené struktury bytí, jinak je všechno ohroženo zlem,
které se snaží dostat do této struktury, rozvrátit ji, postavit proti Bohu a, v
konečné fázi, učinit a ustanovit království zla. Tedy jakousi negativní projekci
Bohem stvořeného jsoucna a bytí, která v konečném důsledku zničí vše, tedy i
sebe sama.

ROČNÍ CYKLUS
Jaro: posvěcování polí, luk, lesů a nástrojů (jízda králů), stvořená příroda se
otevírá, čistí a připravuje na přijetí sémě (orba, otevírání studánek, lesa),
posvěcování zrna a setí. Cyklus Velikonoc - utrpení, smrt a Vzkříšení Pána Ježíše
Krista.
Léto: posvěcování semena, nástrojů, náčiní, dobytka sklizeň,

žatva,

požehnání úrody, vzdání chvály Bohu a poděkování za úrodu (obžínky a dožínky).
Podzim: slavnosti vinobraní jako dozvuk léta a další posklizňové obřady
jsou směsicí pohanských a křesťanských zvyků, jejichž jediným smyslem je
posvěcování a obětování. Obětováním jsou všechny posklizňové slavnosti ať se již
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týkají jakéhokoli plodu a jsou v jakémkoli ročním období. Vždy se jedná
symbolické předání úrody Bohu, poděkování a následné posvěcení a požehnání.

o

Zima: narození Páně (zimní slunovrat), přichází nový život, člověk žije v
posvěcení svém i všeho, co se kolem něj nachází. Je to jakési završení, dá se v
určitém smyslu říci, že je to spočinutí ve výsledku své požehnané práce. Ve svém
hospodaření, které konal skrze Boží milost (ve stavu posvěcení) se mu požehnání
dostalo.
Na jaře vše začíná od samého počátku. (4)
Proto nic v cyklu lidského života nemohlo (a nemůže) být bez posvěcení a
díkůvzdání (obětování), protože vše pochází ze svatého činu stvoření, tudíž vše je
posvěceno už tímto činem. To znamená, že i veškerý cyklus života musel být
posvěcen a lze říci, že dokonce prosvěcen. Porušení těchto vztahových vazeb se
rovnalo bezprecedentnímu činu. (12) Byla prostě dodržována hlavní životní zásada vlínat skrze sebe, svou práci a svou morálně-duchovní pokornost (otevřenost) Boží
svatost do bytí svého i všeho, s čím kdykoli a jakkoli přišel do styku. Tudíž, skrze
sebe a své konání podávat svědectví o Bohu. To se zcela konkrétně dotýká i
předmětu našeho zájmu - umělecké tvorby jako svědectví o Bohu. Abychom hlouběji
pronikli do stavu tvoření, musíme si alespoň ve zkratce vysvětlit cestu, kterou se
tvorba ubírá.

*

Tvorba, tedy to, co pod tímto pojmem máme na mysli, může vznikat a
účinkovat pouze v tom případě, když jsou splněny zcela konkrétní podmínky a
předpoklady. Základním předpokladem je talent, o kterém jsem se již zmiňoval.
Máme-li talent, tedy určitý stav otevřenosti skrze pokoru srdce a ducha, intuitivně a
poté i vědomě pronikáme do poznání, které nám rozevírá uměleckou tvorbu jako
jeden ze způsobů hluboké meditace a ve vrcholném stádiu i kontemplace. Umělecká
tvorba je tedy dvojjediným stavem lidského ducha. Stavem, ve kterém se umělci
odkrývá poznání skutečnosti Boží na úrovni jeho pokory i intelektu a umělec jako
prostředník o tomto stavu poznání podává svědectví. Zároveň je to velice intimní
cesta osobního duchovního růstu k poznání Boha, rozhodující pro osobnost umělce
samého. To znamená, že umělec jako pokorný svědek a prostředník podává díky
svěřeným schopnostem svědectví o bytí a skrze toto konání, je-li správné, tedy
posvěcené, postupuje jednotlivými fázemi duchovního růstu hlouběji do pokory a tím
i hlouběji do svědectví o Bohu. Uvedu tabulku, ve které se ozřejmí co mám na mysli,
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říkám-li, že tvorba není "výrobním prostředkem" a ani rozumovou a intelektuální
rovinou stavu lidského vědomí, ale skutečnou pokorou v nazírání a setkávání.
Fáze duchovního růstu (podle sv.Jana od Kříže - viz literatura)
Tato tabulka velmi stručně zpřehledňuje celou strukturu cesty k Bohu ve
všech fázích duchovního sebeuvědomování a postupného
umělecké tvorby je cestou v těchto fázích,
směřování, které bylo zadáno od

zrání. Cesta vrcholné

protože jinak by se odklonila od

samého počátku bytí: stvořením, procitnutím,

vzpřímením, hledáním, procítěním a vydáním svědectví. Cestu ukázanou v tabulce
prošel sv.Jan od Kříže, jeden z největších mystiků a básníků lidstva. Ovšem cesty k
pochopení a prosvěcení mohou být různé a zejména středověk nám dal něco, co
bychom mohli analyzovat jako fenomén na hranici umění, vědy, mystiky a magie. Je
to konání, které poslouží jako vynikající příklad k našemu rozvažování o genezi
procesu a obsahu umělecké tvorby.

ALCHYMIE:
Obyčejně se alchymie definuje jako prvotní forma chemie, při které se začalo
poprvé používat vědeckých postupů v moderním slova smyslu. Objevila množství
nových látek a stanovila principy dodnes používaných separačních postupů. To
bychom se zhruba mohli dozvědět v encyklopedických slovnících.
Ve skutečnosti byla alchymie něčím zcela a podstatně jiným - byla způsobem
žití, způsobem myšlení, způsobem cesty k Bohu. A tato cesta vedla přes
experimentální hledání tajemství hmoty. Alchymie věřila, že právě ve hmotě je
ukryto mystérium stvoření, protože hmota je základem jsoucna viditelného a
uvědomovaného si člověkem. Hmota byla stvořena z ničeho, vůlí Boží lásky tvůrčím
aktem, činem Slova. Proto tajemství bytí a tajemství stvoření, tím i tajemství Boha, je
ukryto v tajemství z ničeho stvořené hmoty.
Už kolem samotného názvu se vedou spory. V poslední době je velmi
zajímavý názor, že alchymie pochází z prastarého výrazu, o kterém dnes mnoho
nevíme. Staří Egypťané ho používali pro název své země - KM.T, což znamenalo:
černá, úrodná, plodná (6). Kmen KM znamenal však také dovršit, a s arabským
členem AL- tato, pouze ta, určité to, lze říci, že alchymie znamená konání, snahu
nebo čin, něco plodně dovršit, tvůrčím způsobem ovládnout, vyjevit tvorbou podstatu
(7).
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A to je základem této činnosti, která se v jistém slova smyslu stala
synonymem pro jakousi středověkou kulturu chápanou dnes víceméně ironicky. Tato
ironie svědčí o velikosti naší nevzdělanosti a neoprávněné pýchy nad něčím, co
nejsme právě skrze tuto pýchu 20.st. a pustý a povrchně samolibý pragmatismus
schopni pochopit v celé složité duchovní komplexnosti, šířce a hloubce. Alchymie
byla neobyčejně zvláštním světovým názorem, který stavěl na poznání empirických
skutečností způsobem vyjevení jejich jména, tedy podstaty, která ve své konečné
podobě musí být u všeho stejná, tedy duchovní.
Podstatou všech empiricky poznatelných skutečností v Bohem stvořeném
světě je jakási blíže nespecifikovaná reálie, snad existující jako Něco mezi
materiálním a duchovním stavem bytí. Této reálii se říkalo ESENCE (bytnost,
podstata, TO, co činí určitou věc TOU věcí). Esence každé věci či skutečnosti byla
samozřejmě jiná, ale sloučením esencí se měla vyjevit ona absolutní, která i tak byla
ve stvořeném světě přítomna ve formě podstaty zlata. Proto se alchymie snažila
vydobýt nebo lépe řečeno vyjevit zlato i z ostatních materiálů, jelikož jako esence
tam, podle alchymického učení, být musí. Protože se však jednalo o činnost
neobyčejně zasvěcenou, kterou nemohl vykonávat každý kdo chtěl, byla přísně
utajována. A to jednak neporušitelnou duchovní mlčenlivostí - kdo promluví o těchto
věcech, ztrácí schopnost je dále provozovat nikoli zákazem společenství, ale tento dar
a výjimečný talent pozbude. Jiné utajení bylo prováděno znakovým a symbolickým
kódováním alchymických spisů, traktátů a receptur.
Tedy, alchymie se snaží skrze proces komplexního poznání stvořeného
jsoucna a bytí na bázi experimentálních pokusů najít absolutní esenci věcí. Musí
přitom nesmírně přísně dodržovat určité vědecké principy a morálně etické kodexy.
Na základě této činnosti, tohoto myšlení a chování se dochází k obrodě či konverzi
ve smyslu chápání světa a to zpětně dopomůže alchymistovi poznat, jak a proč a s
čím má dále postupovat v cestě za získáním kamene mudrců. Ten byl hlavním cílem
celého toho velikého konání. V něm totiž byla ukryta ona podstata božského principu
tvoření a bytí (mimo jiné i lék na smrt, tedy získání nesmrtelnosti). Lze říci, že
kámen mudrců je filosofickým pojmem pro podstatu věčnosti ve
smyslu
alchymického učení. Zlato bylo v tomto konání cílem pouze druhotným, protože
teprve z této esence esencí se kámen mudrců dal vyrobit. Bůh je potom kategorie,
která stojí nad vším jsoucím, tedy i věčností, proto nebyl zahrnován do samého
procesu činnosti. Máme-li to vyjádřit alchymicky, Bůh byl zakódovanou tajnou
recepturou jejíž přečtení a poznání je možné pouze získáním kamene mudrců. Byl
konečným cílem, nikoli prostředkem.
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Nejdůležitějším principem této činnosti byl proces, protože ten mohl být tím,
co změnilo myšlení a zlato bylo jen symbol pro ono něco, co bychom mohli nazvat
cílem, v přeneseném slova smyslu, dokonalostí, završeností, božskostí, věčností,
pravdou, absolutnem
atd. Můžeme tedy předpokládat, a z nejrůznějších
alchymických spisů to zjevně vyplývá, že alchymické konání najít princip, cestu,
způsob jak vyjevit, vylouhovat, vyprostit z obyčejné hmoty zlato, znamenalo vlastně
najít tu pravou cestu k tomu, jak pochopit princip stvořeného světa a dobrat se do
jeho podstaty. Tak stanout díky vlastnímu tvůrčímu potenciálu, který jako dar Boha
člověku je dán zpět člověkem do služeb Božích, na samém vrcholu možného konání,
vědění a poznání - po boku Boha. Člověk je k tomu oprávněn, protože jej Bůh stvořil
k obrazu svému a v konečné fázi, která vyplývá z Dějin spásy chce, aby člověk
skutečně přišel do království nebeského. Tato cesta musí však být vedena s nástroji a
věcmi, které člověku Bůh daroval (rozumem, stvořeným jsoucnem, morálním
kodexem a láskou). Proto tisíce falešných alchymiků nemohli vůbec nic uskutečnit a
tím méně objevit, jelikož kráčeli po falešné cestě za falešným cílem. Nacházeli se
tím mimo jakoukoli reálnou možnost pochopit samu filosoficko-duchovní podstatu
tohoto konání, jež bylo způsobem bytí a víry, nikoli pracovním procesem
vytvářejícím určité hmotné statky.
Z této činnosti nám alchymie zanechala množství vědeckých poznatků a
objevů a velmi cenné návody, receptury, traktáty a filosoficko-teologické spisy
zašifrované do specifického básnického jazyka a nádherných alegorických a
symbolických ilustrací a iluminací, které byly ve skutečnosti tajným kódovaným
textem. Na výtvarných projevech můžeme velmi dobře vysledovat i nemalé
orientální vlivy, které byly samy o sobě přirozenou součástí znakových systémů a
symbolických koncepcí alchymie v převzaté tradici (Egypt, Chaldeia, Mezopotámie),
kam se dostaly z Indie, Tibetu a Číny. Zanechala-li nám tedy díla, která vzešla z
činnosti od nepaměti zasvěcené Bohu, jsou tato díla znakem Božího tajemství a jsou
formálně esteticky vyjádřenou empirickou zkušeností Boží přítomnosti. Jako příklad
uvádím zachovanou část již zřejmě opsaného textu známého pod názvem:

Tabula smaragdina Hermese Trismegista:
1) Ne lež vám pravím, ale pravdu vyjevuji.
2) To co je dole, je podobné tomu co nahoře a to, co nahoře, tomu, co dole jest. A
všechno je pouze pro to, aby završil se zázrak jednoho jediného.
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3) Přesně tak, jak všechny jsoucí věci vznikly myšlenkou toho jednoho-jediného, tak
se staly tyto věci, věcmi skutečnými a činnými pouze cestou zjednodušení
použitelného k činu toho samého jednoho-jedinečného, jediného.
4) Slunce-jeho otec, Luna-matka jeho. Vanutí vynáší jej v útrobách svých (v sobě
samém). Země živí jej.
5) Jediné a pouze to, prvopočátek a prvopříčina všeho zdokonalování všude a vždy.
6) Síla jeho je největší silou, je více než to, je jevením v neohraničenosti své na
Zemi.
7) Odděl Zemi od ohně, jemné od hrubého s největší opatrností, s rozechvělou
pečlivostí.
8) Jemný, nejlehčí oheň, jak vznesl se k nebesům, ihned snese se k zemi. Tak se
uskuteční sjednocení všech věcí - horních i dolních. A tak je sláva Všehomíra v
dlaních tvých. I pohleď, copak nevidíš? Zatmění odchází pryč. Pryč!
9) To je také ta síla všech sil. A ještě větší, protože to nejjemnější jest jí uchopeno,
nejlehčí jest jí uchopeno a to ze všech nejtěžší jest jí proniknuto a prostoupeno.
10) Tak jest vše stvořeno. Tak.
11) Bezpočtu a podivuhodné je budoucí užití tak nádherně stvořeného světa a všech
věcí tohoto světa.
12) Hle, proto Hermes Třikrát největší jméno mé. Tři sféry filosofie ovládám. Tři.
13) Však zmlkám, zvěstovav vše co chtěl jsem pro dění Slunce. Zmlkám. (8)
*
A ještě jedna ukázka, tentokrát kódovaná receptura do obrazně básnických
symbolů a metafor:
„Abychom mohli připravit Elixír mudrců, neboli filosofický kámen, vezmi, synu můj,
filosofickou rtuť a rozpaluj ji tak dlouho, dokud se nepřemění v zeleného lva. Potom
ji zahřej ještě silněji a ona se obrátí v červeného lva. Rozpaluj ji dále - až bude vřít,
však pouze do toho okamžiku, nevař ji!- rozpaluj toho červeného lva v písčité lázni s
kyselým hroznovým octem, vypař veškerou tekutinu, a rtuť se změní na klovatině
podobnou hmotu, kterou lze krájet nožem. Polož to do hlínou potřené baňky a
nespěchajíc prováděj destilaci. Potom odděl tekutiny různé podstaty, které se při tom
objeví. Jako zbytek dostaneš netečnou hmotu bez chuti, líh a červené kapky.
Mysticky temné síly zahalí baňku svým neprůhledným závojem, a ty najdeš
uvnitř ní skutečného draka jak on požírá svůj vlastní chvost. Vezmi toho černého
draka, rozetři po kameni a dotkni se jej rozžhaveným uhlem. I on vzplane, a když na
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sebe vezme obdivuhodnou citrónovou barvu, znovu se přetvoří v zeleného lva.
Proveď to tak, aby on zhltl svůj chvost a opět výsledný produkt destiluj. Nakonec,
synu můj, přepečlivě rektifikuj (9) a hle, ty uvidíš objevení se hořlavé vody a lidské
krve.“ (10)
Křesťanství rozhodující a zcela zásadní měrou definovalo a vyjevilo
duchovní podstatu lidského konání a života jako podání svědectví o Bohu, svým
myšlením, slovy i skutky. V poslední době se pozornost filosofů a teologů obrací
zpátky k jeho kořenům a ve svých studiích se široce zaobírají jak spiritualitou
judaismu, tak etymologií hebrejštiny a překlady Písma svatého do nejrůznějších
evropských jazyků. Tato snaha vede k daleko hlubšímu odkrytí původního smyslu
poselství, jehož jediným pramenem je Pán. (13)
Umělecká tvorba je pouze jednou z nepřeberného množství činností, které
mají za úkol vyjevit lidem znak a symbol, který podá toto svědectví o tomto
poselství. Ovšem za předpokladu silného účastenství samého člověka. Znalostí,
tradic předávaných ústně, znaků, symbolů atd. máme dost. Jen morálně-etických
vlastností a dobré vůle se nám nedostává. Možná, že dnes bychom byli neskonale
dále a neskonale blíže ...k čemu? Odpovězme si sami.

*
"Uzamkněte svá ústa! Uzamkněte je pevně! Na tvém pracovišti, ani v jeho okolí
nesmí být živá hmota. Musíš mít roušku přes ústa a čistý plášť - a každý den se mýt v
horké vodě. A mlčet. MLČET!" (11)

***
POZNÁMKY:
(1) Začátek kapitoly 9 v Izaiáši je věnován pouze tomuto tématu. (Izajáš 9,1-6)
Ale první zmínka je už v kapitole 7:
"Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to
je: S námi Bůh). Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré."
Izajáš 7,14n (8.st.př.n.l)
"Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka. Došel až k
Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali
všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine a jeho
království nebude zničeno."
Daniel 7,13n (6.st.př.n.l.)
(2) Viz.: Zvěřina, Josef: Teologie Agapé II. Praha, Scriptum 1994, str 443-453
(3) "A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý." Gen 1,30
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(4) Viz: Zíbrt, Čeněk: Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha, Vyšehrad 1950.
Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu. Oikoymenh, Praha 1993, str.38-64
Frazer, James George: Zlatá ratolest. Praha, Odeon 1977.
(5) Cummins, Norbert: Osvobození k radosti. (Úvod do nauky sv.Jana od Kříže) Kostelní Vydří,
Karmelitánské nakladatelství 1994, str.46
(6) Velmi zajímavé souvislosti spojené s významem černé barvy ve smyslu duchovním vznikají při
komparatistickém pohledu na problematiku symbolického významu černé ve smyslu plodná, štědrá,
úrodná. Ta, která může být oplodněna a ze svého oplodnění vydá plod. V přeneseném významu pojmu
tedy: čistá, nezkažená, připravená k plození, protože sama zplozená z ničeho. Přímo se tím dotýkáme
problematiky Chaosu, který byl před počátkem. Černá (tma) je první, jež byla na počátku a z ní (po
ní) všechno vzešlo. To je nejen alchymie, ale především Starý zákon: "Na počátku stvořil Bůh nebe a
zemi. Země pak byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí a Duch Boží vznášel se nad vodami."
(Gen 1,1-2)
Pak je zde jeden z nejkrásnějších výtvorů lidského ducha Píseň písní. Tedy opět Starý zákon:
"Jsem černá, ale milostná, ó dcery Jeruzalémské, tak jako stanové Cedarští, jako opony
Šalamounovy. Nehleďte na mne, že jsemť snědá, nebo jsem obhořela od slunce. (Píseň 1,5-6a).
V tomto kontextu si připomeneme mnohé černé Panny, které byly od nepaměti a jsou
dodnes uctívány jako Panny Marie (Virgini pariturae - Panna, která porodí. Např. Matka Boží
Čenstochovská jako černá Madona je v prostředí střední Evropy nejznámější). Jako přímá historická
souvislost je mimořádně zajímavé, že nejuctívanější socha bohyně Artemis z Efesu (15) byla ČERNÁ.
Jestliže si dále dáme do souvislostí zemi a barvu její plodivé síly (černá) s vyznáním nevěsty
ženichovi v Písni písní a od nepaměti vyvolenost Panny Marie jako čisté bez poskvrnění dědičným
hříchem, Panny určené k tomu, aby zrodila Syna Božího a smysl lidského života, touhu po absolutním
splynutí své duše s Božským principem, ze kterého vzešla (tedy svatbou v pravém slova smyslu),
začínáme tušit, do jakých duchovních souvislostí a jakého spirituálního prostředí se dostával
alchymik jako věřící vědec na své pouti k Bohu a v jakých historických a duchovních souvislostech
víry se pohybuje každý křesťan, který svou víru skutečně žije. (pozn.V.S.)
(7) Ekschmitt, Werner: Paměť národů. (Hieroglyfy, písmo a písemné nálezy na hliněných tabulkách,
papyrech a pergamenech) Praha, Orbis 1974, str.62-63
(8) Rabinovič, Vadim Ľvovič: Alchimija, kak fenomen kuľtury. žurnal Priroda 1973/9 a 10
(9) REKTIFIKACE: mnohonásobná jednoduchá destilace realizovaná stykem protisměrných proudů
par a kapaliny uvnitř rektifikační kolony.
(10)Rabinovič, Vadim Ľvovič: Alchimija, kak fenomen kuľtury. žurnal Priroda 1973/9 a 10 (Ripley,
George: in.: J.B.A.Dumah. Lecon sur la philosophie chimique. Paris 1830 p.30)
Základní pramen k části - ALCHYMIE:
Rabinovič, Vadim Ľvovič: Alchimija, kak fenomen sredněvěkovoj kuľtury. Moskva, Nauka
1979.
(11) tvz."Leydenský papyrus", Egypt (8.st.př.Kr.)
(12) Ranní židovská modlitba: Když procitá, ať řekne: "Bože můj, duše, kterou jsi mi dal, je čistá; tys
ji ve mně stvořil, tys ji utvářel, tys mi ji vdechl. Ty ji ve mně zachováváš a v budoucnosti mi ji
odejmeš, ale potom mi ji opět vrátíš. Po celý ten čas, co je duše ve mně, vzdávám ti díky, Hospodine,
Bože můj a Bože mých otců, vládce nad všemi díly, Pane všech duší. Požehnaný jsi, Hospodine, jenž
navrací duše do mrtvých těl." Když uslyší zakokrhání kohouta, ať řekne:"Požehnaný jenž dal
kohoutovi rozum, aby rozlišoval mezi dnem a nocí." Když otevře oči, ať řekne: "Požehnaný, jenž činí,
že slepý vidí." Když se obléká, ať řekne: "Požehnaný, jenž odívá nahé." Když si omývá obličej, ať
řekne: "Požehnaný, jenž snímá pouta spánku z mých očí a ospalost z mých víček. Buď vůle tvá,
Hospodine, Bože můj, navyknout na tvůj Zákon ... atd".
Di Sante, Carmine: Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie. Praha, Oikoymenh
1995, str.132-133
Srovnej s předešlým textem:
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Když ráno vstaneš, vzdej díky za ranní světlo!
Vzdej díky za svůj život a sílu.
Vzdej díky za jídlo a za radost ze života.
Zjistíš-li snad, že nemáš žádný důvod pro vzdávání díků,
buď si jist, že chyba je v tobě.
(Indiánská modlitba kmene Osagů.)
(13) Tresmontant, Claude: Hebrejský Kristus. Jazyk a stáří evangelií. Košice, Knižná dielňa Timotej
1996, str.31
(14) Zde je možné hledat kořeny jevu, proč se křesťanství nejvíce a nejpevněji ujímalo právě ve
venkovském prostředí. (viz Kap.I, Antické »prokletí« - štít a erb)
(15) Artemis (Diana) - pochází ještě z předřeckého náboženství. Sestra Apollóna, bohyně Měsíce,
lovu, přírody, plodivé moci - - plodnosti. Vytvořena z černého dřeva, oděta v bledě modré roucho s
červeným a zlatým lemováním. Chápána jako bohyně panenská. Encyklopedie antiky. Praha, Academia
1973, str.79
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K A P I T O L A VII

OBRAZNÉ VIDĚNÍ A CHÁPÁNÍ SVĚTA A EMOCIONÁLNÍ POZNÁNÍ
Dříve než se dotkneme tématu samého je zapotřebí přesně si vyjasnit jednu
základní věc. A tou je způsob komunikace a jeho používání.
Nejstarším systémem komunikace lidských jedinců mezi sebou (přesně se to
už nikdy nedozvíme) byl zřejmě zvuk a pohyb. Byl to přirozeně existující způsob
dorozumění, běžný v celé živočišné říši. Gesto, pohyb provedený celým tělem nebo
jeho součástí, také grimasa a mimika tváře. To doprovázel zvuk vydávaný pomocí
těchto pohybů (tleskání dlaněmi, dupání, údery do stehen, do hrudi, údery
předmětem do dlaní, do jiného předmětu atd.), a zvuk vydávaný zvukovým orgánem
(hlas). U člověka se hlasové vyjadřování začalo velmi rychle přetvářet od systému
informačních a sdělovacích signálů až k primitivní artikulaci. Potom, daleko později,
k artikulaci složitější, až vznikla mimořádně složitá artikulovaná sestava zvuků,
skřeků, imitovaných výkřiků, do kterých už byl zapojen kromě hlasivek i jazyk a rty.
To byl zřejmě předstupeň k lidské řeči, která sice na straně jedné umožnila člověku
mimořádně jemnou vzájemnou informaci, komunikaci a popis vlastních potřeb,
pocitů a sdělení, ale zároveň na straně druhé způsobila i opak: vytváří někdy až
nepřekonatelnou hráz lidskému dorozumění. (Viz: Kap.II)
Lidská řeč se totiž skládá ze slov, která mají určitý obsah, mají tedy
definovační a určující charakter. Proto jsou slova svým způsobem jména. Tato jména
nemají obsah významově určitý, který lze vysvětlit a vyjevit naprosto jednoznačně,
protože se snaží jednoduše, výstižně a pomoci schématu pojmenovat podstatu toho,
co nazývají. Mnohoznačnost každého slova je onou nepatrnou, ale významnou
překážkou k úplnému a vyčerpávajícímu sdělení a pochopení sdělované informace.
Člověk se postupem času odnaučil používat slova přesně, to znamená právě v jejich
mnohoznačnosti. Ztratil i schopnost uvažovat o jejich plnohodnotném významu, tedy
o skutečné podstatě informace, kterou sděluji či dostávám. Vysvětlím to na příkladu:
Slovo KRÁSA - estetický pojem
- filosofický pojem
- teologický pojem
- emocionální pojem
- předmětný pojem
- didaktický pojem
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Krásný člověk, krásná žena, krásné počasí, krásné dítě, krásný byt, krásná
louka, krásný tvar, krásné pohyby, krásná barva, krásné oči, krásný hlas, krásné
světlo, krásný pohyb ...
Rozsochatá skála, rozsochatý strom, rozsochatý muž, rozsochatá žena,
rozsochatý dům, rozsochatá poušť, rozsochatý kraj, rozsochaté moře, rozsochatý
horizont, rozsochatý mrak ...
Problém tkví zřejmě v tom, že těmito pojmy člověk definuje či pojmenovává
nikoli zcela určitou skutečnost, které se tato definice týká, ale spíše se pokouší svůj
subjektivní, jakýsi osobní pocit, který v něm ta určitá skutečnost vyvolala, co možná
nejpřesněji pojmenovat. Tedy: říkáme-li krásná žena, definujeme
nebo
pojmenováváme svůj subjektivní pocit z dojmu, který v nás ona žena vyvolala.
Otázka zní: co jsem měl přesně na mysli, řekl jsem-li (např.): krásná žena - fyzickou
krásu
- působení jejího intelektu
- celkový image
- charakterové vlastnosti
- společenské vystupování
- pocit sympatie
- celkový estetický dojem
- celkový dojem vůbec
Co obdivuje a miluje Gustav von Aschenbach ve filmu podle novely
T.Manna SMRT V BENÁTKÁCH ? A co ho vlastně zabíjí? Miluje právě to, co jej
oslovuje a uvádí jeho vědomí, emoce i celou podstatu jeho bytosti jako celku do
stavu vytržení a plného prožití vznešenosti Lásky sdělující se v Kráse. On miluje své
zotročení Krásou a umírá, protože na takovou vznešenost nebyl připraven. Ale jakou
krásou je zotročen a jaká vznešenost jej zabijí? Anděl v podobě (obrazu)
dospívajícího chlapce Tadzia je ona nepostižitelná krása? Ano i Ne. Tadziova krása
jako komplexní pojem, který je zcela nekonkretizovatelný a nedefinovatelný (kromě
obrazného symbolu) totiž není jeho osobní krásou. Tadzio je pouze odraznou
plochou, na které se krása vyjevuje. On je pouze poslem, svědčícím o Kráse jako
principu, který vyjevuje Lásku jako vnitřní podstatu stvořeného světa. Je osobním
důkazem, který z této lásky vyvěrá, protože je její vyjevenou pravdou. Krása je
pravda Lásky. A toto, plaché a nedefinovatelné, vejde do nás a tam osloví zevnitř
našeho srdce a tímto oslovením nás otevře, aby pomocí Krásy do nás vstoupilo něco
absolutního ve své plnosti. Bůh?

133

Jak už jsme si řekli, potíž je v subjektivitě lidského vnímání a chápání, které
je zcela osobní a neopakovatelné. Proto každý z nás jako subjekt vnímá odlišně a
naprosto osobitě a do určité míry i zkonkretizovaně. Proto dochází k nedorozumění,
nepochopení a omylům. Tadzio totiž může být pro někoho krásný, pro druhého
ošklivý, pro třetího pěkný, pro čtvrtého nevkusný ... ...ovšem pojmenovat pojem jakou vlastně informaci o sobě podává skutečně, objektivně, je pravděpodobně
neuskutečnitelné. Otázka, která je základní, jaký je v pravdě, zůstane nezodpovězena.
Toto matení pojmů si člověk snaží nahradit snahou o jasnější definování
sdělované informace a používá poměrně složitá slovní spojení nebo znak či symbol.
U slova to může být výraz propojený do obrazu či obraz ve slově, jako je například
kryptogram, ideogram, anagram nebo akrostychon. Tyto tajné znaky, kupodivu, ve
své zkratce nebo právě pro svou zkratku vyjevovaly definici své informace a její
význam daleko hlouběji a přesněji, než když se stejná skutečnost vyjádřila pro ni
obvyklým a ustáleným pojmem. Snad pro symbol sám nebo proto, že když člověk
zná či otevře skrytý význam symbolu, propadne se do souvztažností jeho hlubin. A v
tom je veliká síla symbolu či znaku. Určitou, a jistě nezanedbatelnou roli, zde hraje
ono tajemno, které samo o sobě emocionálně prohlubuje a tím poznatelně odkrývá i
sám kořen pojmu utajeného v symbolu. Jako příklad bych uvedl akrostychon (slovo,
jehož utajený smysl je skryt v symbolu, skládajícím se z jednotlivých písmen. Tato
písmena sama o sobě jsou počátečními písmeny utajených slov, která dohromady
tvoří logicky smysluplnou a pochopitelnou větu vysvětlující utajovanou skutečnost.
Ovšem i tato počáteční písmena jsou složena tak, aby dohromady dávala smysluplné
slovo, které je také symbolickou nadstavbou utajované skutečnosti.)

I CH T H Y S = R Y B A

Další významný symbolický prvek akrostychonu byl v možnosti vůbec jej
písmeny nepsat, ale stačilo namalovat obrázek, který sám o sobě akrostychon
vyjadřoval. Protože, když se napsalo slovo ICHTHYS, znamenalo to Ježíš Kristus,
Boží Syn, Spasitel. Když se nakreslila Ryba, znamenalo to totéž, ale zároveň to
vyjadřovalo mnohovrstevnatou hloubku symbolu samého:
RYBA: - živel, ve kterém ryba žila - voda=počátek=křest...
tedy počátek jsoucna vůbec i života nového
- postní jídlo
- půst = přichází doba smrti a vzkříšení
- Kristus jedl rybu se svými učedníky po svém
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vzkříšení, tudíž jde i o symbol vzkříšení
- když vzkříšení, tedy vzkříšeného Syna-tudíž spásu - soter
- ryba jako jídlo, ale jedla-li se ryba jako přítomný Kristus, byla to
- přítomnost Krista ve svátosti oltářní, čili eucharistie ...atd.
Takto bychom mohli postupovat u všech velkých obrazových či obrazných
symbolů, které definují podávanou informaci jednak zcela přesně a konkrétně, ale z
druhé strany umožňují svou formou sdělování informace najít mnoho dalších
významů, které jakoby se samy do sebe otevíraly a tím se podstata sdělení
prohlubuje, rozšiřuje a zobecňuje. Člověk, který tomuto odkrývání utajených a
zakódovaných významů napomáhá svou součinnou účastností, je, podle mého
názoru, nevědomky veden správným směrem k tomu, aby pochopil daný pojem v
celé jeho hloubce a šíři a to zásadním způsobem. Tato snaha vyvěrá z člověka, je
dále lidskou vůlí řízena a směrována a proto hlubina poznání je velmi značná a pro
něj dost vyčerpávající. (Je součástí meditace i kontemplace.)

EMOCIONÁLNÍ POZNÁNÍ A OBRAZNÉ VIDĚNÍ SVĚTA (také Kap.XVII)
"Všechna naše gesta vyvěrají ze studnice pravdy. Pokud je neovládneme
vůlí, jsou okamžitá a přirozená. Kdykoli se dušujeme, bijeme se v prsa. Přes svoji
vědeckou erudovanost dodnes pociťujeme duši v THORAXU, v hrudníku, který je
prahem personality. Tam, uvnitř za hradbou žeber, pracují dva důležité orgány:
srdce, vládnoucí tělu podobně jako Slunce planetám, a plíce, sešívající živou bytost s
okolním kosmem. Jsou jako Jupiter, Otec duší a Hermes, Pán nad dušemi. Podle
mojžíšské tradice stvořil Bůh tělo člověka z prachu země (z celého glóbu), vdechl
mu do chřípí dech života, a Adam se stal duší živou (NEFEŠ HA-CHÁJÁ). Proč Bůh
vdechuje Adamovi NEFEŠ právě do nosu? Proč animuje prvního člověka nejnižším
stupněm duše? S největší pravděpodobností proto, že vysoko v nosní dutině, uložena
ve výstelce, spočívá čichová receptorová buňka, obnovující se jako Fénix a chtivě
čijící svět. Dodnes nás nejrůznější rčení přesvědčují o někdejší roli čichu, později
oslabované tím, jak bytost počala povstávat ze Země jako ze Snu. Dodnes říkáme:
Nemohu ho ani cítit! Tahle práce mi nevoní! Neohrnuj nad tím nos! A vskutku,
kdysi jsme to dělávali. Čichající čenich (1) identifikuje nespočet pachů, které
primárně dělí na pach potravy, případně pach bytosti téhož rodu, ale opačného
pohlaví a na pach nepřítele či nebezpečí. Teprve potom binární rozsouzení vystřídá
upřesňující identifikace. V dnešních zkrotlých nasálách stále přetrvává jejich pravý,
životně důležitý význam: cítíme NĚ-co, nablízku je NĚ-kdo, díváme se NĚ-kam.
Ono záhadné NĚ, nejasné etymologům, je prudkým odfrknutím, bouřlivou reakcí na
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vzrušivou pachovou informaci. Tato informace je bipolární jednotou, kterou rozruší
teprve rozum a definitivně rozloučí usuzující slovo, dvojím ostřím roztínající
skutečnost. Slůvka vyjadřující negaci, nebo naopak chtivý souhlas, se podobají sobě
navzájem jako vejce vejci: v čem tedy byla jejich rozdílnost? Můžeme předpokládat,
že souhlas vyjadřovalo slůvko, vtahované nosem a ústy dovnitř, kdežto při
nesouhlasu letěl proud vzduchu z těla ven: NE! NO! LA! MA! - ANO! NO! NU!
Později se souhlasná slůvka ve většině jazyků zaměnila za koncetrické JO, JA, BA?
atd.... (2)
....Rozvoj lidských bytostí je neustálým zápasem mezi duchovností a
živočišností: tento zápas působí trvalé změny ve stavebním plánu fyzického těla, v
němž se člověk rodí jako trojitá (vlastně třikrát trojitá) duše. K základním projevům
potlačování animální, nejhrubší složky duše, patří bytostný odpor člověka k vlastní
přirozené řeči. A r t i k u l a c e j e p r o t i p ř i r o z e n á !" (3)
Když tedy porozumíme uměleckému (poetickému) obrazu jako činu
emotivního poznání, máme možnost dobře pochopit charakter estetického prožitku,
který je nebo bývá součástí okamžiku tohoto poznání. Estetický prožitek, vzrušení
nebo zážitek určité a zcela zvláštní radosti, která vzniká při pronikání a odhalování
smyslu básnického obrazu, je v úzké souvislosti s účastností v poznání. A aktivní
účastnost je velmi důležitou součástí estetického prožitku poznání (viz.Kap.I). Je to
jedna z nejpodstatnějších schopností básnického obrazu; totiž vyvolat účastenství
vnímatele na procesu emotivního poznání. Emoce, které vznikají, nelze ovšem
jednoduše určit nebo definovat jako něco pocitově obvyklého. Jako obvyklá radost,
obvyklý pocit z poznání nebo známá radost z poznání, protože se seznamujeme s pro
nás zcela neznámými skutečnostmi a máme radost z toho, že jsme je poznali. Situace
je trochu komplikovanější. Např. Arnold Hauser tento problém vysvětluje spíše jako
dlouhodobý proces, než jako okamžitý prožitek. Říká, že umělecké dílo je výzva, je
nedostupná výšina, kterou nevysvětlujeme, k němuž se nepřibližujeme přímo, ale s
kterou se vypořádáváme podle vlastních cílů a dáváme jim svůj subjektivní smysl,
který je smyslem pro nás. Kroužíme kolem uměleckého díla a každá generace se na
něj dívá novýma očima a teprve z nahromadění různých výkladů postupně
vykrystalizuje plný smysl, který má umělecké dílo pro pozdější generace. (4)
V chápání tohoto jevu jsou veliké rozdíly:
a) emotivním poznáním nezískáme teoretické znalosti, informace, definice, popisy,
nezjistíme vztahy a intervztahy.
b) princip emotivního poznání je skutečným protikladem poznání intelektuálního,
protože se pohybujeme ve sféře pocitů a emocí. To, co nám bylo po emotivní stránce
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neznámé stává se známým a nabývá nového emocionálního určení a vyvolává zcela
nové pocity, které dříve dané skutečnosti nepatřily.
Proto můžeme, po určitém zjednodušení, říci, že básnické obrazy jsou činem,
který poskytuje radost ze spolutvorby právě básnického obrazu. Tento prožitek u
empirického či rozumového poznání není možný, protože způsob poznání je naprosto
odlišný.(5) Do jisté míry to však vede k tomu, že básnický obraz nebývá přijímán
jako plnohodnotný tvůrčí čin, ale v určitém smyslu jako stále se opakující klišé, které
je sice rozumově pochopeno, protože je zažité, ale právě ona "zažitost" ho degraduje.
Titíž kritici (právě A.Hauser) ale jedním dechem tvrdí, že výsledkem snahy o novost
ve znaku, novost v básnickém obraze, je tvůrčí spontánnost, která se stává
nesdělitelnou, nekomunikativní a tudíž nepochopitelnou.
A.Hauser píše doslova: "Individuální a iracionální prožitek je nutno
racionalizovat a konvencionalizovat, aby mohl vyjít z ryze osobní sféry a zachovat si
alespoň něco ze svého smyslu ve světě mezilidských vztahů ...Nesmíme si však
představovat proces dorozumívání se tak, že konvenční formy dodatečně doplňují
spontánní jádro děl a že mu dávají vnější rámec, ale spíše tak, že každé jednotlivé
dílo a každá část jednoho díla je už výsledkem střetnutí mezi originálností a
konvencí, mezi principem nového a převzatého."(6) Tento názor, právě tak jako jiný,
je přísně vymezeným názorem, který v procesu tvorby nepočítá se spoluúčastí
emocionálního prožitku a tím nepočítá s možností spontaneity i u poznání. Tak jsme
se dostali k problému, který je v mnoha ohledech zásadní a v mnoha okrajový; totiž k
předání informace, kterou umělecké dílo obsahuje, myšlenky, kterou chce umělec
vyjádřit. Vyjasníme si problematiku emocionálního poznání.
„U literárního obrazu máme co činit s takovouto situací: slovo jakoby se
zříkalo svého pravého obsahu, přesněji řečeno svého významu, aby zachytilo a
sdělilo nový obsah. To, že slovo ztratí vlastní obsah a je použito aby tlumočilo obsah
jiný, je nejpatrnější u metafory, ale není tomu tak jenom u ní. Tyto výrazy, metafory
a metaforická přirovnání budeme mít na mysli ve smyslu básnický obraz. Zvláště je
musíme zkoumat, chceme-li objasnit souvztažnost emotivních a poznávacích prvků.“
(7)
V básnickém obraze, a jaký jiný je v uměleckém filmu, dochází k pohybu od
známého k neznámému. Je to pohyb, který se uskutečňuje uvnitř nás samých, uvnitř
naší účastnosti. "Podstata básnického obrazu spočívá v tom, jak od předmětu, jejž
známe v jednom vztahu, přecházíme k předmětu, který v témže vztahu neznáme." (8)
Při emotivním užití básnické obrazy vyvolávají určité postoje a nevztahují se k
objektům, to znamená, že nepřinášejí zprávu. V některých případech však sdělení
přece jen existuje. Příkladem nad jiné je právě poezie a v ní básnický obraz. Právě
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poezie je ve své tvorbě navýsost zaměřena na naše emoce a díky této zvláštní
schopnosti nám poezie tyto emoce poskytuje. Sděluje nám tedy něco, co nelze
vědeckým způsobem ani vyjádřit ani definovat. "Při analýze těchto případů
oprávněně používáme termín emotivní poznání, jestliže za prvé: zde se něco, co je
pro nás emotivně neznámé, stává emotivně známým, tj.získává určité emotivní
zabarvení, jež básník navozuje. Je zde tudíž přítomno to, co je charakteristické pro
každý poznávací proces a co v něm přítomno být musí: po určitých stránkách
neznámé objekty se právě po těchto stránkách stávají srozumitelnými, přístupnými.
Za druhé: v básnickém obraze existuje pohyb, přechod, který je rovněž
charakteristický pro poznávací proces v nejširším slova smyslu. Právě zde probíhá
přechod od známého k neznámému. Emotivně známé předměty jsou použity k tomu,
aby se staly pochopitelnými ty předměty, které neznáme." (9)
A právě emotivní moment hraje v básnickém jazyce, tedy i v poetické
struktuře filmu, nezaměnitelnou a nenahraditelnou poznávací roli. Emotivní jazyk
spolu se schopností básnického obrazu předat poznání touto cestou, vytváří komplex
vjemů, které jsou nenahraditelné, a které ve svém konečném působení vytvářejí
celek jediného vjemu čistě emocionálního. Ten pak má schopnost vyvolat v divákovi
pocit zcela konkrétního poznání skutečnosti, jež mu byla do té chvíle sice známá, ale
mimo dané souvislosti, tedy skrytá pro jeho neznalost. Vzniká tu psychologicky silný
efekt pocitu proniknutí do hloubky problému, myšlenky nebo situace. Tento
poznávací proces je stejně vlastní uměleckému dílu jako systém vědeckého poznání
vědě. Je ničím nezaměnitelný a ničím neredukovatelný ve smyslu konvenční úpravy.
"Jestliže se básnický obraz liší od věty popisující jednotlivé akty našeho
emotivního života, lze se domnívat, že v něm neexistuje onen dualismus
realizovaného faktu a jeho popisu, jež je charakteristický pro popisné věty. Popisná
věta má co činit s faktem již uskutečněným, realizovaným bez její pomoci a její
funkce spočívá v popisu tohoto faktu. Jak jsme viděli v básnickém obraze je situace
jiná. Tam nejde o popis již uskutečněného faktu. Když vnímáme básnický obraz,
nezabýváme se záznamem nějakých faktů, nýbrž uskutečňujeme akt, ve kterém se
přesouvá emotivní hodnocení na subjekt básnického obrazu. Právě proto, že básnický
obraz není popisem ukončeného faktu, ale je realizací určitého aktu, vzniká při jeho
vnímání onen pocit bezprostřední účasti, jímž je zpravidla doprovázen." (10)
Jako velmi vhodný příklad může v tomto ohledu sloužit hudba. Hudba jako
dokonale čisté nepředmětné umění promlouvá a působí pouze jazykem emocí a
pocitů. Není to ovšem sebevyjádření umělcových pocitů. Hudba odráží, vytváří a
předkládá emoce vůbec. Richard Wagner říká, že: "...hudba nevyjadřuje vášeň, lásku
nebo touhu nějakého jednotlivce nebo jeho rozpoložení při nějaké příležitosti.
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Vyjadřuje lásku, vášeň nebo touhu samu o sobě a to vše v bezmezné rozmanitosti
motivací, jež ...je nedostupná jakémukoli jinému jazyku." Hudbu ve struktuře
emocionálního poznání už nemůžeme chápat jako sebevyjádření umělcových pocitů,
nýbrž jako zobrazení lidských citů vůbec. Ovšem při jedné podmínce - musí mít s
nimi totožnou strukturu, totožnou logickou formu. Podle W.Köhlera se ve vnitřních
procesech emocionálních nebo intelektuálních projevují vývojová schémata, jimž lze
dát názvy zpravidla používané pouze hudbou: crescendo, diminuendo, accelerando,
ritardando, andante. Má-li jazyk hudby strukturu velmi shodnou se strukturou emocí,
je nasnadě, že se může stát jejich obrazem, protože jsou zde zachovány podmínky
zobrazování. Popsat toto však diskurzivním jazykem nelze." (11)
Tolik jazyk vědy. V podstatě jde o to, že básnický obraz je svým způsobem
symbol, a to velmi osobitý symbol, proto emotivní poznání je založeno na sdělování
pomocí sémantické struktury poznání, která má širší pole působnosti než jazyk.
Tudíž celé umění ve své úplnosti je v určitém slova smyslu symbolismem, sice
trochu neobvyklým, ale nepopiratelným. Např.- »Luna hladí trávě vlasy « tento
obraz je dost vzdálen zkušenosti a pravdě, tak jak ji reálně každodenně prožíváme
sami. Ale zároveň cítíme, že tento básnický obraz je mnohonásobně pravdivější než
sama holá skutečnost. Pokud ovšem poezie jako dominující faktor básnického
obrazu poznává podstatu, musí to být pravdivé poznání a pokud je schopna podávat
pravdivé poznání, musí být schopna postihnout i samu podstatu věcí a skutečností.
(12)
Při tom všem musíme mít stále na zřeteli jednu velmi podstatnou skutečnost.
Vnímání, analyzování a správné zařazování vnímaného neprobíhá odděleně, ale
současně ve stejném okamžiku a všemi smysly. Navíc i celým tělem, jeho strukturou
a symbolickou koncepcí, která dost podstatně determinuje charakter vnímané
skutečnosti. (13)
Někde v těchto končinách začíná být diskurzivní jazyk skutečně nemohoucí,
protože poznáváme skrze princip empatie. (14)
Na závěr si povšimněme dvou pojmů, které jakoby zdánlivě neměly s tímto
problémem nic společného. Básnický obraz totiž vzniká ze schopností ducha. Ty jsou
přímo závislé na duchovním stavu toho, kdo básnické obrazy vytváří prostřednictvím
talentu ducha přijmout. A s tím přímo souvisí tolik diskutované otázky obsahu a
formy. Vycházíme-li z toho, co až do této chvíle víme, tak cítíme, že vztah obsahu a
formy u básnického obrazu v podstatě neexistuje. Formu totiž vytváří podstata
obsahu, kterou právě postihuje básnický obraz. Obraz vzniká skrze stav ducha
umělce. Obsah bez formy je ovšem pro člověka logicky, pragmaticky, emocionálně
a časoprostorově nepostižitelný, protože je stavem ducha. Forma také sama o sobě
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neexistuje, protože je vždy a jenom obrazem (vnějším) obsahu. Proto formalismus
jako umělecký druh je mimořádně diskutabilní a ve skutečnosti absurdní a
nesmyslný. Protože i forma vyjádřená formou je obsahuplná, tak formalismus
vlastně neexistuje. Prostě není vyjádřitelný. Cokoli a jakkoli je vyjádřeno vnější
podobou (forma), znázorňuje vnitřní obsah. Tímto obsahem může být i besobsažnost,
je-li možná.
Obsah: sdělení vcházející do nás, které jsme schopni do sebe pojmout pouze
v určitém duchovním stavu, jež odpovídá možnosti toto sdělení pochopit a definovat.
Forma: ve jsoucnu absolutní, v umění zcela subjektivní a jedinečný způsob
definovatelného vyjádření obsahu (myšlenky) vnímatelným způsobem. To však
neznamená srozumitelným; jde o smyslový vjem. Je to způsob sdělení, který začíná
po vyjádření tohoto sdělení objektivně existovat jako forma tohoto sdělení (obal,
tvar, smyslově zachytitelné znázornění), pro ten který určitý obsah (myšlenku). V
dramatických uměních se zapojuje do vytváření formy velmi důležitý prvek
dramaturgické koncepce.

FORMA UMĚLECKÉHO DÍLA
To jsou veškeré formální prostředky a struktury, s kterými se pracuje přímo
při vytváření díla, které, následně po svém dokončení, se samo stává absolutní
formou, protože se stává jsoucnem ve smyslu samostatné existence jako majetek
Universa. Je tudíž viditelným znamením neviditelné myšlenky.
Je ovšem velmi důležité uvědomit si, že forma jako viditelný znak vyjádřené
myšlenky je zcela v moci toho, kdo tuto myšlenku vyjadřuje. Proto další mimořádně
důležitou skutečností je fakt - kdo myšlenku ztvárňuje do obrazu formy. Myšlenka
tím získává nejen viditelný tvar, ale i vnímatelnou kvalitu. V tomto smyslu je umělec
naprosto svobodný.
»Formální« zpracování myšlenky zcela zásadním způsobem určuje kvalitu
uměleckého díla, a nejen dramatického. Tedy přece jen je důležitější forma? Takto
otázku položit nelze. Spíše bych tento problém pojmenoval jako schopnost použít
uměleckých výrazových prostředků při odkrývání či vyjevování hloubek sdělované
myšlenky. Nejde o profesionální zručnost, jde o úhel pohledu! Ten je schopen
pomocí výrazových prostředků vyjevit a otevřít skrytou podstatu. Vše ostatní už pak
závisí na talentu umělce. Umění ve své podstatě pracuje s několika málo základními
náměty a myšlenkovými koncepcemi, které jsou zpracovávány buď povrchně, tedy s
trendem k líbivosti, nebo hloubkově. To znamená, že směřují k náročnému
subjektivnímu proniknutí do samé podstaty »esence« tématu. A proto v tomto
případě se i zcela banální téma stává překvapivě hlubokou a pravdivou skutečností.
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Takže spíše než o formě bych hovořil o koncepčním způsobu použití
výrazových prostředků uměleckého díla, který ve svém výsledku buď zůstává na
povrchu, nebo proniká do hlubin sdělované skutečnosti. Myšlenka je zde vždy, záleží
na talentu umělce, zda se k ní dostane a je-li mu dáno být jí osloven. To znamená, že
problém co je důležitější neexistuje. Existuje pouze problematika způsobu (tedy
formy) vyjádření této myšlenky tak, aby byla vyjevena ve své hlubinné podstatě.
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K A P I T O L A VIII

ANTROPICKÝ PRINCIP - (věda a umělecké dílo)
Vytváří se umělecké dílo pro člověka? Zajisté, ale pro jakého? Je umění
masovou, davovou kulturou? Jestli ano, má tedy být jeho formální zpracování, tzn.
způsob použití významových a výrazových prostředků přizpůsoben požadavkům
konvence a obsahová kvalita vkusu a nárokům zábavychtivého průměrného diváka
tak, aby bylo přitažlivé, poutavé a divácky atraktivní právě pomocí těchto
výrazových a fabulačních principů? Je možné, aby poté svou širokou atraktivností
doneslo, sdělilo a vyjevilo lidem nějakou hlubokou myšlenku? A vůbec, má sdělovat
nějaké myšlenky způsobem, který by byl přitažlivý a srozumitelný pro každého, a je
to vůbec možné?
Toto jsou běžné otázky v běžných uměnovědných sporech a nikdy
nekončících diskusích o smyslu a poslání uměleckého díla. Ve svém základním
smyslu je to především špatně položená otázka. Je to diskuse o neexistujícím
problému, která je stále znovu a znovu do velké míry uměle vyvolávána.
Umělecké dílo není schopné komunikovat s davem, protože není určeno pro
masovou konzumaci. Není totiž určeno pro konzumaci vůbec. Umělecké dílo je zcela
neschopné, pokud se mu sám člověk neotevře a nestane se účastníkem jeho struktury,
nějak člověka ovlivnit. A s člověkem jako lidstvem to je v podstatě vyloučené.
Umělecké dílo může zasáhnout svým poselstvím či svědectvím pouze
připraveného jednotlivce či připravené malé společenství. Připravený, to znamená
otevřený, vzdělaný, pokorný a účastný. A to všechno v komplexním celku znamená spoluvytvářející. Atraktivní, poutavý film či jiné dílo, bude přitažlivé nikoliv pro své
poselství, které obsahuje, ale protože je čímsi - dějem, formou, způsobem vyprávění,
atraktivností prostředí, popularitou herců atd. zajímavé pro davy. Pokud takový film
obsahuje navíc i vysokou profesionalitu (což zpravidla ano) a hluboké poselství (což
zpravidla ne), je bohužel pro naprostou většinu řadových diváků toto poselství velmi
těžko dešifrovatelné a zahlušené právě onou atraktivností vnějšku (např.: Misie,
Malý velký muž, Umírání za dlouhého dne, Tanec s vlky, Černé roucho). Umělecké
dílo nebojuje o diváka, ale nachází své jednotlivce či miniskupinky jinak. Už samou
svou podstatou, že vzniklo jinak, že je druhotným výsledkem činnosti směrované jako
svědectví v pravdě. Masy nepotřebuje, protože nevzniklo pro spotřebování, ale
protože vzniknout muselo. Bylo v plánu. Umělecké dílo vyjadřuje jiné cíle, jiná
poslání, jiné souvislosti a tím se nachází ve zcela odlišných rozměrech než masová
zábava. Můžeme s určitou nadsázkou říci, že umělecké dílo by mělo působit jako
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velmi specifický katalyzátor uvědomění si
života.

hlubinných souvislostí smyslu a cíle

Podívejme se na to trošku ze společenského hlediska. Současný člověk žije,
pracuje a existuje pouze sám pro sebe. Je odpovědný sám za sebe a sobě. Není
povinován nikomu. Do této situace jej staví převažující liberální zaměření lidské
společnosti, které mu nedovoluje žít a konat ku prospěchu obecných hodnot života,
tak, aby nebyl zároveň existenčně vázán na komerční vztahy. Kromě velmi úzkého a
specifického koridoru charitativních a humanitárních služeb. Na druhé straně je
totalitní společnost, která je zrůdností. Pouze cca 0,5% obyvatelstva se profesionálně
zabývá otázkami trvale udržitelného rozvoje života, a to je katastroficky málo. Totiž
jen v případě cca 10% (tedy 20 X více) by tlak na politicko-ekonomické systémy
přibližně odpovídal minimálním potřebám zdevastovaného světa. 90% lidstva žije
pro to, aby zabezpečilo sebe a svou rodinu trochu více než základními prostředky
pro život ve fyziologickém slova smyslu a vytváří svou prací a svým životem
prostředky a hodnoty sloužící ostatním k témuž cíli. Vzniká skutečně vážná otázka je současná organizace společnosti smysluplná? Z materialistické orientace na
spotřební smysl života - ANO. Ve smyslu života jako globálního všezahrnujícího
fenoménu bytí - NE.
Umění se proto zcela vymyká všemu, co vyplývá z pragmatického
spotřebovávání života. Neslouží momentálním požitkům, momentálním módám a
momentálnímu chtění. Slouží k trvalé a globální změně v chápání podstaty a smyslu
života. V určitém slova smyslu se tedy může hovořit o kategorii lidského života
známou pod pojmem naděje.
Pokud však chceme mluvit o naději jako o pozitivním vztahu člověka k
vlastní budoucnosti, která přesahuje čas fyzického bytí, musíme bezpodmínečně začít
vztahem člověka k vesmíru. Tento vztah, kromě toho, že je založen na základní
otázce lidského života vůbec, na otázce kdo jsem a odkud jsem, je původcem
neustále se oživující lidské touhy po překročení hranice času. Hvězdné nebe nad
hlavou je pro člověka obrazem věčnosti ve smyslu neexistence času. Tam je moje
minulost, přítomnost a jistě i budoucnost. Ale v jakém smyslu? A je to naděje to, co
tuším?
"Nemáme v úmyslu odhodit výsledky, ke kterým došly během staletí filosofie
a aristotelská logika, jsme však toho názoru, že je dnes příhodný okamžik, abychom
se osvobodili od absolutizování jistých metod, např.tzv.metody historicko-kritické
...budeme se zabývat těmi intuicemi, které inspiruje umělecké tvorba i teologie." (3)
Pokusíme se najít příčinu tohoto dost kategorického tvrzení. Řekli jsme si, že
umělecké dílo má své kořeny a svůj prapůvod ve snaze vyjádřit pocit duchovního
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prožitku z emocionálního poznání existence nadpřirozené skutečnosti - že jsme
součástí absolutní souvztažnosti plánu stvoření a spění k věčnosti. Ale pojďme ještě
trochu dál. Až ke vzniku Vesmíru, tedy ke vzniku toho, z čeho jsme posléze vznikli i
my sami. Jednou z posledních kosmogonických hypotéz je:
Teorie antropického vesmíru
Tato teorie (založená na antropickém principu) říká, že existující jsoucno je
jakýsi časoprostor, který zadal svým vznikem důvod k tomu, aby mohl být
pozorován pozorovatelem, jehož vznik (pozorovatele) byl nějakým způsobem
zakódován, zadán, už v samém »úmyslu vzniku« vesmíru. Tomuto systému
zakódování říká fyzika prvotní podmínky pro tvorbu hmoty a prostoročasu v
okamžiku Velkého Třesku, což je zatím obecně uznávaná teorie vzniku nám
známého vesmíru. Tuto poměrně dost zjednodušenou definici se pokusíme trochu
zpřesnit a zařadit do kontextu našeho uvažování.
Jeden z vyznavačů a zastánců této teorie antropického vesmíru, americký
fyzik Freeman Dyson, říká: "Necítím se ve Vesmíru cizincem. Čím více jej
zkoumám a studuji detaily jeho architektury, tím více nalézám důkazů proto, že
Vesmír v určitém smyslu věděl, že přicházíme. V zákonech jaderné fyziky jsou
některé překvapující příklady číselných náhod, které se snad spikly, aby učinily
vesmír obyvatelným. Velikost vazebných sil je právě dostatečná, aby překonala
elektrický odpor mezi kladnými náboji běžných atomů, jako je kyslík nebo železo.
Ale jaderné síly zase nejsou tak silné, aby vzájemně svázaly dva protony (vodíková
jádra) ve vazebný systém, který by se mohl nazývat diprotonem, kdyby existoval.
Jestliže by jaderné síly byly o trochu silnější než jsou, pak by diprotony existovaly.
Téměř všechem vodík vesmíru by se pak sloučil do diprotonů a těžkých jader. Vodík
by pak byl vzácným prvkem a hvězdy jako Slunce, které žijí po dlouhý čas
pomalým spalováním vodíku ve svých nitrech, by nemohly existovat. Na druhé
straně, jestliže by jaderné síly byly podstatně slabší než jsou, vodík by vůbec nemohl
hořet a nebyly by také žádné těžké prvky. Vyžaduje-li vývoj života, jak se zdá,
hvězdu jako je Slunce, dodávající stálou energii po miliardy let, musela se velikost
jaderných sil udržet ve velmi úzkém rozmezí, aby život byl možným ....Veškerá
bohatá rozmanitost organické chemie závisí na jemné rovnováze mezi elektrickými a
kvantově mechanickými silami. Tato rovnováha se udržuje pouze proto, že zákony
fyziky mají "vylučovací princip", který brání dvěma elektronům zaujímat tentýž
stav. Kdyby se zákony změnily tak, že by elektrony již nevylučovaly jeden druhého,
nepřežilo by z naší základní chemie nic. V atomové fyzice je mnoho šťastných
náhod. Bez nich by voda nebyla tekutinou, řetězce uhlíkových atomů by nemohly
tvořit složité organické molekuly a vodíkové atomy by nemohly tvořit slabé můstky
mezi molekulami. Jako vědec vychovaný způsoby myšlení a jazykem spíše století
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dvacátého než osmnáctého netvrdím, že architektura vesmíru dokazuje Boží
existenci. Tvrdím jen, že architektura vesmíru souhlasí s hypotézou, že základní roli
v jeho životní činnosti hraje duch." (1)
Celá tato kosmogonická teorie rozpoutala neuvěřitelnou vlnu vášní a
polemik po celém světě a samozřejmě, že našla oddané přívržence i všechno negující
a odmítající odpůrce. Tak to má ve správném vědeckém sporu být. Jestliže totiž mají
fyzik F.Dyson a biolog S.J.Gould pravdu, pak nás Vesmír stvořil, protože to bylo v
něm zakódováno »jako smysl jeho vzniku i evoluce«. My jsme z této »evoluce bytí«
vzešli jako určený cíl (možná jen průběžný, ale v jistém smyslu dokonaný). My pak
zpětně tuto evoluci vlastních dějin pozorujeme a z tohoto pozorování máme možnost
poodhalit nebo dokonce objevit tajemství podstaty vzniku a smyslu naší existence. A
z toho odvozeně i tajemství smyslu existence celého Vesmíru, tedy smyslu jest.
Takové poznávání je uzavřeným kruhem, ve kterém toto sdělení putuje neustále od
jednoho subjektu k druhému a v průběhu tohoto koloběhu se bez přestání obohacuje,
zpřesňuje, prohlubuje a stává se zřetelnějším a jasnějším, až se proměňuje v tušení.
Dále do tohoto tajemství asi nepronikneme, ale už sama hlubina tohoto tušení nám
sděluje a podává úžasné uvědomění si kořenů bytí. Vrátíme-li se zpátky ke smyslu a
účelu uměleckého díla, zjistíme, že podobnost není pouze náhodná. Je zcela zřejmá,
protože umělecké dílo musí být svou vnitřní, tvůrčí strukturou podobné vesmíru, a to
ve smyslu procesu úmyslu, vzniku i samé podstaty bytí. Jest-li umělecké dílo, tedy
ona skutečnost u které bychom měli předpokládat stejný koncepční princip jaký má
vesmír, musí mít už v úmyslu a procesu svého úmyslu zakódováno vědomí o tom, že
dá vzniknout vlastnímu pozorovateli. Tento pozorovatel, vychází-li ze skutečnosti
svého vzniku skrze umělecké dílo, pozorováním tohoto uměleckého díla, kterému je
skrze tento proces účasten, odhalí určitý smysl, určitou hlubokou podstatu nebo
částečnou pravdu o svém bytí. Tedy zpětně tím objeví i sám smysl existence
uměleckého díla a dále, budeme-li v tomto nepřetržitém řetězci poznávání
pokračovat, i smysl bytí vůbec. Tímto odhalením podá svědectví sobě a poté jako
svědek sám bude součástí svědectví. Umělecké dílo tedy, už tím že je (mimo jiné),
podává svědectví o tajemství bytí, které je jeho obsahem, tomu, kdo je schopen mu
být duchovně (tvořivě) účasten. Jest-li tento svědek zakódován už v samém úmyslu
vzniku i procesu vzniku uměleckého díla, dílo mu svým způsobem musí dát
vzniknout, nebo řečeno poeticky, stvoří si jej.
Umělecké dílo je tedy jev, který vůbec nepatří do kategorií všeho
spotřebního, sloužícího k seberealizaci či sloužícího k osobnímu momentálnímu či
dlouhodobému užití. Je to něco, co se vymyká všem našim představám vycházejícím
z časoprostoru našeho bytí. I když skrze nás vzniklo, jeho existenční podstata je vně
nás. Protože má jinou strukturu existence, má jiné zákony bytí a má jiná poslání
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(pokud jsme je schopni postihnout). Je součástí poznávacího řetězce o bytí právě tak,
jako je součástí tohoto řetězce i pozorovatel, který z tohoto díla vyšel. Je tu tedy pro
pozorovatele, který je zároveň účastníkem procesu tvorby, protože z této tvorby
vzešel a je tudíž její pokračující součástí, kterou je i samo umělecké dílo ve vztahu k
vesmíru. Ten je v tomto smyslu uměleckým dílem prvotním, tedy absolutním. Člověk
»tvoří« až zástupně, podle archetypu. Je to nekonečná řada souvztažností a
návazností. Pozorovateli (už tím, že je vybrán) z toho vyplývá povinnost své poznání
sdělit, jinými slovy, stát se svědkem svého poznání. Tak se vlastně svědectví o bytí
prvotně koncipované v samém »úmyslu vzniku« a zakódované do »okamžiku vzniku«
vesmíru, dostává skrze umělecké dílo (samozřejmě, že nejen skrze ně) až na
relativní konec řetězce, kterým je pozorovatel vzešlý z tohoto díla. Ovšem
pozorovatel, který už má své vlastní dějiny bytí, jednak společné s vesmírem, ale
zejména bytostně autonomní dějiny vlastního já. Jedině tak je schopen vnímat vesmír
jako skutečnost existující mimo něj a tak poznat nutnost svého návratu do jeho
souvislostí. Od něj se vše vrací na počátek, hluboko do podvědomí pozorovatele, kde
se znovu obohacuje prohlubováním vědění a znovu vrací přes umělecké dílo do jeho
vědomí. Tento kruh se opakuje tak dlouho, až dochází k poznání, a následně k vydání
svědectví o tomto poznání. Umělecké dílo je tedy svědectvím o bytí. Je-li tímto
svědectvím, musí v sobě obsahovat tajemství bytí, které není poznatelné do konce.
Toto tajemství je však určujícím faktorem pro roli uměleckého díla jako svědectví,
které díky tomuto tajemství přináší. To v sobě obsahuje kód pro vznik pozorovatele,
který dále toto svědectví o tajemství bytí vyjeví, sdělí, informuje o něm skrze své
osobní svědectví. Vše právě řečené je nutno přijímat jako proces touhy poznat,
protože umělecké dílo nepotřebuje ospravedlnění, tak jako ospravedlnění nepotřebuje
nic z toho, co existuje. Jestliže cokoli existuje, má to smysl i bez našeho pochopení.
V tom je věčný paradox touhy člověka poznat - rozpor mezi touhou vědět a činností,
která podle našeho názoru k vědění vede. (Právě tak, jako vesmír je svědectvím o
svém Tvůrci. Je-li tímto svědectvím, musí obsahovat i tajemství svého bytí, tj.
tajemství svého Tvůrce. Ale zřejmě v sobě neobsahuje princip podle kterého sám
Tvůrce existuje jako tajemství. To znamená, že sám princip bytí pro nás zůstane
navždy tajemstvím). (4)
Zkusíme jít v této úvaze ještě dál. Všechno, jak stvořené jsoucno jako celek,
tak i jednotlivě vše co jej tvoří, má svou vibraci, své chvění a je neustále pod vlivem
chvění všeho kolem, člověka nevyjímaje. Každá věc, každá jsoucí realita, každá
elementární částice i veškeré duchovní skutečnosti - vše obsahuje chvění. Můžeme
předpokládat, že určitý druh chvění byl i před počátkem všeho (fyzika tento
hypoteticky předpokládaný jev nazývá vibrací vakua). Vznik vesmíru by tak byl
zcela určitým systémem souvislostí, které jako koncepce bytí existují mimo všechny
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možnosti lidského myšlení. Podle koncepce křesťanství (na počátku bylo Slovo), bylo
vyřčeno Slovo a tak bylo vyjeveno (stvořeno) jméno (tedy esence, bytnost) a to,
vysloveno stalo se, (stalo se ke mně Slovo Hospodinovo). Samotné tajemství podstaty
slova, mimo jiné, je i ve způsobu jeho bytí, které se projevuje jako určitá poloha
zvuku. A právě zvuk se šíří chvěním, vibrací, kmitočtem, tedy systémem o kterém
moderní věda předpokládá, že »byl přítomný při tvorbě světa«. Zde už je zřetelně
cítit neschopnost člověka komplexně postihnout princip a systém bytí. Zůstaňme však
u chvění. Dá se říci, že podstatou sdělení, podstatou procesu na základě kterého
probíhá sdělování jakékoli informace, je právě chvění či vibrace. Proto se můžeme
oprávněně domnívat, že jak vesmír, tak i umělecké dílo touto vibrací je, tuto vibraci
obsahuje a vysílá, a že právě vibrace, chvění je komplexním komunikačním
systémem universa ve všech jeho polohách a aspektech, včetně takových jevů jakým
je např. gravitace. Celý existující vesmír je v tomto smyslu velmi složitě
strukturovanou koncepcí chvění. Tzn., že vnímatel, v němž je obsažena stejná či
mimořádně podobná vibrace, jakou obsahuje a vysílá dané umělecké dílo, je
naladěn na stejných frekvencích, nebo přinejmenším je pozitivně připraven tyto
frekvence přijímat. Je to ten, kdo vlastní stejný kód, kdo byl od počátku ve stejné
vibraci (a to je v podstatě každý, protože všichni jsme »děti tohoto vesmíru«), ten
zareaguje, emocionálně a zejména duchovně prožije stav poznání podle míry své
otevřenosti (stalo se ke mně Slovo Hospodinovo) - a vydá svědectví. Z toho všeho
vyplývá, že umělecké dílo je unikátní syntéza kontinuálních souvztažností několika
stavů z nichž každý je sám o sobě svébytný, naprosto originální a nenapodobitelný.
Tvůrce, který takové dílo vytváří, musí být otevřený duchu, mít onu vlastnost, která
se lidskou řečí nazývá dannost - talent - dar (schopnost takové poznání osmyslit a
vyjádřit) a to jej přirozeně nutí ke vzdělanosti. Chci vyjádřit své poznání co nejlépe,
nejpřesněji a nejvěrněji. Proto musím poznat jaké existují možnosti vyjádření toho,
co cítím, prožívám a »vidím«. Jak a pomocí čeho jsem schopen se vyjádřit já sám. (2)
To je jedna linie. O několika dalších jsme mluvili a jsou ještě i další.
Všechny se pak navzájem metamorfují jedna v druhou a pomocí ojedinělých
výrazových postupů při sdělování se vytvoří naprosto nenapodobitelný, jedinečný a
neopakovatelný systém souvislostí - umělecké dílo. Nyní se již ozřejmilo, že to není
nic, co by mohlo být určeno k příležitostné i dlouhodobější masové spotřebě.
Vzniklo to, protože to vzniknout muselo, předem to bylo zadáno ke vzniknutí. Kruh
je uzavřen, jsme zpět na počátku našeho uvažování, u principu bytí existujícího
vesmíru. Umělecké dílo, právě tak jako vesmír, v sobě (pravděpodobně) neobsahuje
princip podle kterého existuje. V těchto souvislostech se ovšem umělecké dílo stává
skutečností, která je (jako vesmír) do konce nepostižitelná a nevysvětlitelná - protože
je svébytným jevem, je specifickým fenoménem, jehož princip bytí existuje mimo
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námi postižitelný časoprostor. Je paradoxem, že my sami jsme se tímto principem
řídili při tvorbě uměleckého díla. (4).
Jako příklad bych uvedl světově proslulé geniální výtvarné dílo, ženský
portrét, Monu Lisu od Leonarda da Vinci. Je to vůbec výtvarné umění? Je to portrét,
čeho? Ženy, jevu, bytosti, pojmu? Je to definice? Čeho? Je to tvář a tím více ženská
tvář? Zkusíme si udělat takový malý pokus, při kterém musíme trochu zapojit vlastní
vizuální paměť. Postupně si prohlédněme všechny portréty Leonarda da Vinci a
pozorně porovnejme tváře dominantních figur (Mona Lisa, sv.Jan Křtitel, Léda,
Panna Maria, sv.Anna ... .atd.), a zjistíme jednu překvapivou skutečnost. Všechny
tváře jsou si velmi podobné. Dokonce tak podobné, až to svádí k myšlence, že se
jedná o zobrazení jakéhosi archetypu, o kterém nic podrobnějšího nevíme. Jedná se o
jednu jedinou podobu? Koho nebo čeho? Právě tak »záhadami opředený« tajemný
úsměv Mony Lisy. Povšimněme si výrazu rtů a úst u ostatních postav jeho tvorby.
Tento úsměv je přítomný na každé z těchto tváří a liší se právě pouze odlišností
charakteru a typu tváře. A vidíme vůbec správnou kompozici, vnímáme vytvořené ve
správné perspektivě, když víme, že Leonardo da Vinci psal své zápisky a deníky
převážně levou rukou zrcadlově obráceně, takže se dají číst pouze prosvětlením,
nebo jako odraz v zrcadle? Nemáme se na tento obraz i celou jeho tvorbu dívat přes
odraz v zrcadle? Nebo spíše skrze jakési »prosvětlení« ? A není tím jeho umělecká
tvorba a vůbec celá umělecká tvorba jako taková -duchovním zrcadlovým obrazem
(»pro-světlením«) nějakého originálu - archetypu? A není to jediný smysl
uměleckého díla být takovým »světlením«?
To, co víme, je, že je to znak, symbol, svědek, bod kontaktu s něčím. Proto
veškeré korekce, snahy o úpravu, přizpůsobení nebo zesrozumitelnění ve smyslu
vědeckého myšlení, či pro hromadnou konzumaci za účelem návratnosti vložených
finančních prostředků (děsivá ubohosti ekonomických důvodů) se rovná programové
likvidaci poselství uměleckého díla. Např. zrůdné přizpůsobení přirozeného
bytostného životního stylu masovému vkusu a vytvoření
umělého hybridu
nazývaného folklór. Masová pódiová vystoupení na téma lidových zvyků, písní a
tanců v podstatě tento přirozený umělecký projev (svědectví o tajemství bytí) zcela
zlikvidovala. Jakoukoli uměle implantovanou redukcí umělecké dílo nenávratně
zničíme. Hloubku nahrazujeme povrchností, symbol frázovitostí, vrozený smysl pro
krásu umělou líbivostí, tajemství podbízivostí a náročnost tupým polopatismem.
Pomalu z harmonie činíme chaos a z pravdy lež. (3) Člověk tím, že existuje je však
ustanoven za přímého svědka tohoto principu, protože on jediný je »uschopněn«
vědomě navracet=tvořit sebe i svět k obrazu Božímu, tedy konat smysl světa. Aby tak
činil, musí tento smysl pochopit jako SMYSL. Tedy vztáhnout všechno k sobě jako ke
středu, protože ten kdo jest k obrazu Božímu vychází ze středu aby vše obrátil ke
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středu. Chápeme-li samozřejmě střed ve smyslu židovsko-křesťanské tradice tedy
jako duchovní časoprostor ve kterém se odehrává lidské svědectví o Bohu jako
vždypřítomnému a zejména jedinému smyslu veškerenstva. Toto se může uskutečnit
pouze skrze člověka, který pochopí, přijme, navrátí se a tím učiní sebe obrazem
Božím, Imago dei. Tedy tím, čím jest.

*
"Kýč je líbivá lež a licoměrně zakrývaná prázdnota předstíranými
uměleckými prostředky."
P.prof.ThDr.Josef Zvěřina

***
POZNÁMKY:

(1) Dyson, Freeman: Důkaz odvozený z plánu. (zprac. J.Grygar)Technický magazín T 88, č.4, str.4953
Nebo: Ravik, Slavomír: Bůh žije. (Přírodní zákony dosvědčují jeho existenci). Praha, Pražská
imaginace 1992.
(2) Pojem »vzdělanost« zde není myšlen konkrétně. V kontextu pro nás zažitém, jako je vzdělání
akademické, se pohybují pouze umělci moderní doby. Vzdělání je označení pro souhrn daleko širších
souvislostí zejména duchovního charakteru. Proto vědoucí jsou i ti, kdo nemají akademické vzdělání
na vysokých uměleckých školách či universitách. Zcela obyčejní prostí lidé. Třeba nevzdělaní
domorodci v Austrálii, kteří vytvořili na skalách v oblasti Kakadu jednu z největších uměleckých
pokladnic lidstva. Vzdělání umělce je naprosto specifickým systémem vědění.
Je věděním toho, co bylo, a bylo to dobré. Je věděním a pamětí o prastarých tradicích, které
skrze intuici srdce vytvářejí kontinuitu času paměti bytí a tím udržují duchovní smysl našeho
života. Má znalost řádu a jeho neporušitelnosti a zejména jasného vědomí, že i já sám jsem
pouze částečkou mystéria bytí. Toto vědomí souvztažností je podřízeno pokoře před Jsoucím.
Takovou vzdělanost (znalost) nelze nahradit akademismem.

(pozn.V.S.)

Porovnej:
Bonn, Hanuš: Daleký hlas. Výbor z poezie primitivních národů. Praha, Václav Petr 1938.
Drössler, Rudolf: Když hvězdy byly ještě bohy. (Slunce, Měsíc a hvězdy ve světle archeologie, umění
a kultu). Praha, Panorama 1980.
Jsme částí Země. Řeč náčelníka Seattlea k presidentu Spojených států amerických v roce 1855. Brno,
Zvláštní vydání... 1993.
Mýty a legendy Indiánů Severní Ameriky. (Taylor, Colin F. a kol.) Praha, Volvox Globator 1995.
(3) Rupnik, Marko Ivan: Až se stanou umění & život duchovními. Velehrad-Roma, Refugium 1997,
str.32-33
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(4) Suchánek, Vladimír: Umělecké dílo jako mystagogie. Disertační práce. (Kap.I.) Olomouc,
KTDDU FF UP 1996.
(4) Můžeme zanalyzovat umělecké dílo do nejmenších (materiálně - - výrazově - znakových) detailů a
princip jeho existence a účinkování nezjistíme, protože tento aspekt je mimo jeho námi vnímatelné
bytí. Je zde hypotéza, že velmi podobné je to i s existujícím světem. V tomto smyslu člověk
uskutečňuje vědecké myšlení. Snaží se objevit, dokázat a poznat (pomocí experimentálních pokusů)
princip a koncepci bytí existující v námi postižitelném světě. Ten však tyto základní aspekty své
existence v sobě (pravděpodobně) nemá, protože jsou asi totožné se smyslem bytí. A ten je
tajemstvím tvorby. Takže princip jeho existence není založen v jeho existenci samé. V tomto
předpokladu se »zřejmě zmýlili« nejen alchymici. Z tohoto názoru na princip existence hmoty vychází i
vědecké myšlení moderní doby. Omyl je tak aplikován nejen pouze v materiálním významu, ale i
duchovním. (Pozn.V.S.) (Viz.: Suchánek, Vladimír: Umělecké dílo jako mystagogie. Disertační práce.
Kap.VI a VII).
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K A P I T O L A IX
DÉJÀ VU
To všechno, o čem jsme až doposud uvažovali, však předpokládá jistou,
velmi obtížně definovatelnou skutečnost, úzce se týkající hluboce podvědomých
zážitků paměti lidské bytosti. Člověka, aby se ubíral cestami, o kterých byla řeč výše,
musí něco směrovat právě do toho určitého proudu, pohybu, toku. Navádět jako
vanutí, které jej navádí v proudu do středu víru. Tento mnohovrstevnatý jev je
směrováním, které se děje na několika úrovních souběžně. Člověk je tak jakoby
přítomen několika různým rovinám, které sice procházejí jeho vědomím v různých
časových vrstvách, tím i odlišných prostorech, ale vždy vědomím jediné osobnosti.
Díky tomuto křížení různých vědomých vrstev paměti, které jsou časově mimořádně
vzdálené, dochází k zvláštnímu jevu. Jedná se o velmi intenzivně prociťovaný vjem,
že to, co právě prožíváme, jsme už kdysi prožili; nebo se nacházíme na místě a v
situaci, která je nám něčím povědomá nebo dokonce natolik blízká, že jsme v
pokušení věřit, že jsme zde už někdy byli, že právě toto jsme už někdy prožívali, že
právě toto jsme už zcela určitě kdysi někde viděli. To všechno při plném vědomí
toho, že to, co se kolem nás právě v této chvíli děje, co vidíme a čeho jsme svědky celá tato skutečnost je námi prožívána poprvé. Obecně přijatý název pro tento stav
lidského vědomí je mezinárodně jednotný a používaný výraz - déjà vu. (1)
Podle mého názoru jde o jeden z nejzákladnějších stavebních kamenů
umělecké tvorby vůbec. Rozpomínání se na něco, co bylo, co mě jako osobnost, jako
člověka determinovalo, co jednou provždy určilo mou cestu života, mé postavení ve
světě a pro mě závazný způsob bytí. Když to trochu zjednodušíme, umělecká tvorba
není nic jiného, než jakési dost osobité a velmi subjektivní popisování něčeho v
souvislosti se vzpomínkou na to, co bylo. Toto popisování se děje skrze můj současný
časoprostorový stav. A.Tarkovskij tomu říká touha po ideálu.
Tento jev je zřejmě onou "kontaktní vrstvou" s velmi zastřenou a velmi
matnou "vzpomínkou" na zmiňovaný ideál. Tato vzpomínka se vyjeví krátkým
zábleskem vědomí a paměti, jakýmsi hlubinným paměťovým zkratem (déjà vu),
který nám může otevřít paměťové struktury na stavy, související s lidstvem obecně vždyť ideální stav už jednou byl, já ho znám, já jsem ho zažil, já ho pamatuji. Tento
záblesk vyvolává v člověku, citlivému k těmto mimovědomým prožitkům,
mimořádně silnou emocionální reakci, která má trvalé důsledky pro paměť. Ach, jak
je to známé, jak to bylo krásné, vznešené a jedinečné, věděl jsem vše, byl jsem ve
stavu nekonečné lásky, jako dítě. Tento mimořádně intenzivní emocionální prožitek
si umělec snaží zapamatovat, zaznamenat a předat v hluboké víře, že je to právě ono,
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co je potřeba sdělit, připomenout, o čem je zapotřebí mluvit, psát, křičet, zpívat,
tančit, hrát i mlčet.
Umělecké dílo je, mimo jiné, i záznamem paměti něčeho, co umělec prožil,
ovšem pojem prožil je v tomto smyslu nutno chápat velmi obezřetně a už vůbec ne
doslovně. Je to jeden z pojmů, o kterém jsem mluvil již dříve. Ve smyslu výše
řečeného chápeme tento pojem jako něco, co je či bylo součástí celého komplexu
umělcovy osobnosti a jeho životní zkušenosti. A tou je také bezesporu sen, vidina,
představa, vzpomínka atd.
Přeneseně tedy: déjà vu, již viděné, já jsem tam byl, viděl jsem, proč tam
nyní nejsem, když to bylo nekonečně lepší než to, co je nyní. Musím o tom podat
svědectví. Tímto svědectvím je umělecké dílo. Přesněji řečeno déjà vu je součástí
celkového komplexu různých svědectví, která dávají ve svém souhrnu jednotnou a
nerozdělitelnou skutečnost, kterou lze pojmenovat svědectví o smyslu bytí.
Pragmatická věda se k jevu déjà vu staví přísně a stroze empiricky. Ano,
tento stav lidského vědomí skutečně existuje, ale je zapotřebí ho vysvětlovat jako
stav lidské psychiky v okamžiku, kdy se propojí určité paměťové vazby na několik,
námi již kdysi dříve reálně prožitých skutečností a způsobí tím zkrat, který vyvolá v
našem vědomí silný pocit, že vidíme či prožíváme něco, co už jsme jednou prožili.
Ve skutečnosti ovšem to, co prožíváme právě nyní a je nám to tak známé, prožíváme
poprvé. Podobnost tu sice je, ale pouze zdánlivá, náhodná a námi subjektivně a
podvědomě propojená s už skutečně prožitým, protože jak životní situace, tak i
prostředí se sobě navzájem velmi silně podobají.
V této definici zůstává bez vysvětlení právě onen mimořádně intenzivní
emocionální prožitek, který bývá skoro vždy pozitivní. Podle mého názoru, právě
tento emocionální prožitek je klíčem k pochopení onoho skoro zázračného propojení
lidského podvědomí se skutečností Boha na jedné straně a na straně druhé s
podstatou lidského života v kontextu této božské skutečnosti. Je to právě ona
tajemná jiskra světla - jako milost Boží, jako působení Ducha svatého, které na
mihnutí okamžiku otevře vyvolenému člověku okno k paměti o stvoření, k paměti o
ráji, k paměti o domově.
Tuto vzpomínku máme zcela určitě všichni, bez rozdílu. Je zakódována v
našem nekonečném genetickém řetězci. Jen vyvolení však mají právo na bolest a
utrpení milosti pravdy paměti.
„Hieroglyfem ráje je rozčtvrcený kruh. Podle obrazu této kolébky všech
starověkých civilizací stavěla se města do kruhu, rozděleného křižmo hlavními
tepnami, případně říčními kanály, vyvedenými z jediného centra. Mojžíšův ráj je
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okrouhlý, hrazený, s jedinou branou, rozčtvrcený čtyřmi prameny a jistě orientovaný
podle světových stran. Zahrada ráje, GAN EDEN, dostává jméno PARDEZ podle
avestického PAIRIDA˛ZA, ohrazení, zahrada, sad. Slovo Eden není původem
semitské, bylo však mýtoetymologicky přichýleno k hebrejskému vůně, líbeznost,
půvab. Zdá se, že souvisí s assyrským IDINU, pole, rovina, planina, ačkoli lze
uvažovat i o příbuznosti sumerskému ID, proud, řeka. Starověké civilizace často
spojují ráj s posvátnou horou, kterou považují za umbilicus orbis terrarum, za pupek
či střed světa. Horu, z níž vytékají čtyři prameny, nacházíme v mýtech téměř všech
starověkých civilizací. Je to skandinávský Asgard, hora Meru, město Brahmovo,
jsou to "zakleté zahrady" Mongolů a Číňanů, hora Hu-Ling ve tvaru urny z úzkým
hrdlem, kolchidské město Kytaia.
Slovo ráj, jehož etymologie je nejistá, lze vztáhnout ke starému indickému
RAYÍ, zářící. Významové obsahy naznačují spojitost se st.indickým RÁJ, RÁJATI,
kralovat (regere) a R^AJ (rádž), zářit, lesknout se, paprskovat, vládnout (srv. avest.
RAY-, bohatství, štěstí). Dodnes zůstal v paměti lidstva předpotopní ráj, který zmizel
v oceánu. (2) Vzpomínáme na doby, kdy lidé nemuseli těžce pracovat, živili se
božskými nápoji a neznali stáří. Za těch časů nebylo těžké cestovat z místa na místo
na křídlech, po vodě i pod ní, domlouvat se na dálku a být zároveň na více místech.“
(3)
Tyto prastaré úryvky naší podvědomé paměti se v dějinách umění neustále
vracejí a stávají se jedním se základních témat, které jsou v bezpočetných variacích
zpracovávány snad ve všech druzích umění, které se postupem času vyvinuly. Není
uměleckého druhu, který by se v nějaké obměně k tomuto, snad nejstaršímu tématu,
neobracel. Toto téma se stává mnohdy základním syžetovým prvkem, základní
nosnou myšlenkou inspirace a umělecké imaginace. Déj¸ vu, již jednou viděné, tak v
tomto kontextu nabývá nových a hlubších významových prvků, než nabízí význam
slova viděti.

L I T E R Á R N Í U K Á Z K Y:

Potopa světa - Gilgameš (Sumerský hrdinský epos):
Bozi Anunnakové naříkají s ní,
schouleni v pláči bohové sedí,
strachem sevřeny byly její rty.
Po šest dnů a sedm nocí
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s potopou burácel vítr a jižní bouře srovnala zemi.
A když sedmý nadešel den, ustala jižní bouře, potopa i boj,
jenž jako rodička kol sebe tloukl.
Uklidnilo se moře, utišilo, bouře i potopa ustaly.
Na moře jsem pohlédl, všude zavládlo ticho
a všechno lidstvo se v bahno proměnilo.
Jak plochá střecha se prostíral močál. (4)

Potopa světa - Bible (Písmo svaté - svaté knihy křesťanství):
V šestistém roce života Noeho, sedmnáctý den druhého měsíce, se provalily
všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. Nad zemí
se strhl lijavec a trval čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Potopa na zemi trvala čtyřicet dní,
vod přibývalo až nadnesly archu, takže se zdvihla od země. Vody na zemi převelice
zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. Do výšky
patnácti loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. A zahynulo všechno
tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi
se hemžící havěť, i každý člověk. Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na
povrchu země.
Gen 7,11-23

Potopa světa - Popol Vuh (Svatá kniha quichaských Mayů):
Tvář měly jako člověk a mluvily jako člověk a zalidnily povrch země. Byly a
množily se, měly dcery, měly syny ty loutky ze dřeva. Ale neměly duši a neměly
rozum, ani stín vzpomínky na Tvůrkyni a Tvůrce. Nerozpoměli se ti dřevění lidé na
Srdce nebes, upadli v nemilost. I nemyslili na Původkyni a Stvořitele, kteří jim dali
život, kteří o ně pečovali. A tak vzali krátký konec, byli vyhlazeni a byli zničeni tito
lidé, dřevěné loutky. Srdce nebes, U Qux Cah, si vymyslil aby utonuli: nastala
obrovská zátopa. Ta se snesla na hlavy těch lidských loutek. To jejich vinou se
zatměla tvář země a spustil se černý smolný déšť, pršelo ve dne, pršelo v noci.
Takový byl zánik těch, kdo měli být lidmi, kdo byli stvořeni jako lidé, ale jen k
tomu, aby byli zničeni a vyhlazeni: napadrť byli rozbiti všichni, jejich ústa i tváře.

Potopa světa - Kondžiki (Japonské starověké texty):
...první lidská dvojice Izanaji a Izanami si zvolila za sídlo japonské ostrovy hned po
potopě, když voda začala opadávat a ostrovy se vynořily z moře.
(5)
Potopa světa - Korán (Svatá kniha Islámu):
Země pohlť vodu svou! Nebe, zadrž déšť! I opadla voda, rozkaz byl splněn a loď
uvízla na hoře Al-Džudí.
(5)
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Potopa světa - indická pověst:
...za osm dní nastane konec světa. Všechno zaplaví voda. Udělej ze dřeva loď ...(5)

*

Tolik ukázky k oné »paměti lidstva«, k tomu na co se zřejmě váže stav, který
se nazývá déjà vu. Nyní ještě několik ukázek k prožitku a vzpomínce na místo,
odkud jsme byli pro své selhání vyhnáni, odkud jsme spadli a po čem tak silně
neustále toužíme, a které, jak se zdá, si neustále nosíme v paměti.
***
Fráňa Šrámek: Prosinec
Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až lesní půjdu tmou.
Tu ztichnu tak, jak housle spící,
a malý náhle, dětinný,
a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.
Mír ovane mne, jakby z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,
světýlka stříknou z prava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mě poznají.

(6)
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Jiří Wolker: Háj
Až jednou se ožením,
budu mít dvanáct synů,
dvanáct synů jako dvanáct břízí.
Má žena v nich jako bílá kaplička v zeleném háji zmizí
a já budu před ní klekátkem mechem obrostlým.
Vnučky-družičky budou na mě klekat,
modlit se čistýma očima,
a až se zšeří,
Pán Bůh bude chodit k nám na večeři.

(7)

Jan Pilař: Večer
Na zelené prsty trávy se snesly krůpěje rosy
ticho se drolilo jako přeschlý chléb
Modré kameny kachen zapadly do rákosí
Napjatým plátnem nebe se prořízl měsíční střep

Zajíci couvali k lesu bažanti skřehotali
z bílých luceren trnek na osedlaný chlum
se vyhoupla noc A my jsme naslouchali
jak kopyta do nás bijí a krajinou pádí kůň

(8)

Jan Zahradníček: Obzor(?)
Obzor, tětiva prudce napínaná
pod ním kříž na kříž cesty lidské jdou
usednout, Bože, tam kde sluneční je strana,
ó milovaný, milovaná
můj krok se spojil
s tichou chůzí tvou. (9)
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Karel Šiktanc: Prosinec (úryvek)
Je svatá noc.
Maminka s tatínkem vysoko zpívajía v zahradnictví pod tratí je jeden
skleník rozžatý,
v něm jeden strom a jeden had
a jedna škvíra prostřed vrat,
jíž souzeno je utíkat příštímu Adamovi
s Evou.
Svět,
ze všech nejstarší,
rozpůlil jablko.
A nikde hvězda!
Nikde kříž!
Jen sem tam jadýrko ukápne z čepele,
jen sem tam vánice, přiskříplé
v kostele, se tiše rozesednou po křeslech
biskupských
a hrají čistotně,
jak by si nesli nekřtěňátko v houslích.
Svatá pravda,
bílí hosti.
Svatá pravda
pravěčnosti:
ze všech tvých osudů budiž nám zachována
Hudba.
Karel Šiktanc: Červenec (úryvek)
Maminko!
Bílá duše má!
Na kolenou vás prosím, odpusťte mi
den,
kdy třešeň padla
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a král cizinec opouštěl za tmy
zaslíbenou zem, aniž se tázal, co si
počne sama!
Nad hlavou Venušin hedvábný podolek zamířil k domu Mikše kožešníka.
A tam se ohlíd.
Malinká jak trn,
zvolna jste klekala na jedno koleno,
zvolna jste smetala na černou lopatku
královské vlasy, samý knot, a na kousíčky
roztříštěnou lunu --Bojím se slzy.
Kdyby teď padla na horoucí schod,
kámen by zasyčel a rozpukl se v půli. (10)
František Hrubín: Romance pro křídlovku (úryvek)
Já umřít? už dnes
je mne víc o dvacet, třicet let do budoucna,
už dnes je mne víc o žízeň, kterou nikdy
neuhasí ani studánky ani víno,
kdybych se měl až k smrti dopít,
je mne víc
o dny, kdy, už dávno ne mladý, začnu
na letních procházkách zkracovat stezky, abych
byl stále v doslechu lidí, k nimž budu tíhnout
ještě silněji, a kdy dávno v závratné
samotě lučin jen ztraceným bratrem
bude mi cvrček,
už dnes je mne víc
o časy, kdy člověk bude zvedat budoucnost
opravdu lidskou, a já, až pohlédnu vzhůru,
budu drcen a tlačen do hlemýždí hlíny
a stonásob těžce se budu učit,
jak si zvyknout té závrati, v níž pro zbabělce
je pád utrženého balvanu
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a pro srdnaté orlí peruť,
...budu slyšet jak bzučí elektrický strojek,
zatímco moje první břitva chtěla krev,
v břitvě vždy bude něco z vraždy, ale břitva
sama nemůže vraždit,
je to v nás,
na našich citech a na našich myšlenkách
je dosud temná srst, a ani strojek,
i kdyby nejněžněji bzučel, nemá moc
sejmout ji.
(Tatínku, zdalipak ti také
dědeček brousil první břitvu? Zdalipak
jsi byl též k zbláznění živý?)
Bdím, musím bdít.
Už dnes láska a smrt křižují se ve mně,
noc lásky a smrti žíhá jasně a temně
mých dvacet let, těch dvacet zlatoploutvých ryb. (11)
Rainer Maria Rilke: Déjà vu
Důvěrný prostor, v němž vrh ptáků zřen,
věz, není ten, jenž tvar ti zvýšit zná tu.
(Ve volném, tam, jsi sobě odepřen
a mizíš, mizíš dále bez návratu.)
Z nás prostor jda, překládá věcí dílo:
by se ti bytí stromu podařilo,
kol něho vnitřní prostor z toho vrz
jež v tobě je: Obklop jej potlačením.
Je bez hranic. Až v zřeknutí tvé pěním
vtělen, stane se stromem naveskrz.
(přel. Vl.Holan ?)

(12)

Otokar Březina: Ruce (závěr)
A ruce naše, zapjaté v magický řetěz rukou nesčíslných,
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chvějí se proudem bratrské síly, jenž do nich naráží z dálek,
stále mocnější tlakem věků. Nepřetržité vlny
bolesti, odvahy, šílenství, rozkoše, oslnění a lásky
probíhají nám tělem. A v úderu jejich, smysly zhasínajícím,
cítíme, jak řetěz náš, zachycen rukama bytostí vyšších,
v nový řetěz se zapíná do všech prostorů hvězdných
a objímá světy. - A tehdy na otázku bolestnou,
staletí skrývanou v bázni jako tajemství rodu,
jež prvorození sdělují prvorozeným, umírajíce,
uslyšeli jsme kolozpěv vod, hvězd a srdcí a mezi slokami jeho,
v intervalech kadence melancholické, dithyramb světů
za sebou následujících. (13)
Vladimír Holan: Zmrtvýchvstání
Že po tomto životě zde mělo by nás jednou vzbudit
úděsné ječení trub a polnic?
Odpusť, Bože, ale utěšuju se,
že počátek a vzkříšení všech nás nebožtíků
bude ohlášen tím, že prostě zakokrhá kohout ...
Potom zůstaneme ještě chvíli ležet ...
První, kdo vstane,
bude maminka ... Uslyšíme ji,
jak tichounce rozdělává oheň,
jak tichounce staví na plotnu vodu
a útulně bere z almárky kávový mlýnek.
Budeme zase doma.

(14)

Jiří Vícha: U studny v Samaří (úryvek)
Studnám dna propadla
a zemi pukly rty
hořkostí trpkých vín
jež viny počaly
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a já jsem rodička
a rodím každý den
Touhou jsem počala
a křičím do ozvěn
můj okov utrh se
a pádem dozrál v tíž
Studno má bezedná
já padám a ty spíš
cestou jsi unaven
Ta tíže Ten můj strach
A přec tě nevzbudím
Chci tonout ve vodách ... (15)
František Halas: Já se tam vrátím (závěr)
Moje Mrtvé, roztálé v nicotě, svolají paličky bedel. V dušičkových světlech
přijdou blíž, zastaví se čas a po celou krátkost sluneční obchůzky nebude on než
součtem vzlyků a smíchů mého rodu, a i jeho slávou. A aj, kotník luny, té české noci
sladké, zabělá se na stříbrném bělidle humen. Archa domova až po okraj naplněna
bude vším světem a já vypluji za tichého oddychování stájí a stodol. Kdybych celý
svět zvroubil a zbrousil jenom sem se vrátím, jenom sem. ...
...Už aby bylo po tom pekelcování místy kam nepatřím. Ať svítí světla
milovaných chalup, ne jako bóje v dálce, ale betlemsky radostně a vytrvale. Všechny
cesty vedou do Kunštátu, do Zboňku a do Rozseče. Hranečníky zarazilo dětství.
Toho skřípání kol na cestách křižujících se v mém srdci! Ať si jen země letí do
prázdna, ať si jen letí, jen když zbude jistota jednoho místa, místa posledního, místa
jen pro hrob. Chci ho mít tam, jen tam u nás. Kdyby mi jen oči pro pláč zbyly, já se
tam vrátím, já se tam i po slepu vrátím. (16)

***
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POZNÁMKY:
(1) DÉJÀ VU - již viděné, charakterizováno jako smyslový klam, při němž má člověk dojem, jako by
již dříve viděl to, co ve skutečnosti prožívá poprvé. Někteří psychologové tvrdí, že se jedná o opětné
prožití druhotného zážitku, který dotyčný získal intenzivním procítěním něčeho zástupného. Většinou
se jedná o emocionálně velmi silně prožitý zážitek z dětství či vlastní fantazijní vizi, ovšem vše zcela
přetransformováno. Může se také jednat o zážitek získaný vjemem uměleckého díla (četba, divadlo,
film), který byl velmi silně zosobněný. Konečně je tu i třetí skupina názorů, která do jisté míry
předpokládá hlubinný podvědomý implus nejstarších paměťových center člověka. Ale i to pouze v
oblasti vědeckých hypotéz a teorií. (pozn. V.S.)
(2) OCEÁN: Oceanus - bůh nekonečných a nesmírně hlubokých vod kolem celé Země, které ji
omývaly jako řeka bez břehů. V této souvislosti upozorňuji na verš z Písma sv.: "Země pak byla
nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami." (Gen 1,2). Stojí za
úvahu zamyslet se nad mýtickým rčením »ráj se potopil do oceánu« ve smyslu: ráj byl člověku odňat
a vrátil se zpět k Bohu. (pozn. V.S.)
(3) Bor. D.Ž.: Abeceda stvoření. Komorní soubor mýtoetymologických esejů o povstání člověka,
jazyků, náboženství, kultury a civilizace. Praha, Trigon 1993, str.139-140
(4) Epos o Gilgamešovi. Praha, Čs.spisovatel (KPP) 1976, str.91 (přel.prof.dr.Lubor Matouš) verš
124-134.
(5) Petrtýl, Miroslav: Mýty, legendy a úvahy o potopě světa. Magazín zajímavostí (?), str.10-26
(6) Šrámek, Fráňa: Splav. Praha, Odeon 1977, str.25
(7) Wolker, Jiří: Básně. Praha, Orbis (NK) 1951, str.48
(8) Pilař, Jan: Krajinou pádí kůň. Praha, Čs.spisovatel (KPP edice Pegas) 1984, str.70
(9) ?
(10) Šiktanc, Karel: Český orloj. Praha, Práce 1990, str.65 a 109-110
(11) Hrubín, František: Až do konce poezie. Výbor z veršů. »Romance pro křídlovku« Praha,
Čs.spisovatel (KPP) 1975, str.220-222
(12) ?
(13) ?
(14) Holan, Vladimír: Bolest. Praha, Čs.Spisovatel (KPP) 1965.
(15) Vícha, Jiří: Krajina milost. Olomouc, Votobia 1991, str.69-70
(16) Halas, František: Já se tam vrátím. Blansko, Okresní dům osvěty 1969.
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KAPITOLA X
NOSTALGIE
V předešlé kapitole jsme se alespoň trochu pokusili procítit onu zvláštní
příchuť něčeho nám tak nekonečně vzdáleného a přece nekonečně blízkého, jako je
naše paměť o příčinách svého vlastního bytí. Není to nic menšího než bouře v
bezvětří, než žár v mrazu, než zrození ve smrti a láska v nenávisti. Je to bolest a
radost, ztrácení i nalézání. To všechno v jednom jediném, ale současně i odděleně.
Není to nic jiného než stále to samé, to jediné. Zákon. Řád. Jednota mnohosti.
Absolutní souhra, absolutní vzájemnost, absolutní souvztažnost, absolutní kontinuita.
Je to Řád Harmonie. Je to paměť, kde není pouze a jenom to zcela mé, ale je tam
daleko více něčeho, co mi sice patří, protože z toho vycházím, ale nikdy jsem to
reálně neprožil ve skutečnosti. Je tam to neustálé mihotání a stříbření se déjà vu.
Obyčejná lidská paměť.
„Nejlepší upomínkou na člověka je právě to, co jsme pozapomněli (neboť to
bylo nevýznamné a pozapomenuto si zachovalo pro nás všechnu svou sílu). Proto to
nejlepší, co je v naší paměti, nalézá se mimo nás, v závanu vlahého vánku, v
zatuchlém zápachu pokoje, ve vůni krbu, v němž byl poprvé zapálen oheň, všude
tam, kde nalézáme část sebe samých, onu část, kterou naše vědomí opovrhlo, jež k ní
nedospělo. Poslední zbytek minulosti, ten nejlepší, který nás dokáže znovu přimět k
pláči. Když už se nám zdá, že všechny slzy jsou vyplakány. Zdá se nám, že už jsme
v paměti probrali vše, přehráli všechny vlny minulosti a uklidnili jsme se, aniž čeho
litujeme. Když v tom přijde nějaká drobná narážka, myšlenka, zazpívají dveře,
zavoní dávno prožitým štěstím oheň v krbu, náš jazyk pocítí chuť babiččiných
buchet, a už jsme v moci vzpomínek. Smutno bývá těm, kteří mají ostřejší citovou
paměť, to, co odešlo, nedá se už vrátit. Ale musí být zároveň i šťastni: nic neztrácejí ani smutek, ani radost, ani drobné prožitky, ani historické události, které vzrušily
jejich ducha, ani vzácné lidi s nimiž se setkali, ani originální myšlenky, které je
napadly. Nikdo neřekne, že jsou bez citu, že jsou nevděční - vždyť nezapomínají na
své strádání a snaží se je nezpůsobit jiným. Skřípot dveří a vůně krbu je vrhá zpět do
minulosti a vede z ní cestičku do budoucnosti, a ať už bude rovná nebo kamenitá,
zůstanou díky jí sami sebou.“ (1)
Pokusme si trochu zrekapitulovat cestu, po které jsme dospěli až sem. K
čemu směřují dějiny umění tak, jak jsme schopni je analyzovat? Nikoliv k
poučování, výchově nebo k seberealizaci. Víme-li jen opravdu něco málo o lidských
dějinách, snadno pochopíme, že ve své podstatě je člověk naprosto nevychovatelný a
nekultivovatelný. A umění je příliš křehké, příliš subtilní a příliš neagresivní, než aby
bylo schopno něco takového provést. Samozřejmě, že součástí komplexu působení
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umění na člověka jsou prvky výchovné, prvky vzdělávací a zejména vysoké aspekty
estetické. Působí však samy o sobě více méně omezeně a spíše druhotně. Jsou, a opět
se s tím výrazem setkáváme, prostředníky něčeho daleko je samé přesahujícího. Jsou
kladivem, které ovšem musí držet nějaká ruka. Dále víme, že obsahem uměleckého
díla je zakódované svědectví o tajemství bytí. A právě toto tajemství bytí účinkuje v
uměleckém díle jako jeho podstata. Je to setkání s krásou. Tvoří základ celé stavby,
je to onen kámen klenák nebo úhelný kámen, který je rozhodujícím pro celou stavbu.
Na něm se klenba drží, o něj se stěny opírají. Zkusme, alespoň nepatrně, nahlédnout
přes práh něčeho, co pouze tušíme. A i když se nám podaří sice jen na okamžik,
avšak přece jen, zahlédnout závratné hlubiny svého nitra, máme pocit padání a ztráty
orientace. Když fyzik zkoumá struktury stavby atomů a celá geniální prostota se mu
otevře, ztrácí pojem o tom, jestli pozoruje vesmír či elementární stavbu hmoty, ztrácí
pojem o vztazích času a prostoru a začíná se pohybovat uvnitř hranic, které známe
pouze pod teoretickým pojmem relativita. Co je nahoře a co dole? A je nahoře a
dole? Jestli ano, kde se nacházíme my jako pozorovatelé - v centru? Kde jsem Já,
tam je střed!? Člověk se opět, i když poněkud váhavě, staví na nohy a rozkolísaně
uplatňuje svou orientaci. Někde musí být nahoře a někde dole. Všechno musí někam
patřit a mít své místo. Člověk s úžasem objevuje makrosvět a mikrosvět. Lze ještě
dál, aby člověk zahlédl něco, co není možné definovat a ověřit si smysly? Může
člověk ponořit své střízlivé vědomí do tajemství, která nepodléhají pragmatickému
způsobu uvažování a kterému už v raných dobách středověku dali tak přiléhavý
název: mysterium naturae?
Člověk je, samozřejmě od svého samého počátku, pozorovatelem vlastního
žití. Je pozorovatelem sebe sama, jak se skrze zjištěné skutečnosti pokouší sám sebe
vyjádřit. A jaké jsou vůbec základní okamžiky či úseky lidského života, které svým
způsobem determinují tuto touhu vyjádřit se, sdělit se? Vždyť člověk neměl jediný
důvod, ani reálný, ani ireálný, ani rozumový, ani mystický, aby tento krok vykonal.
A on jej vykonal. On se sdělil. On překročil bariéru mezi sebou a dokonanou
skutečností stvoření. Zvíře zůstává uzavřeno v sobě. V okamžicích, kdy vychází ze
sebe, vstříc někomu či něčemu, co stojí mimo něj, ztrácí orientaci, ztrácí vazbu a
ztrácí vodící řád. Člověk jakoby tento usměrňující "tok" neustále cítil, proto sice
neztrácí základní orientaci, ale přesto se ocitá za okrajem roubení a padá do
hlubokosti studny, která nemá dno, ale která táhne do výšin, kde všechny lidské
zákony ztrácejí zakotvenost v malicherně povrchní uspořádanosti, jak si ji sestavil
člověk. Homo sapiens sapiens se ocitá v jiném řádu. Prolnul se do sebe sama, aby
spatřil sám sebe. Aby posléze za tímto okrajem a uvnitř hlubin utonul v zářivých
temnotách svého vědomí. Aby se rozplynul v prostotě pravdy, kterou nepochopí
nikdy zcela dokonale, protože on je její součástí, nikoli ona jeho. Jedním z těchto
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stavů lidské psychiky, který otevírá možnost emocionálně procítit skutečnost návratu
do nejskrytějších hlubin lidské paměti je: NOSTALGIE. Základní encyklopedickou
definicí tohoto stavu lidského nitra je bolestná touha po něčem, o čem člověk ví, že
je nenávratně ztraceno. Objekt této touhy byl dokonale krásný a neopakovatelný.
Toužíme tento stav prožít znovu. Všechno, v čem existujeme právě teď, se při
porovnání s touto touhou zdá nicotné a malicherné, život zbytečný a promarněný a
nenasměrován tak, aby dával nějaký smysl či aby to neslo užitek ducha. Život se má
uskutečňovat jinak a jinde. Hlubokostí nostalgie se pak toužíme navrátit do onoho
stavu navždy. Zůstat tam, kam patříme od samého prvopočátku. Tento pocit je více
či méně spojen s výrazně idealizovaným obrazem vlastního dětství. Aby to bylo
zcela zřejmé, pokusíme se dětství v tomto smyslu pojmenovat. Co je dětství pro
dospělého člověka, tápajícího životem a hledajícího základní smysl bytí? Omamující
romantický opar, který poodkrývá závoj vzpomínek a paměť vyjevuje velmi
nekonkrétní záchvěvy vzdálených prožitků, situovaných do míst, která jsou nám
citově blízká. Tento prožitek bývá vzpomínkou charakterizován vždy pozitivně, i
když právě to konkrétní dětství bylo spojeno s trápením, bolestí, utrpením a
strachem. Vzpomínka dospělého člověka na dětství nemusí být nostalgií a nemusí se
jednat o osobně prožité skutečnosti. Jde spíše o stav, který vyvěrá, nebo je nějakým
způsobem propojen se stavem vlastního dospívání.
Pubescence je stádium ontogenetického vývoje, odehrávajícího se ve věku
přibližně 11-17 let, kdy lidský jedinec pohlavně dozrává a dochází u něho také k
velmi výrazným psychickým změnám. V určitém smyslu se jedná o základní zlom v
životě člověka. Je to reálné a plné prožití nostalgie s velmi silnými prvky
melancholie. Mimořádně náročné období, se kterým si dopívající většinou neví rady
a psychický zmatek, který se žene jeho nitrem jako uragán, v naprosté většině
způsobí, že to podstatné, co se v tomto čase odehrává, zůstane bez povšimnutí a
zapomenuto. Člověk velmi intenzivně prožívá dost těžko pochopitelný propad do
jakéhosi prázdna. Brání se a jeho odpor se obrací proti jemu známému a zažitému
životu dospělých, kteří svým egoistickým a vysloveně konzumním způsobem
chápání života ničí vše dobré, pošpiňují a kompromitují vše čisté. Z druhé strany ale
právě tento svět dospělých pubescenty mimořádně přitahuje a snaží se jej napodobit
ve smyslu zrovnoprávnění. Dostávají se do poměrně beznadějného rozporu. Myslí si,
že povrchním napodobením dospělých se jimi stali, ale přitom zůstali jiní, lepší než
oni. Celý tento stav se tak degraduje jen na velmi osobitou provokaci, která se
víceméně soustřeďuje na hlučné upozorňování na svou rovnoprávnost a také v
mnoha případech přerůstá do silně agresivního chování. Proto i silná náklonnost k
provokacím a nekonvenčnostem jakéhokoli druhu. (Extremistické postoje i politické
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názory, provokující a agresivní hudební směry atd. To vše je pro mladého člověka
mimořádně nebezpečné, protože je ve stavu vysoké citlivosti a vnímavosti.)
Zde je, mimochodem,do určité míry, původ vandalismu; agresivita jako
protest proti světu, který nemá hodnotu, a zároveň je to vyjádření naprostého zmatku,
protože nevím, co hodnotu má a je mi to jedno. Jsem proti jakýmkoli hodnotám,
proto je ničím. To je jedna strana problému. Ta druhá je poměrně složitější. V této
době je zřejmě člověk v určitých časových úsecích propojován do emocionálních
vrstev nadvědomí a velmi intenzívně prožívá citový antagonismus, ve kterém se
nachází. Pociťuje velmi silné tušení něčeho krásného, čistého, spravedlivého, ke
kterému podvědomě tíhne a touží po tom jeho ještě živoucí dětství. Dotýká se
podstaty bytí, zřetelně ji pociťuje a chápe. Vane jeho otevřeným duchovním nitrem
jako bolestná touha po svobodě lásky. Ovšem on už v tomto okamžiku ví, že jeho
život má opačný směr. To znamená ztrátu tohoto stavu. Suchý, tupý a vše ničící svět
nic nechápe a nic neví. Všichni jsou zmámení a otupení mocí peněz, společenskými
konvencemi, lhostejností a narůstajícími kompromisy. Stereotyp života použije na
svou obranu vše, proto pohlcuje i ty poslední záchvěvy hlubokosti světa a jeho
pravdy. Vždyť je přece všechno tak jasné, tak pochopitelné, jak to, že ti dospělí nic
nechápou? Vždyť je to vidět, slyšet i cítit. Srdce buší do spánků, bezesné noci jsou
probolené tichostí žalů, zármutků a teskněbolné radostné touhy.
„Bylo již pozdě, když se vracela babička s dětmi domů. „Babičko, neslyšíte
nic?“ šeptala Barunka, zastavíc babičku uprostřed kvetoucího sadu, blíže stavení
„jako by něco šumělo.“ „Nic to není, větřík zahrává listím,“ odpověděla stařenka,
doložíc „Ten větřík dobře dělá.“ – „Proč dobře,“ – „Protože stromy k sobě sklání.
Říká se, když stromy ve květu se líbají a objímají, že bude hojná úroda.“ (2)
V tomto období svého života člověk přímo fyziologicky prožívá pocit
odporu proti zabředávání do špíny, která všechno čisté a prozářené zahlušuje,
zamazává a jakoby dokonce navždy vypuzuje ze života. Svět je tak nekonečně
bohatý, nádherný, čistý, průzračný a hluboký a já musím někam, kde není NIC. Je
namístě zdůraznit, že tyto pocity jsou velmi silně emocionální, ale konkrétně zcela
nezřetelné a prakticky neuchopitelné. (3) Tato dost zásadní rozpolcenost touhy, která
je složena ze dvou antagonistických prvků, jež se i přitahují i odpuzují, vede
pravděpodobně v pozdějším věku k tomu, že »zanícený čas kontaktu« je dost
spolehlivě zapomenut a vynoří se až daleko později. A vynoří se jako pramen čisté
vody v podobě vzpomínkových, do snového oparu zastřených obrazů vlastního
dětství. Jako z temných hlubin se vynořují dávno zapomenuté pocity bolesti ze ztráty
něčeho, co je velmi těžko definovatelné a uchopitelné reálnou představivostí lidského
rozumu. A právě teď, v této chvíli, jako stín ptáka, který nás v údivu donutí zvednout

167

hlavu, abychom dostali závrať z oblohy, na niž jsme dávno zapomněli. Rozechvěni
letem tvora, který má křídla a tolik něco připomíná. Co to jen, kde to jen, ale vždyť
vím, přece andělé, čistí a plni světla zpívají a hrají na všechny zvony světa ...a
najednou je zde, přichází hluboký, těžký a věrohodný prožitek bolestné touhy nostalgie.
Bolestná touha, velmi silně citově prožívaná, stesk po tom

něčem, co

nenávratně odešlo a co si člověk v podvědomí spojuje s dětstvím, svým osobním. I
když ví, že to jeho nebylo šťastné. Ale tento pocit, který prožívá právě teď, je
prožitkem dětství a je silnější než všechny zkušenosti a vědomosti. Proč? Zdá se mi,
že proto, že tato vzpomínka má své kořeny nekonečně hlouběji něž je naše osobní
dětství. Je to vzpomínka na dětství člověka. Je to vzpomínka na laskavost, přívětivost
a bezvýhradnou láskyplnost něčeho, co jsme milovali a co milovalo nás. A toto Něco
se nám vyjeví jako Krajina. Krajina snů, krajina vzpomínek dětství, krajina
hřejivých pocitů, krajina jakési - milosti bytí. Krajina toužebného návratu. A touto
krajinou je - ZTRACENÝ RÁJ.
Touha po ztraceném ráji, který byl ideálním místem našeho života, který byl
krajinou dětství člověka, který byl čistotou, který byl životem bez násilí, lží,
podvodů, nenávisti a zla. Který byl zajisté také krajinou našeho selhání, krajinou, kde
jsme podlehli pokušení stát se vědoucími stejně jako Bůh. A bolný pocit nostalgie je
všechno toto dohromady: i bolest nad sebou samým, protože jsem podlehl pokušení,
i bolest nad spravedlivým trestem, který následoval, ale zejména bolest z vědomí
toho, že tato krajina, tedy ráj, je pro nás nenávratně ztracen. Tento pocit u člověka
naznačuje už velmi brzy po vyhnání z ráje i Písmo svaté (Gen 4,21). A člověk po této
čistotě bytí podvědomě touží, hledá ji kolem sebe a hlavně v sobě samém a nalézá ji
ve svědectví své bolesti. A dále zabředává do kompromisů a podvůdků se svým
životem i s životy jiných. A dále a dále se vzdaluje svému snu. To je nostalgie.
Touha po návratu do absolutní čistoty bytí:
a) bytí vnějšího (svět krajiny ztraceného ráje - dětství člověka)
b) bytí vnitřního (Já před selháním)
Z toho vyplývá ona závrať teskné bolesti. Z reálného vědomí skutečné
nedosažitelnosti cíle této touhy. Když si uvědomíme, že každý z nás dostává ve svém
životě minimálně dvakrát možnost korekce své cesty, korekce svého názoru, korekce
svých cílů, že dostáváme dvakrát za život šanci porozumět svědectví, pochopit
naléhavost zprávy, musíme si uvědomit, že záleží skutečně pouze na nás samých,
jestli budeme schopni pochopit, že naději vstoupit na tuto cestu máme vždy. Ale
rozhodnutí musíme udělat sami. V každý čas se najde množství lidí, kteří tuto
nabídku přijmou a odevzdají dál ve svém svědectví. Záleží jen a jen na našem postoji
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a jeho vnitřním otevření a aktivitě. Umělec tento stav potřebuje ke své tvorbě (právě
tak jako vše ostatní, o čem jsme už mluvili). Zapojuje nostalgii do systému procesu
otvírání sebe sama tomu vyššímu. Právě tak i vnímatel, který nostalgii vnímá stejně.
A navíc na ni reaguje při setkání s uměleckým dílem jako na jednu z vibrací, které
jsou jeho. On také nemá mnoho možností při této komunikaci, protože v postoji k
uměleckému dílu můžeme zaujmout pouze dvě osobní vnitřní pozice:
1.Přítomnost: vnitřní ospalost, očekávání, lhostejnost, neaktivnost. Vytvořit kolem
sebe zeď. Čekání, nikoli chtění. Ten, kdo je přítomný uměleckému dílu v podstatě
nemá šanci něco pochopit, poznat, prožít. Je to fyzický stav - jsem sice na stejném
místě a ve stejném čase jako umělecké dílo, ale zároveň jsem na jiné cestě, na jiném
stupni duchovní aktivity.
2.Účastnost: je opakem přítomnosti. Je to duchovní stav aktivity, která je vyvolána
naší otevřeností a způsobuje naše vstoupení do procesu tvorby uměleckého díla. Je to
probuzení uměleckého díla v nás díky naší účastnosti v něm. Umělecké dílo se může
uskutečnit pouze průnikem do naší duchovní aktivity, kterou ono samo probudilo
tím, že zakódovaný duchovní stav uměleckého díla se probudil v nás díky aktivnosti
našeho duchovního stavu. Ten musí být na stejném stupni jako duchovní stav
uměleckého díla. Samotný proces pochopení, uchopení a poznání už probíhá v nás,
ve vnitřní rovině našeho duchovního stavu.
A jsme opět u stavu lidského nitra jako vědomé skutečnosti ztotožnění se s ...,
tedy schopnosti vzdáleně podobné empatii. Nazval bych je účastnost a identifikace.
Nejsou to stavy zcela totožné, ale míra jejich shodností je neobyčejně veliká. Tak,
jako stav empatie v sobě obsahuje oba jevy, jak účastnost, tak i identifikaci, tak i oba
jevy v sobě obsahují jeden druhý.
„Pravá identifikace obsahuje nejvyšší možnou míru ztotožnění a splynutí s
předmětem ve vnitřním oku vizionářské představivosti. Identifikace, jak samo slovo
naznačuje, je osvojením si něčeho či někoho ztotožněním (idem). Identifikace
nevytváří idoly, nýbrž dává prožitek pravé skutečnosti, skryté pod měnlivým
závojem tvarovosti. Idoly vytváří, jak správně připomíná William Blake, pouhý
rozum. (Přízrakem je rozum v člověku, a odtrhne-li se od imaginace a uzavře jak v
oceli do racionálna paměti, stává se autorem zákonů a morálky, aby mučednictvím a
válkami zničil božské tělo - imaginaci). Oblékáš-li si na nahé tělo emoce, jsi jedním
z mnoha. Emoce vytvářejí (pohnutím a emanací vášnivé vůle ztotožnit se) idoly,
kontrolované a verifikované rozumem. Žárlivci brání jeho žárlivost v tom, po čem
touží: v identifikaci s milovanou osobou. Navlékáš-li si pouze masky emocí, získáváš
Hvězdu imaginace. Přinese ti slávu nebo zkázu, ovládneš-li ji, ovládne-li tě. Ale
pravá identifikace je mimo soud i emoce.

169

Nejprimitivnější identifikací je zakoušení nějakého ne-já kousáním a
chutnáním. Tento druh kanibalismu vychází z magické představy, že se stávám tím,
co jím, a naopak. Budu-li denně pojídat vrabčí maso, získám pohlavní mohutnost,
kterou na vrabci pozoruji. Sním-li lva, kterého jsem zabil, osvojím si jeho sílu. V
principu správná doměnka, realizovaná přímočaře na nejnižší úrovni, je temným
stínem oné identifikace, již máme na mysli. Naše ztotožňování vyžaduje zvláštní
výcvik paměti, schopnost vybavovat si nálady a transformaci své vlastní osobivosti v
osobivost imaginované představy, krátce: žít životem imaginovaného. Cítění a
naladění je nezbytným šatem idejí. Všechna světová náboženství dospěla ke
kultivovanému způsobu takovéto identifikace a kodifikovala jej v rituálu, který čas
od času umožňuje krátký vhled všem, kdo nejsou schopni samostatně prorazit tvrdou
skořepinu, obalující ztracený ráj.“ (4)

***
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K A P I T O L A XI
ZROZENÍ FILMU ... …(osudová předurčenost).
Končí 19.století, ve kterém člověk, alespoň jak si myslel, překročil sebe
sama. Doba sladkých her a velkých vynálezů, které vzbuzovaly nadšený obdiv.
Doba, kdy na svět přicházelo spousta rozkošných nesmyslů, technických hříček,
těžko uvěřitelných nápadů, monstrózních technických spekulací i velmi závažných
konstrukčních řešení. Lidstvo nashromáždilo dostatečné znalosti v mechanice,
optice, fyziologii oka. Dílny byly schopny vyrobit poměrně velmi přesné součástky
jemné mechaniky díky prudkému rozvoji fotografie i optiky. Lidstvo si hraje a
technický pokrok se nezadržitelně zmocňuje světa. Člověk vzlétá do oblak na stroji
těžším vzduchu, klesá na dno oceánů v prvních podmořských člunech a vynalézá
kinematograf.
Bratři Lumièrové 28.prosince 1895 v Indickém salónku v Grand Café na
Boulevard des Capucines v Paříži promítli poprvé v dějinách šokovanému diváctvu
první film světa - příjezd vlaku. Zděšeně křičící návštěvníci šantánu se rozutekli v
domnění vjezdu vlaku přímo do kavárny. Romantické, dokonce velmi romantické. S
určitou dávkou nostalgické ironie se může říci, že tohle se opravdu nemohlo stát
nikde jinde než v Paříži, roku 1895, v době, kdy dámy na kloboucích nosily květy a
hroznové víno, pánové bílé glazé rukavičky a špacírku s cylindrem a před prvními
auty běhával muž s červeným praporkem, aby upozornil P.T. občany na smrtelné
nebezpečí, kterému mohou být vystaveni, neuskočí-li zavčas z cesty hřmotícímu
samohybu. V těchto narůžovělých okamžicích velkého a vítězného pochodu
skvělého lidského ducha nikdo samozřejmě netuší, že začíná něco, co o mnoho
desítek let později dá vzniknout trhu se zábavou. Jak romantický začátek
kinematografu, v šantánu, ve světle svící a plynových lamp, vůni lehkých parfémů a
těžkého francouzského tabáku a omamném třpytu rubínového lesku vín z kraje
Château a Champagne ...

....jako víla Fata Morgana utkaná z mystických oparů omamných vidin
spoutala srdce kouzelníku Merlinovi, tak lehce i film omámil, nadchl; a skončil.
Zkusme si to všechno dát trochu do souvislostí doby, do souvislostí vývoje lidské
společnosti a do kontextu situace v klasických druzích umělecké tvorby. Abychom
měli nějaké trochu konkrétní hranice, v nichž bychom se pohybovali, vezmeme
171

století od první uskutečněné fotografie až po
konkrétně:

první zvukový film. Tedy zcela

VLIVY SPOLEČENSKÉHO, POLITICKÉHO A UMĚLECKÉHO MYŠLENÍ NA
VZNIK KINEMATOGRAFIE: 1 8 2 6 - 1 9 2 7 :
Politická situace:
Řecko-turecká válka se stává skoro světovou, červencová revoluce

v Paříži,

genocida Indiánů v Americe vrcholí, Francie obsazuje Alžír, protiruské povstání v
Polsku, násilný rozpad nizozemského království dává Belgii nezávislost, guvernér
Indie vydává zákaz upalování vdov a vraždění nechtěných dětí, v Čechách
obrozenecké hnutí, první poštovní známka, revoluční rok 1848, Krymská válka,
válka v Indii a Burská válka v Africe, občanská válka v USA, Rusko-Japonská válka,
atentát v Sarajevu, I.světová válka, M.Gándhí. V Rusku vítězí teror bolševické
revoluce, rozpad Rakousko-Uherska, vznik států střední Evropy, rozdělení Irska,
reálný počátek evropského fašismu a socialismu.
Věda a technika:
Období, kdy lidstvo začalo ovládat svět technickým pokrokem, paroloď, vynález
lodního šroubu, auto, vlak, letadlo, ponorka, fotografie (první forografie světa:
Joseph N. Niepce - 1826), L.J.Daguerre, J-F.Champollion rozluštil hieroglyfy,
telefon, telegraf - svět se začíná zmenšovat, Ch.Darwin, M.Curie, sir A.Fleming,
W.C.Röntgen - objev röntgenových paprsků, A.Einstein (1916-obecná teorie
relativity), bláznivý snílek a vědci vysmívaný romantik geniální H.Schliemann
objevuje Tróju s výtiskem Homérovy "Ílias" v rukou ...
Filosofie:
S.Kierkegaard, F.Nietzche, G.F.Hegel, K.Marx, S.Freud, C.G.Jung,
L.Feurbach, F.Schelling, A.Schopenhauer, K.Jaspers, A.Schweitzer.

E.Husserl,

Hudba:
L. van Beethoven (umírá r.1827), F.Liszt, F.Schubert, G.Puccini, F.Schumann, M.P.
Musorgskij, P.I.Čajkovskij, K.Brukner, J.Brahms, N.A.Rimkij-Korsakov, G.Verdi,
E.Caruso, E.Destinová, R.Wagner,
H.Berliotz, E.Grieg, G.Bizet, F.Chopin,
B.Smetana, A.Dvořák, J.Suk, L.Janáček, G.Mahler, A.Schönberg.
Výtvarné umění:
F.Goya (umírá r.1828), J.M.W.Turner, biedermeier, klasicismus, impresionismus,
expresionismus, poetismus, secese, dadaismus, postimpresionismus, kubismus,
postexpresionismus, futurismus, konstruktivismus, kinetismus, surrealismus, .....

172

Literatura a divadlo:
J.W.Goethe, A.Puškin, M.J.Lermontov, H.Melville, E.A.Poe, E.Zola, C.Brentano,
A.P.Čechov, L.N.Tolstoj, N.V.Gogol, H.Heine, V.Hugo, C.Norwid, H.Ch.Andersen,
H.Ibsen, H.Sienkiewicz, H.de Balzac, A.Rimbaud, G.Apollinaire, Ch.Baudelaire,
P.Verlaine, M.Twain, A.P.Pavlovová, S.Bernhardtová, F.Kafka, G.B.Show, T.Mann,
B.Brecht, K.S.Stanislavskij, V.E.Mejerchold, P.Claudel, A.France, romantismus,
realismus, naturalismus, impresionismus, poetismus, futurismus, konstruktivismus,
symbolismus, surrealismus.
Při takové záplavě jmen a směrů a nejrůznějších -ismů si musíme uvědomit,
že je to pouze velmi povrchní přehled. Takže právě tak, jak věda a technika prožívala
svůj vzlet, tak i kultura a umění bouřilo a vřelo nepokojem hodným lidského tvůrčího
ducha. I když umění v konci této fáze začíná hledat trvalejší styl a výraz, který
ovšem dodnes hledá.
Vrcholí krize náboženského cítění, které spíše přežívá jako zbytečná relikvie
než jako hluboce žitá víra. Přesto, nebo právě proto, přicházejí mariánská zjevení: Paříž 1830, La Saletta 1848, Lurdy 1858, Fatima 1917.
Do tohoto kolotoče, kvasu a varu vstupuje film ve své podstatě jako
mechanická hříčka, jako výsledek technických vynálezů, optických objevů a pokusů
a staví se na místo, či lépe řečeno, po bok všech těch smyslů i nesmyslů, které v té
době zcela ovládly člověka. Byl technickou hračkou, která neznamenala nic více, ale
ani méně, než další potvrzení už tak vysokého sebevědomí lidského ducha. A člověk
se opájel svou mohutností, svou mocí, svým géniem, jeho samolibost a pýcha
neznala mezí. Hle kolik důkazů o tom, že člověk je skutečně pán a vládce světa a
tvorstva. Nikdo se nezamýšlel nad tím, že se tiše a pomalu drobí a rozpadá jakýsi
celek, který až do té chvíle sice zoufale, ale přece jen odolával tlaku společenského
rozvoje a ne-vědomé(?) snaze drobit, oddělovat a rozdělovat. A kdo si tehdy
uvědomoval tak nepatrnou maličkost, jakou byl vznik kinematografu. Nikdo
zpočátku nepochopil, že vzniklo nové umění, využívající všech klasických druhů
umělecké tvorby. Strohá technická aparatura, chemické postupy a procesy ve spojení
s nedotknutelnými výšinami tradičně chápaného umění, to skutečně zaskočilo
lidskou pýchu, která si s tímto fenoménem nevěděla a nechtěla vědět rady. Kratičké
anekdoty promítané po šantánech a kavárnách byly vnímány stejně jako tanec,
veřejné domy, dostihy, ale v žádném případě se film nedával do souvislostí s tak
výsostně společenskými událostmi jako byly premiéry nových her a oper, baletní
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představení, reprezentačními plesy, koncerty, výstavy výtvarného umění a dalšími
vrcholnými akcemi života společenské smetánky a středních vrstev.
Evropou letí běsnící stvůra I.světové války. V Rusku to vře bolševickým
šílenstvím moci, které zvítězí r.1917. V témže roce zjevení Panny Marie v
portugalské Fatimě několika pasačkám koz, ve kterém varuje lidstvo před zrůdností
totalitního molocha, který se začíná v Rusku koupat v krvi statisicíců nevinných. Za
několik málo desetiletí se rozroste toto číslo o desetimiliony. Evropa stojí, aniž to
tuší, před rozpadem Rakousko-Uherské monarchie a v Itálii, hluboko v ústraní,
začíná kvasit podhoubí fašismu, nemilovaného bratříčka komunismu. V umění
vládne obrovská roztříštěnost stylů a manýr. Člověk najednou stojí na jakémsi
pomyslném vrcholu - věda objevuje nevídaná tajemství (teorie relativity) a technika
sestrojuje neslýchané konstrukce (Eiffelova věž). Než se něco vůbec vžije do
povědomí, už je zde něco zcela nového a naprosto nepřekonatelného a i to je vzápětí
překonáno ještě novějším a něčím dříve zcela nepředstavitelným. Člověk opojený
svými schopnostmi se otevřeně staví proti celému vesmíru. Jako symbolickou výzvu
postaví zázrak technické dovednosti a lidského génia - superloď Titanic. Pyšně
zvedne hlavu a podle legendy napíše na každý bok lodi jeden nápis: Ani nebe ani
země nás nedokáže potopit, a Pryč s Bohem, pryč s papežem. Byla to tatáž slova,
která podle ústního svědectví údajně pronesl jako přípitek ředitel společnosti v
tragické velikonoční noci ze 14. na 15.dubna 1912. O několik hodin později ledová
hora rozřízla bok této pýchy lidského intelektu a řemeslné práce v délce 100 m právě
na straně, kde byl nápis Pryč s Bohem, pryč s papežem. Je to velmi symbolická
náhoda. Ale legendy už takové jsou. Proto jsou legendami.
Člověk se však vůbec nepoučil. Naopak, veškerý svůj talent dává k dispozici
generálům a maršálům a rozpoutává šílenství I.světové války. Období, které nás
zajímá, končí nástupem zvukového filmu, tedy rokem 1927. Tento rok, to však není
pouze zvukový film, ale i milionové armády hladových. Po celém světě se rozlévá
hospodářská krize jako nemoc civilizační koncepce. V bolševickém Rusku se rýsuje
budoucí SSSR, totalitní monstrum, které pohlcuje sousední státy a v jehož
zemědělství probíhá tzv. kolektivizace, během které jsou desítky milionů nevinných
lidí popraveni, posláni do vyhnanství, padají v hladomorech, a masově hynou v
koncentračních táborech. Lidská civilizace se stává obětí sebe samé. Emoce i rozum
člověka jsou podrobovány neuvěřitelnému tlaku. Uplatňuje se agresivita zisku, jak v
ekonomice, tak v politice, tak i v umění. Změna je život. Ten kdo tvoří ve stále
stejném stylu je podezříván z tvůrčí vyčerpanosti a vysmíván pro nedostatečnou
uměleckou invenci a napadán z opakování se. To se ovšem děje dodnes (co by tomu
řekli umělci a tvůrci pyramid či gotických katedrál nebo byzantských ikon). Hodnota
všeho vzrůstá s tím, jak dalece je to nové jiné, překvapující, neobvyklé, objevné a
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neopakující se. Mizí hlubiny ducha. Místo spočinutí přichází pohlcování a místo
meditace neustálá akce.
Prehistorické umění trvalo a rovnoměrně se rozvíjelo přibližně 45.000 let,
egyptské umění asi 4.000 let, babylonské zhruba 2.000, antické 1.500, románské 400,
gotika 200, renesance cca 200, baroko také 200. Plynutí stylů, epoch, idejí se
nepřetržitě zkracuje a nástupem 19.století člověk překračuje navyklou hranici a
propadá se do víru, který sám způsobil a zjevně rád se mu poddává a přizpůsobuje.
A z ničeho nic je tu film. Místo aby zmizel v propadlišti dějin, zapomenut a bez
zájmu, vstává z popela jako pták Fénix a porodí něco, na co už jsme dávno
zapomněli. Doba provokuje, rytmus doby agresivně útočí. To působí na umění,
nikoli umění na dobu. Umělecké myšlení je velmi úzce spjato s hektismem času a
chápáním života jako aktivní činnosti (jak podobné z dneškem a postmodernismem).
Umělecké směry se kupí a vrší jeden přes druhý, dnes už je vše smícháno v jediný
chod bez chutí a zápachu. Přirovnáme-li to například k jídlu, tak bych dnešní stav
nazval gulášem. Ten může být samozřejmě chutný a voňavý, ale nikdy duchaplný a
meditativní jako svíčková na smetaně. Guláš jsou zbytky a východisko z nouze, buď
materiálové nebo invenční, kdežto svíčková musí mít styl. Má přísnou a většinou
tajnou recepturu, neopakovatelný individuální postup a hlavně znak tvůrce a jeho
osobitost. Umění ztrácí vliv na umění a stává se pomalu užitným řemeslem. A
najednou je tu film jako umění, tak jiné, tak známé a zároveň neznámé, tak nám něco
připomínající, tak nepříjemné, tak cizí a tak hrozně moc nechtěné. Film zradil a
popřel sám sebe. Zavrhl se jako technická hříčka přelomu 19.-20.století sloužící k
zábavě. Překročil svůj vlastní stín a tím více vynikla schizofrenie století 20. Utíkáme
před něčím, čeho se bojíme, protože jsme ztratili schopnost to vnímat. A schopnost
vnímat je vůle a snaha zastavit se, vypnout, vypustit nesmyslné myšlenky, soustředit
se na ticho a uslyšet v sobě hlas. Člověk pochopil, že propadl těžké neuróze. Být ve
ztišení znamená poznat svou malost nebo poznat, že ve ztišení není nic, pouze nuda,
prázdno, které mě natolik zoufale a bolestivě zaplavuje, že jej musím přehlušit, třeba
hlukem ulice, dnes kvikotem hracích automatů nebo jakoukoli jinou zvukovou
kulisou. Neuróza, hektická posedlost, aktivita pro aktivitu, člověk jedná tak rychle a
na tolika místech a úkolech souběžně, že mu přestává být zřejmé, o co tu jde a jaký
to všechno má smysl a cíl. Jde pouze o to být aktivní a stačit době, kterou ovšem
vytvořil on sám.
Tento zcela zásadní zvrat ve způsobu prožívání života a chápání světa měl
přímý vliv na otázku důležitosti umění v životě člověka a roli, kterou člověk ve svém
životě umění dával. Proto se umění začíná velmi rychle vytrácet ze života ve smyslu
sounáležitosti s ním. Obrovský rozmach techniky a tím následně průmyslu skoro
dokonale vytlačuje z trhu podíl čisté rukodělné práce. Člověk ztrácí přímý kontakt s
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věcmi každodenní i občasné potřeby, které byly vyrobeny rukama, tedy na základě
jakéhosi duchovního soustředění. V tom tkví podstata předmětu vzešlého z ruční
práce. Tak vyrobený předmět totiž nasává do sebe duchovní chvění, napětí a
soustředění toho, kdo jej vytváří. Tedy jakési podoby meditace. Člověk je neustále
více a více obklopován věcmi vyrobenými na strojích, prakticky bez doteku lidské
ruky. Řetězec duchovních vztahů, který předával duchovní energii z nejrůznějších
stran a nejrůznějšími způsoby, je dokonale přerušen a pomalu, ale jistě se rozpadává.
(Z tohoto faktu postupně vyplynula i další skutečnost - přestává se vyrábět z
přírodních materiálů, které se nahrazují uměle vytvořenými a na člověka tak už nemá
vliv ani toto přirozené chvění, které přírodní materiál vstřebává do sebe z přírody,
jak postupně vyrůstá a tvoří se z jejích cyklů, stavů a vlivů). Proto takový zvýšený
zájem o starožitnosti. Člověk podvědomě touží dotýkat se a pociťovat ono dávno
zapomenuté chvění a laskání, které je ukryto v předmětu vyrobeném s láskou, tedy
uchovávajícím v sobě nit posloupnosti procesu vznikání a výroby skrze ducha. Toto
všechno se tedy začíná dít v období přelomu 19. a 20. věku. Budeme-li se držet
našeho vymezení, tak v letech 1826-1927.
A právě v tomto nejméně očekávaném, nejméně potřebném a pro umění
nejméně vhodném okamžiku se objevuje něco, co je svým výrazem a svou formou
dodnes naprosto moderní a co navíc má, pravděpodobně, i budoucnost. Je to něco, co
svým obsahem a způsobem vyjádření šokuje, co ale člověka nepříjemně zastavuje a
proti jeho vůli mu připomíná něco archaického, dávno s chutí zapomenutého, ale
stále přitažlivého. Objevuje se umělecký film: David Wark Griffith - INTOLERANCE.
Psal se rok 1916 !
Tato exploze přišla v době, kdy ji nikdo nepředpokládal. Přišla ze směru,
odkud ji nikdo nečekal a přišla v druhu lidské činnosti, od které se taková
„překvapení“ nejenže neočekávají, ale je to pokládáno přímo za nemorální. Bylo to
však zde a v podstatě se s tím nedalo mnoho dělat. Člověk zůstal stát napolo
omráčený a vytržený ze své samolibé pýchy, vytržený z šíleného kolotoče, který
sám rozpoutal, a bezradný. INTOLERANCE vyrostla jako hora Sinaj, kde Bůh dal
Mojžíšovi základní morální kodex lidstva a nikdo to od něj nechtěl, ale to už se
nedalo nic dělat. Člověk v úžase a zmatku ustupuje a zkamenělí uměnovědci se
zakloněnými hlavami pociťují strnulost šíje a závrať. Zároveň s tím i hořkou příchuť
nepochopení. Hora byla natolik velká, že byla snadno přehlédnutelná, protože nikdo
nedohlédl na její vrchol. A Homo sapiens sapiens měl v té době opravdu jiné starosti.
POKUSY PŘEKROČIT VLASTNÍ STÍN
Když se tato skutečnost dá do širších kontextů rozvoje kinematografie v té
době, až zas tak velké překvapení to nebylo. Už od samého vzniku "pohyblivých
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obrázků" se o tento nový výrazový prostředek začali zajímat snílci a básníci a lidský
duch brzy pochopil, že za vtipnou technickou hříčkou je skryt fenomén 20.století nový druh umění s velkolepými možnostmi a dosud nevídanými uměleckými
vyjadřovacími prostředky. Na straně druhé i obchodníci začali tušit nové možnosti ve
způsobu podnikání. Film brzy po svém vzniku prožil hlubokou krizi, kdy stál krůček
od svého zániku. Jen nepatrný zájem byl o něj ještě u kočovných společností na
venkově. Ovšem tato krize byla překonána a brzy nastává první zlatý věk filmu a s
ním se kinematografie rozděluje na zábavnou a uměleckou. Dnes jsme se dostali do
stádia, kdy tyto dva druhy filmů stojí poměrně dost daleko od sebe, ale s hořkostí
musíme konstatovat, že umělecký film stále vzniká jako zoufalý pokus o překročení
vlastního stínu. Zatímco filmová zábava má v podstatě neomezené prostředky a
možnosti finanční i výrobní a v zájmu zisku překročila všechna omezení, všechna
tabu i veškeré etické i morální normy.
Tyto řádky nejsou myšleny jako zapšklé
konstatování faktů. Veškeré lidské

moralizování, ale jako smutné

konání by mělo být řízeno určitým etickým

kodexem, aby bylo dobré, užitečné a prospěšné životu a nikoli k tvorbě hmotných
statků k prospěchu jedné osoby či malým skupinkám, které takto vytvořené statky
neinvestují do rozvoje lidského ducha, ale do pomíjivosti profánních požitků.
Samozřejmě, že se lidé potřebují bavit, potřebují si hrát, potřebují si odpočinout,
odreagovat se, ale i zábava by měla mít vkus, kulturu a etiku. A showbusiness je
prospěšný pouze sám sobě, v té podobě jak existuje dnes, a můžeme zřejmě s
úspěchem pochybovat o tom, že někdy v budoucnu bude mít podobu jinou. Z druhé
strany toto monstrum zábavy doslova tlačí umělce ke stěně a likviduje či deformuje
naprostou většinu dobrých úmyslů. Jsou ovšem ti, kteří se nedají zlomit, zviklat ani
podplatit a buď prostě zmizí ze scény smeteni neúprosnou agresivitou tržně
chápaného stylu života i v tomto oboru, nebo si vydřou možnost natočit film. Ovšem
za podmínek, ve kterých by normální, řadový profesionál pracovat odmítl. Pokud se
tato možnost naskytne, tak už příležitost nepustí z rukou a točí podle svých vlastních
představ. V neodpovídajících podmínkách, kdy však osobní úsilí a entuziasmus
daleko překračují obvyklé pracovní nasazení a všechno je směrováno skutečně k co
nejvěrnějšímu vyjádření vnitřního prožitku bez kompromisů a korekcí diktovaných
producentem nebo sponzorem. A v těchto okamžicích paradoxně vznikají pokusy o
překročení vlastního stínu. Umělci se dostávají za hranici možností daného
uměleckého druhu, protože pracují v situaci, kdy jsou donuceni hledat vyjádření
pomocí vlastní invence a imaginace a nikoli pomocí dokonalých a drahých
technických prostředků. Ti geniální nakonec popřou umělecký druh tím samým
uměleckým druhem a tak jej povýší na znak, symbol, metaforu či kánon. Skromně
vznikne ono svědectví o tajemství bytí podané určitými výrazovými prostředky. V
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tomto okamžiku přestává být podstatné, jakým uměleckým druhem se toto svědectví
podává, protože důležité je samo svědectví, nikoli prostředek, kterým se vyjadřuje.
Pokud se všechno povede a umělecké dílo vznikne procesem, který jsme se snažili
pochopit a trochu popsat, umělec i umělecké dílo splnili své poslání i svůj
nejvlastnější důvod existence. Vrátili uměleckému dílu jeho dávnou prehistorickou
hlubinnou smyslovost, emocionálnost, duchovnost a transcendentní podstatu, která je
umění vlastní, protože tvoří základy jeho vyjadřovacích procesů a komunikačních
schopností.
FILMOVÉ UMĚLECKÉ DÍLO JE SPIRITUÁLNÍ SYNTÉZOU PODSTAT VŠECH
EXISTUJÍCÍCH UMĚLECKÝCH DRUHŮ, KTERÉ VZNIKLY JAK HISTORICKY
DO VYNALEZENÍ KINEMATOGRAFIE, TAK I TĚCH, KTERÉ S ROZVOJEM
TECHNIKY VZNIKAJÍ V SOUČASNOSTI.
Není tak v žádném případě pouze mechanickým využitím formálních
principů, výrazových prostředků a výrobních postupů umělecké tvorby.

UMĚLECKÝ
FILM

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Časoprostor „M“ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tanec
Pantomima

Literatura
Poezie

Drama

Výtvarná

Hudba

Elektronická

umění

Zvuk

média

Časoprostor „M“:
V tomto prakticky nedefinovatelném časoprostoru, který ovšem takto
nazývám pouze z bezmocnosti, protože to zcela zřetelně není ani čas ani prostor, ale
jinak nedokážeme tuto skutečnost, a do jisté míry vlastní podstatu lidské tvůrčí
schopnosti, definovat. Zde se děje skoro mystická metamorfóza podstat uměleckých
druhů na druh zcela a jedinečně nový - FILM.
Toto PŘEPODSTATNĚNÍ (transsubstanciace [1]), probíhá ve všech
existujících rovinách, tedy i ve formálních a výrazových polohách a prostředcích.
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Všechny druhy umění použité ve filmovém tvůrčím procesu procházejí tedy více než
metamorfózou na druh zcela nový a natolik ojedinělý, že stojí opodál, trochu
zbožňovaný, hodně nenáviděný a nejvíce bez povšimnutí - jako nechtěné dítě. Je zde,
nádherné, podivuhodné, kouzelné, tak jiné, tak přitažlivé a tak nepochopitelné. Co
však s ním?
Umělecký film jako nepodobný, ojedinělý a zcela mimo klasická umění
stojící umělecký druh, je svým způsobem vyhnanec usídlený "daleko od hlučícího
davu", pozorující svého rodného bratra, který ovládl všechny posty showbusinessu a
vtiskl do povědomí většiny lidí svůj obraz, svou tvář i svůj obsah. Za svitu
povrchního,
pozlaceného a třpytivého prázdna naplněného přesně tím, co
proměnlivá nálada trhu momentálně vyžaduje a co se nejvíce prodává, volá do celého
světa - Já jsem Film!
„Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše
ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltaví. Po ovoci jejich poznáte je. Zdaliž sbírají z trní
hrozny, aneb z bodláčí fíky? Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom
zlé ovoce nese. Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého
vydávati.“ (Mat 7,15-18)
Veškeré pokusy o rozbor či analýzu tohoto uměleckého druhu vyznívají
naprázdno. Vývody a výsledky těchto vědeckých pokusů a postupů jsou sice velmi
zajímavé a dost podstatně poodkrývají složitý mechanismus a velmi zvláštní
strukturu stavby filmu, ale také se dá říci, že na druhou stranu jsou tyto výsledky
poměrně nepřesné a nepravdivé. Navyklými způsoby a metodami, které se používají
pro klasické druhy umění, rutinně a někdy skutečně bezmyšlenkovitě analyzujeme
umělecký druh, který nelze při analýze podrobovat obvyklým postupům. Zkoumáme
vejce kolibříka pod vysokotlakým lisem a při použití těžkotonážního bucharu.
Vědecký rozbor a vědecká analýza uměleckého díla se tak stává obrazně
řečeno, pitvou na mrtvole. Jako výsledek této pitvy nám zůstane podivuhodný a
nesmírně zajímavý shluk přesně definovaných
a určených částí s přesně
definovanými a určenými vlastnostmi, vztahy a mezivztahy. Tyto části budou mít
přesně rozebrány a definovány systémy účinkování a budou analyticky a kontinuálně
do těchto systémů zařazeny. Potud vše v pořádku. Pak ale zjistíme, že tyto jednotlivé
části, takto rozebrané, takto definované, nedají dohromady celistvý obraz o
uměleckém filmu tak, aby byl živoucí a smysluplný.
POZNÁMKY:
(1) TRANSSUBSTANCIACE - přepodstatnění. V učení římsko-katolické a řecko-katolické církve
přeměna podstaty chleba a vína v podstatu těla a krve Ježíše Krista. Toto tajemství přepodstatnění se
děje při úkonu proměňování, jako součást bohoslužby oběti ve mši svaté. Kněz koná viditelné
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znamení a Bůh neviditelnou milost. Poprvé proměnil chleba a víno Kristus při poslední večeři.
(pozn.V.S.) (viz: Mat 32,19-32; Mk 14,17-26; Luk 22,14-22).
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K A P I T O L A XII
ŘÍŠE ZA ZRCADLEM
Narodil se film! Je zde a začíná ovládat zábavní podniky jako nová technická
atrakce, zcela důstojná konce 19.století.
Pozvolna si vytváří vlastní styl, který se ve svých počátečních projevech a
použitím výrazových a formálních postupů a prostředků příliš neliší od popularitou
prověřených šantánových čísel a tingl-tanglových scének a výstupů. Jedná se o
krátké anekdotické hříčky, ne delší než jednu minutu - tedy tak dlouhé, aby se to
vešlo na jediný díl filmové suroviny naráz použitelný ve filmové kameře. Tedy jako
jediný záběr.
Narodil se film, kterému jsme si zvykli říkat němý. V poslední době se však
více prosazuje pojem neozvučený. A tak, jak se film pomalu odvažoval v dramatické
i dramaturgické stavbě dál a dál k složitějšímu schématu, prodlužoval svou metráž a i
dějová struktura se stávala složitější než anekdotická scénka. Čím dále, tím více se
struktura a koncepce výstavby filmového díla, aniž si to z počátku kdokoli
uvědomoval, podřizovala zvukovosti, přesněji řečeno, jeho přirozené hudebnosti.
Filmoví tvůrci se zcela podvědomě, ale naprosto spontánně podřídili struktuře
nového uměleckého druhu, aniž by si nějak silně uvědomovali, že se jedná o
výraznou zvukovost jeho podstaty. Všimněme si dvou nejvýraznějších prvků
zvukovosti filmu:

I. STŘIH
- to byl svým způsobem fenomenální objev. Teď, v tomto okamžiku, naráz
změnit úhel pohledu, rytmus scény i předchozího pohybu v záběru. Teď, okamžitě
změnit scénu, mizanscénu, prostředí, čas. To ovšem nepřišlo hned. Napřed se
samozřejmě lepily části tak, jak patřily za sebe. A teprve potom musel přijít člověk,
který pochopil film zevnitř jako nový umělecký druh oplývající dosud nepoznanými
vyjadřovacími možnostmi, jako tok událostí, dějů a skutečností v čase. Takový
člověk přišel v době, kdy byl film prakticky mrtev. Kavárny, kde se promítalo, byly
prázdné. Přišel Georges Méliès (1861-1938) - narodila se filmová režie. G.Méliès
přišel na to, že film lze dramaturgicky sestavit střihem a režií jako divadlo, jako
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celistvý a přísným zákonům podléhající dramatický útvar. Z technické hříčky,
pomalu upadající do zapomenutí a nezájmu, se rázem stává skutečně divácky
přitažlivá a velmi záhy i výnosná zábava. Toto všechno chtělo samozřejmě pochopit
střih jako výrazový prostředek nového obsahu v novém umění. To se však podařilo
až o mnoho let později americkému režiséru D.W.Griffithovi v jeho geniální
INTOLERANCI. Prozatím se střihu používalo k sestavení posloupnosti příběhu, který
byl natočen už podle pečlivě připraveného scénáře, jenž se podobal divadelnímu
scénosledu s rozepsanými hereckými akcemi.
Už samotný fakt pochopení filmu jako dramatického útvaru byl, jak se
později ukázalo, jeho záchranou i jeho tragédií. Film byl tedy pochopen jako příběh
odehrávající se v čase a mající oproti divadlu, onu mimořádnou výhodu střihu. Ten
se posléze začíná
stávat stále výraznějším stavebním prvkem filmového
dramatického díla. Film je však stále chápán spíše jako hříčka než jako vážný jev,
jako druh pobavení než jako básnické rozvažování, jako vůně těžkého parfému než
jako dech jarního větru vanoucího z rozkvetlých horských sadů. D.W.Griffith se svou
INTOLERANCÍ je chápán jako čin mimořádný a neopakovatelný, tedy zcela náhodný.
Střih se však rozvíjí a stále více na sebe poutá pozornost tvůrců, kteří začínají
pozvolna chápat, s čím mají tu čest. Začínají si pomalu, ale s překvapivou jistotou
uvědomovat, že INTOLERANCE byla logickým vyústěním a nikoli nějakou náhodou.
Toto tušení definitivně mění na jistotu francouzský básník filmu Abel Gance. Jeho
filmy ŽALUJI (1919), KOLO ŽIVOTA (1920-21) a monumentální historická freska
NAPOLEON (1925-26), kde dokonce použil jako první v dějinách širokoúhlý obraz,
definitivně řadí film do umělecké tvorby. Abel Gance měl to štěstí, že spolu s ním
pracoval vynikající filmový technik a inženýr Simon Feldman a velmi nadaný
režisér a kameraman Alexander Volkov. Oba patřili do početné ruské revoluční
emigrace, která se usídlila ve Francii po bolševickém převratu v Rusku. Ale nebyl to
pouze Abel Gance. Doslova senzaci vzbudil film MUŠLE A KNĚZ (1928) Germanie
Dulacové a geniální UTRPENÍ PANNY ORLEÁNSKÉ (1927-28) dánského režiséra
Carla Theodora Dreyera. Je potřeba vzpomenout i velkého filmového intelektuála a
experimentátora se světlem Marcela L’Herbiera, německý expresionismus se zcela
mimořádným filmem KABINET DR.CALIGARIHO (1920) Roberta Wieneho a v té
době nastupující ruskou avantgardu v čele se Sergejem Michajlovičem Ejzenštejnem
a jeho v Bruselu roku 1958 vyhlášeném nejlepším filmem všech dob, střihovou básní
KŘIŽNÍK POŤOMKIN (1925). Film jako umění se přihlásil ke slovu velmi razantně
právě pomocí střihu. Tím vším, konsekventně, se tvůrci filmového díla, někteří
podvědomě, jiní už tušíce, dostávají do struktury zvuku, který je automaticky ve
filmu přítomen:
a) V POHYBU OBRAZU:
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1. Atmosféra - řeka, vítr, bouře, pády a pohyby předmětů, účinkující živly
všeobecně.
2. Herci - chůze, běh, gesto, mimika,
3. Slovo - sdělení, dialog, monolog
b) VE SKLADBĚ SCÉN:
pomalým či rychlým střídáním nebo použitím obého se začíná film blížit hudební
skladbě.
Toto vše si začínají uvědomovat, zpočátku velmi nejasně, tvůrci i
distributoři. Z toho velmi záhy vyplynulo používání hudebního doprovodu k
zvýraznění emocionálního prožitku obsaženého ve scéně. Hudební doprovod
zdůrazňoval dramatičnost, lyričnost, tragičnost a komičnost situace. Byly to
zpravidla klavírní improvizace na dané téma a klavírista musel být velmi dobrým
improvizátorem a ovládat poměrně široký repertoár populárních hudebních motivů.
To nebylo problémem, protože u hudebníků z kaváren, šantánů a jiných zábavních
podniků byla tato schopnost předpokladem jejich profese.
Tím se postupně do filmu dostávala dynamika zvuku a lidé kolem filmu,
profesionálové, si to uvědomovali stále více. Od samého počátku bylo tedy jasné, že
film v sobě, ve své výrazové a i obsahové poloze zvuk obsahuje, je zvukový, ale
prozatím,
technologicky, zvukem nedisponuje. Tlak na technický rozvoj
kinematografie a všeho, co se jí týkalo, se zvyšoval. Začínalo být jasné, že film
potřebuje zvuk, konkrétní zvuk.

II. HEREC
- v počátku filmu působí v obvyklé poloze šantánového herectví s výrazným
až polopatickým gestem, výraznou, přemrštěnou mimikou. Hlavně používá gag
(vypointovaná anekdota). Je na místě si připomenout, že tehdejší divák neznal onen
pověstný zrychlený pohyb, který byl vyvolán jinou natáčecí frekvencí a jinou
promítací frekvencí. Film byl natáčen rychlostí zhruba 16 ok/vt. Tak se také promítal.
Hercův pohyb byl zcela přirozený. Známou komickou deformaci přinesla až pozdější
doba, kdy se začaly němé filmy znovu po mnoha desetiletích dostávat do módy a
promítaly se na technice, která umožňovala pouze frekvenci 24 ok/vt. Dnes se
promítací frekvence přizpůsobuje frekvenci, kterou byl film nasnímán.
Filmové herectví se začíná překvapivě rychle přizpůsobovat

možnostem

filmu a herci přecházejí na mnohem civilnější projev. Ubírá se divadelní patos a
gesto. Jejich výraz se stává civilnější a přirozenější už také proto, že přichází nový
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objev - DETAIL s jeho sdělovací a ničím nenahraditelnou významovou úlohou ve
stavbě filmového dramatu. Herec dostává nový výrazový prostředek. S rozvojem
filmové techniky a pozvolným vývojem chápání filmového prostoru, filmového
pohybu, rytmu a zejména možností střihu a právě herecké drobnokresby v návaznosti
na mizanscénu, se film a jeho příběh pomalu dostává i do exteriéru. To byl další
významný posun od divadelního chápání filmu.
Film začíná být něčím, co do této chvíle nemělo obdoby ve způsobu
vyjadřování myšlenek, názorů nebo sdělení myšlenkových koncepcí. Jeho vnějškový
odklon od divadelní mizanscény, od divadelního herectví a od divadelní koncepce
dramaturgické stavby příběhu je trvalý a svým obsahem a formou se začíná blížit
literatuře. Najednou si filmoví tvůrci začínají uvědomovat, že právě literatura zná a
umí střih již několik tisíc let, že literatura nezná omezení v mizanscéně, že příběh a
jeho dramatická a dramaturgická stavba je u filmu velmi podobná těm strukturám a
koncepcím, které dávno používá literatura, a to jak epická tak i lyrická. Film procitá,
pomalu ohmatává své tělo, začíná

pociťovat sílu ve svalech a možnosti svých

pohybových orgánů. Zatím je jako probuzené zvíře, plné fyzické síly a radosti ze
svého těla. Své výrazové možnosti, své dramaturgické a formální hlubiny má v klidu
a vyvíjejí se skryty pod lákavým, nádherným a skvěle použitelným tělem. Přesto
filmoví tvůrci začínají brzy poznávat, že mají v rukou skutečně nový umělecký
fenomén. Neví si s ním, prozatím, rady. Ale začínají tušit a toto tušení se velmi záhy
proměňuje v jistotu.
Americký režisér D.W.Griffith už svým prvním významným filmem
ZROZENÍ NÁRODA (1914) proměňuje toto tušení jednou provždy ve skutečnost.
Přišlo to velmi náhle a neočekávaně. Bylo to jakoby známé, přirozeně se rozvíjející a
přirozeně navazující na jednou danou linii. Člověk podvědomě očekával, že každý
nový film bude nějak jiný, skutečně nový, skutečně neočekávaný. Proto tento film
zatajil dech, ale pouze lidem zasvěceným. Lidem, kteří věděli, že se opravdu něco
stalo, protože filmu rozuměli. A navíc doba nebyla právě nejvhodnější. ZROZENÍ
NÁRODA přišlo v roce rozpoutání šílenství 1.světové války. Navíc to byl film
skutečně neočekávaně filmově nový, zcela jiný a to trochu vzbudilo zmatek.
Bohužel, hlavní fabule příběhu byla vnímána jako silně rasistická, a to vyvolalo
tvrdou kritiku a nevoli, takže jeho objevné filmové myšlení zůstalo v pozadí. Je také
zcela možné, že filmoví kritici se na problematické vyznění příběhu soustředili zcela
záměrně, protože s výrazovými prostředky si prostě nevěděli rady. A nutno také
přiznat, že tyto prostředky byly jen velmi výrazně naznačeny než otevřeny. Potom
ovšem přišla exploze skutečně velkolepá. Přichází zjevení v podobě geniální
INTOLERANCE (1916). Válka v Evropě vrcholila, její konec byl v nedohlednu a
tajemný Američan završil zmatek, který naznačil ZROZENÍM NÁRODA, naprosto
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dokonale. Část umělců uvedl do rozpaků a část do vytržení. O místo na slunci se
přihlásilo zcela nové umění - FILM.
Byl to šok. Mnozí filmoví tvůrci se už v této době snažili využívat rodící se
filmovou řeč jako prostředek zcela specifický a nový, ale musel přijít někdo, kdo dal
tomuto divokému a nádherně živému tělu mozek a srdce. S mozkem přišlo myšlení a
se srdcem cit. To celé propojil systémem cév a nervů a dodal ideu bytí. Hlubina,
která se poté otevřela, byla pro většinu »profesionálů« nestravitelná. A protože se
nezměnila, pro většinu nestravitelnou zůstala. Proč?
Před umělcem vyvstal problém, na který dávno zapomněl. Problém nové
technologie uměleckého myšlení. Umění hystericky hledalo nový
výraz. V
neurotickém zoufalství jej hledá dodnes. S filmem bylo nutno zacházet jako s
výsostně novým myšlenkovým světem. Nehledat ozvěny výtvarné, divadelní,
fotografické, scénografické, zvukové, ale začít myslet zcela jinak, nově - filmově.
Systematičnosti uměleckého myšlení byla navrácena jeho zarputilost. Jak již víme,
jednalo se o schopnost absorbce stávajících uměleckých druhů a schopnost jejich
metamorfózy v umělecký druh nový. Film donutil své tvůrce, aby se začali stávat
skutečně tvořícími lidmi. To ale předpokládalo poměrně dost široké všeobecné
vzdělání ve všech uměleckých oborech, druzích a jejich výrazových prostředcích.
Předpokládalo to základní orientaci v estetice, filosofii, teologii a poměrně slušnou
orientaci v historii. Na to moderní umělec neměl a nemá čas, protože hledá nový
výraz. Navíc filmové umění je sice na světě, ale kinematografie je velmi záhy
pochopena i jako průmysl. Prochází velmi rychlou komercionalizací a stává se
základem pro obchod se zábavou a lidským nevkusem (showbusiness). Filmová
kritika i věda se věnují fenoménu filmu spíše z této strany, i když samozřejmě
existují světlé výjimky, a o filmu jako o umění se začíná psát a hovořit i v kuloárech
filmových studií a v redakcích odborných časopisů. Píší se první závažné studie,
odborné články i samostatné publikace. Svět divácký i odborný přijímá skutečnost,
že i film, jako před ním postupně všechny druhy umění, propadá rozdvojení na
komerční a nekomerční. Film je definitivně a neodvolatelně zde, nádherně nový,
nádherně čistý, dokonale zneužitelný i využitelný. Neuvěřitelně banální, kýčovitý a
podbízivý i podivuhodně tajemný a nesrozumitelně významový. Uzavřen v temných
sálech zaplétá do pavučiny vzdálených, avšak tak blízko přítomných světů tiše sedící
diváky. Nechme je smát se a plakat, bát se i zuřit. Vydejme se do jiného
dobrodružství, do času a prostoru filmu jako uměleckého druhu.
Umělecký film se hmotně zrodil jako výsledek postupujícího civilizačního
vývoje, díky průmyslovému rozvoji a technologické revoluci 19. století. Na těchto
materiálních předpokladech se rozvinulo zcela nové myšlení založené na obrazném
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chápání života světa a smyslu bytí. Toto myšlení využívá nových výrazových
postupů založených na transformaci nebo metamorfóze podstat klasických druhů
umění v umění zcela nové. To nové má svá specifika, své obsahové, formální i
strukturální charakteristiky a svou vlastní a zcela ojedinělou řeč. Přesto však určité
prvky dominují a dokonce do určité míry určují jeho charakter. Tyto prvky jsou dva
a podle mého názoru je nelze pominout, když chceme pochopit film jako svébytné
umění. Jsou do velké míry pro něj determinující.
1.) Kompozice uzavřená do prostoru plátna, projekční stěny či TV
obrazovky. Jde o fakt, který je vlastní klasickému malířství. To znamená, že je to
určitým znakem formální příbuznosti filmu s výtvarným uměním (i v tom smyslu, že
výtvarné umění má mnoho prostorových forem - obraz, mozaika, freska, reliéf,
vitráž, monumentální malířství atd.). Film i ostatní audiovizuální média se také snaží
porušit klasickou kompozici - kruhové plátno, multirama, pohyblivé prostorové
reliéfové plátno, hloubková projekce, multivize, holografická projekce aj.
2.) Filmový pohyb, který připomíná ve své komplexní struktuře rytmizaci,
melodičnost a harmonii blízkou hudbě.
Oba tyto prvky jsou hlavními komponenty skutečnosti v umění nezbytné,
ovšem u filmu doslova přepodstatněné do jevu mimořádně příbuzného výtvarnému
umění a hudbě, ale přesto zcela odlišného, do koncepce časoprostoru.
ČASOPROSTOR jako prvek uměleckého díla je jeho samozřejmou součástí.
Bez něj by totiž postrádalo způsob existence. Proč tedy taková ojedinělost právě u
filmu a právě v souvislosti s výtvarným uměním a hudbou? Začneme u výtvarného
umění.
VÝTVARNÉ UMĚNÍ je velmi konkrétně, v jistém smyslu, až hmotně
začleněno do trojrozměrného světa, protože každé jednotlivé dílo má své subjektivní
a jedinečné hranice. Socha, obraz, freska, prostorová kompozice, architektonický
objekt. Přitom má, jako každý umělecký druh, i svůj pohyb, ve kterém existuje. S
určitou dávkou fantazie lze říci, že každé výtvarné dílo je fixací jediného a
jedinečného mikrookamžiku vytvořeného objektu nebo
skutečnosti, která,
filosoficky, existuje ve stálém pohybu, nebo je součástí nekonečného a trvajícího
pohybu celého jsoucna. Umělec byl naladěn či inspirován tak, že u vybraného
konkrétního námětu zvolil právě ten a nikoli jiný mikrookamžik, který, druhotně,
vypovídá o ojedinělosti, tedy subjektivnosti umělcova názoru, pohledu či přístupu k
bytí přes zobrazené, které zpětně přináší pomocí sebe jako znak svědectví o bytí.
HUDBA oproti výtvarnému umění nemá konkrétní hranice svého
časoprostoru a není hmotně začleněna do našeho trojrozměrného světa. S ním je
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svázána spíše abstraktně, relativně, i když vědecky je jeho nezbytnou součástí v
podobě chvění. Tedy i vědecky lze říci, že hudba je více než zvuková struktura.
Zcela konkrétně se pojí s námi chápaným světem skrze nás, tedy přes svého
vnímatele, v jeho asociacích, vizích či obrazných představách, které v něm svou
existencí vyvolává. Je tak s tímto světem svázána skrze komplex našich emocí a
pocitů jako vzájemné souznění či vzájemný nesoulad chvění vnímatele a hudby.
Hudba tak nemá námi vnímatelné a zachytitelné konkrétní hranice, onu zcela určitou
prostorovou kompozici. Dále to není, jako ve výtvarném umění, ani zafixovaný
mikrookamžik, ale plynutí v čase. To můžeme sice zcela konkrétně ohraničit (časová
délka hudebního díla v konkrétním provedení, konkrétním dirigentem, konkrétním
hudebním tělesem v konkrétním historickém okamžiku - např. 12.3.1974 ve 2O.3O
v Metropolitní opeře v New Yorku, Bostonskou filharmonií za řízení Rafaela
Kubelíka). Protože kdykoli jindy toto dílo i v naprosto totožných podmínkách,
obsazení, řízení atd. bude mít jinou časovou délku. To znamená, že i toto ohraničení
je zavádějící a navíc je technicky zaznamenatelné v nezkreslené podobě a
reprodukovatelné ve stejné kvalitě, což u ostatních druhů není možné, kromě
výtvarného umění a filmu. A u filmu zase velmi specificky, reprodukovaná kvalita
není záznam originálu ani reprodukcí, nýbrž samým originálem.

PŘECHOD DO JINÉHO SVĚTA
„Obraz nemohu považovat za nic jiného. než za okno, na němž

mne

především zajímá: kam vede. Jinak řečeno, zda-li odtud, kde jsem, je „krásná
vyhlídka.“ A nadevše pak miluji to, co se přede mnou rozprostírá až do nekonečna.“
André Breton
Použil jsem tento citát zcela záměrně, aby bylo zřetelnější, jak odlišnými
koncepcemi vztahových souvislostí a novými formami souvztažností jsou ve filmu
zahrnuty klasické druhy umění.
Toto všechno se týká jedné velmi zajímavé okolnosti, o které se mnoho
nemluví, protože se jedná o souvislosti i teoreticky dost nejasné a které se zdánlivě
umělecké tvorby přímo netýkají. Jde totiž o souvztažnost dvou zcela odlišných
časoprostorů, které se jakoby dotýkají jeden druhého, ale ve skutečnosti se prolínají
jeden do druhého celou svou podstatou a tvoří tak velmi specifický a zcela
nerozdělitelný celek jediného časoprostoru. V tomto propojení jeden bez druhého
přestávají existovat, protože právě jeden druhému vytváří podmínky, které umožňují
jejich vzájemné bytí.
1.) Časoprostor vnímatele:
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Jde o časoprostor, který má charakter uzavřeného, konečného celku se svým
počátkem a se svým koncem. Tím je jeho život. Tento časoprostor se uvnitř sebe
zužuje a bortí na množství oddělených časoprostorů, ve kterých se odehrávají
izolované úseky života. Dá se konstatovat s určitou dávkou zjednodušení, že
časoprostor vnímatele je uzavřená skutečnost, jejímiž neprůchodnými hranicemi je
duchovní stav toho kterého jednotlivce či společenství. Tento časoprostor se vyjevuje
a zhmotňuje, samozřejmě symbolicky či metaforicky, při kontaktu vnímatele s
časoprostorem uměleckého díla.
2.) Časoprostor uměleckého díla:
Je skutečností naprosto svébytnou, která:
a/ existuje sama o sobě jako vytvořené jsoucno a bytí nezávisle na svém budoucím
tvůrci a vnímateli.
b/ je vytvořena umělcem a je neoddělitelnou součástí díla a tvoří základnu pro
myšlenku díla. (1)
c/ je dotvářena vnímatelem při procesu uskutečňování díla, tzn. účastným
vnímatelem. Stává se přímo dotvořenou skutečností při spoluúčasti vnímatele a
pouze v tomto případě se otevírá ve své skutečné celistvosti, jako skutečnost
nezávislá ani na tvůrci ani na vnímateli.
Časoprostor uměleckého díla je tedy skutečnost, ve které

existuje samo

umělecké dílo a tato skutečnost je spoludotvářena tvořivou účastí vnímatele. Teprve
tento tvůrčí kontakt s vnímatelem vytváří časoprostor uměleckého díla bezezbytku.
To je dáno reálným aktem, ve kterém vnímatel při otevření se a tím i při zpokornění
vztahu k uměleckému dílu, částečně opouští svůj časoprostor a stává se součástí
časoprostoru uměleckého díla jako jeho spolutvůrce. Pak už to předpokládá i
pochopení, tedy směřování své účastnosti.
Vezměme si jako příklad čas strávený v kině nebo před

televizní

obrazovkou. Vnímatel je přítomen ve svém uzavřeném časoprostoru svého
materiálního světa, omezen svými smysly, svým intelektem, svou vzdělaností a svým
duchovním stavem. Pokud je otevřený, tak všemi smysly pozoruje prostor plátna
(obrazovky) před sebou a bytí, které vnímá, se pomalu stává i jeho bytím a vnímatel
relativně opouští svůj časoprostor a stává se součástí časoprostoru uměleckého díla.
Pragmaticky to lze nazvat prožíváním, ztotožňováním se. Je samozřejmé, že u
zábavy se tento stav vyvolá poměrně snadno a na této skutečnosti je založena
veškerá komerční tvorba. Stav prožívání, či ztotožnění je obvyklý například u stavu
fandovství, kdy nejsou vzácné případy spáchání sebevražd fanoušků, když jeho klub
či sportovec neuspěl. Tedy v přeneseném slova smyslu to vnímali jako neúspěch
svůj. Ovšem tak, jak snadno při zábavě lze vejít do časoprostoru skutečnosti mně
předkládané, tak snadno se z něj i vystupuje v podstatě bez trvalejšího vjemu nebo
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hlubšího poznání. Jedná se ovšem o jev mimořádně závažný ve svých hlubších
rovinách (viz.sportovní fanoušci, počítačové hry, virtuální realita aj.) U uměleckého
díla je vejití složitější, protože otevřenost vnímatele musí mít zcela jiný charakter a
tudíž průběh vejití je založen na naprosto odlišných skutečnostech než při zábavě
(proto nemůže dojít ani k excesům). Dá se říci, že komerční film je zkonstruován tak,
aby vejití vnímatele do časoprostoru bylo co nejjednodušší a ztotožnění proběhlo co
nejrychleji. Proto i opačná cesta musí být velmi jednoduchá. U komerční tvorby
existuje vstřícný pohyb, vybídnutí směrem k vnímateli. Kdežto u uměleckého díla je
tomu právě naopak - od vnímatele musí vycházet snaha k účasti na uměleckém díle.
Proto jsou zde i vlivy nasměrovány zcela jinak - u komerce na smysly a pudy, u
uměleckého díla na duchovní rozměr intelektu a tím i na duchovní emocionalitu
bytosti vnímatele.
Vzhledem ke všem těmto skutečnostem je plátno či obrazovka
PRŮHLEDEM, PROSTOREM KONTAKTU A PŘÍMÝM ČASEM DOTYKU se světem
a skutečností ZA ZRCADLEM plátna či obrazovky. Není důležité, jestli rozumím
tomu co pozoruji či co vnímám. Důležité je, že TO existuje a já tomu mohu být
účasten, když projevím vůli a snahu. Jak jsme si už mnohokrát řekli, vůle k účasti je
podmínkou k získání předpokladů pro otevřenost a ta je nutná k pochopení
uměleckého díla.

Plátno

Realita

Vnímatel

O

za

¤

B

prostorem

R
REALITA

plátna

A
Z
TV obraz

Plátno či TV obrazovka proto není mrtvou hmotnou plochou, na které se
odráží iluze světa zprostředkovaná moderní technologií. Je to PRŮHLED do světa,
který existuje mimo naši osobní zkušenost a je tudíž mimo naše vědomí. Je to svět za
zrcadlem. Toto zrcadlo je však průhledné - jednak reálně (vidíme to, co vidíme) a
jednak duchovně (vidíme to, co prožíváme pomocí naší schopnosti otevřít se a
vstoupit do stavu ducha).
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Je to tedy pohled z naší uzavřené malosti a temnoty, ze zavřeného prostoru
ven, do světla. Zároveň je to však i pohled dovnitř, do hlubiny nebo lépe řečeno ve
hlubinu. Ale vždy je to pohled VERTIKÁLNÍ.
Megavesmír planet, sluncí a galaxií
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Makrovesmír elementárních částic, kvarků a vln

Účastnost na uměleckém díle je průnikem z reality našeho světa, který
důvěrně známe, protože ho prožíváme každý okamžik svého života, skrze bod dotyku
(umělecké dílo), přes časoprostor dotyku (místo, kde se umělecké dílo hmotně
realizuje) do bytí umělecké reality, ve které se pak orientujeme pomoci jinak
vnímajících smyslů a jiných poznávacích a komunikačních zákonů a principů. Toto
poznání bývá pravdivější, hlubší a celistvější než čistě intelektuální. A právě tomuto
poznání se říká - emocionální. (2)

***
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POZNÁMKY:
(1) Žegin, Lev Fjodorovič: Jazyk malířského díla. Praha, Odeon 1980, str.9-113
(2) Jako příklad bych uvedl epizodu jízda drezínou z filmu Andreje Tarkovského STALKER (1979).
Stalker (průvodce nebo prostředník - kněz?) a Profesor se Spisovatelem (toužící a hledající), jedou na
drezíně ze svého normálního světa do Zóny. Do světa, který vznikl zásahem neznámé síly. Tato jízda
je průnikem z temné noci vězení, z uzavřeného časoprostoru nesvobody, zoufalství a osamění; z
ciziny světa, ve kterém se narodili, vyrůstali, milovali, pracovali a žili ...do světa světla, touhy,
přátelství, víry. Do nekonečného časoprostoru Trojičnosti - Víry, Naděje a Lásky. Z osamělé
rozdrobenosti a intolerance mnohosti jednot do jednotného společenství pravé svobody a tolerance
jednoty mnohosti. Z lhostejného odcizení a nepřátelství vězení do láskyplného objetí společenství
domova.
Po příjezdu do Zóny se mění emocionální charakter obrazu z černobílého na barevný. Z
důvěrně známého chladu odcizení (vyhnanství), do vytoužené teploty ztotožnění (domov). Jen proto
první slova Stalkera po příjezdu do Zóny jsou:
".... Táák, a JSME DOMA."
Tato epizoda je výraznou obraznou metaforou a definicí účastnosti vnímatele na uměleckém díle.
Rozumíme-li pojmem účastnost bytostný prožitek duchovní změny prostředí jako stavu do kterého se
dostává nejen mysl a duch, ale i reálné fyzické tělo.
Další skutečností, která je odkrývána touto epizodou, je poměr dvou světů k sobě navzájem.
Tyto světy jsou závislé jeden na druhém, protože jsou obrazem druhého. Tři lidé vyjíždí ze světa,
který je zbaven jakékoli přirozenosti, který je zbaven i základního atributu této přirozenosti - přírody.
Vidíme svět, který vytvořil člověk podle stavu své duše. Krajina jako obraz vlastní duše. Ale o tom si
řekneme později. Tito lidé žijí v jakémsi reálném účelovém světě, který přetvořili sami svou vůlí.
Svět vytvořený pro sebe a postrádající základní prvky harmonie. Dobré je pouze to, co je účelné. Tři
lidé z tohoto světa odjíždí a už na cestě se klapot kol drezíny, tedy reálný zvuk, mění na jakési tóny,
na harmonii, rytmus a do jisté míry i na náznak hudebního projevu. Intenzivní pocit dokonalé
proměny narůstá ve skutečnost. Všechno co bylo, není. Pronikli za zrcadlo. Je to stejné jako předtím,
jen stranově převrácené. Veškeré výtvory lidského umu jsou v troskách. Jsou zbytečné, vládne a
převahu má stvoření. Svět tak přestal být jednobarevný a dostal barvy. A není zde hluk, ale ticho.
Svět získal svou přirozenou pravdivost. Lidé se ocitli v prostředí, které znají, ale nedokáží jej určit ani
popsat. Reálná skutečnost, která prošla metamorfózou sebe sama tím, že byla včleněna do uměleckého
díla, se konečně stala reálnou skutečností, tedy sama sebou. Transformace do reality skutečnosti je
obrazem nikoli na ploše zrcadla, ale v hlubině odraženého obrazu. To je podstata stranové
převrácenosti - plus se mění na mínus a opačně. Realitou hnijícího kaliště je živá voda jezera, realitou
rozpukané a erodující planiny je keři a travou porostlá louka. Tuto pravdu musí pochopit člověk, který
se na sebe dívá do zrcadla. A STALKER je zrcadlo nastavené na všech stupních našeho vnímání.
Všude, kam pohlédneme. (pozn.V.S.)
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ČÁST DRUHÁ

ZRCADLENÍ HLUBIN
***
VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY UMĚLECKÉHO FILMU,
JEJICH VÝZNAM A POUŽITÍ
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MOTTO:
„Sen měl jednou filosof,
a vyřešit nemohl jej,
když probudil se.
Byl-li on v tom snu motýlem,
nebo motýlu nyní zdá se,
že je filosofem.“

Japonská poezie XIII st.

193

K A P I T O L A XIII
SYMBOL A VÝZNAM PŘEDMĚTU JAKO REKVIZITY
„Jak je krásné setkání deštníku se šicím strojem na operačním stole.“
André Breton
Na úvod této kapitoly si položme zdánlivě absurdní otázku - proč film
potřebuje rekvizity? (V určitém slova smyslu to platí i pro divadlo). Pantomima je
také součást divadla a patří tedy do souboru dramatických umění a nepotřebuje ani
rekvizity ani kostým (to už v menší míře). Lze přece komunikovat na jiné a vyšší
rovině sdělení (jako pantomima) než skrze reálné předměty, které určují a zařazují
časoprostor odehrávajícího se děje do určitého reálného kontextu.
Lidé se od prvních okamžiků své existence obklopují předměty, které
používají k denní potřebě pro nejrůznější úkony a úkoly. Každý předmět má svůj
nezaměnitelný tvar pro svou nezaměnitelnou funkci. Takové pracovní předměty jsou
známé i v živočišné říši. Člověk však dokáže potřebný předmět i vymyslet a vyrobit.
Takto vyrobený předmět sloužil pouze k úkonu a účelu přesně určenému, proto má
určitou formu, jeho konstrukce je úzce specifická a mechanismus pracuje na bázi
předem zadaného účelu - nůžky nelze použít na psaní a kalamář na štípání dřeva.
Tento historicky zažitý rituál dopředu vyjasněných a od nepaměti určených
vztahů porušilo právě umění - a to způsobem jemu vskutku adekvátním. Umělecké
myšlení použilo předmět nikoli k úkonu nebo k znázornění předem jasného účelu, ale
jako znak nebo symbol, kdy tradičně vžitý účel předmětu vyjadřoval zástupný
smysl. Byly tu i pokusy pramenící z hluboké invence a imaginace, které tento
význam předmětu posunuly do skutečně výsostně poetických a básnických rovin a
moderní doba, věrna svému rytmu a nekonvenčnosti, zažila velmi fundované a
dokonce i vědecky erudované intelektuální pokusy o vysvětlení takových tvůrčích
postupů. Surrealismus, jeden z těchto moderních uměleckých stylů, významně
posunul definici předmětu na základě psychoanalytické filosofie, psychiatrie a
psychologie, do oblastí podvědomých asociací a zdánlivě absurdních souvislostí,
které otevřely možnost nazírat předmět z docela jiného úhlu. Právě surrealismus ve
svém psychologickém automatismu použil obrazně nůžky ke psaní a kalamář na
štípání dřeva, ovšem při dodržení původního, tedy reálného, významu použitého
předmětu. Nůžky zůstaly nůžkami a kalamář kalamářem. V surrealismu vychází
význam předmětu z rozboru snů, tedy z mimořádně jemných a navýsost křehkých
hlubin podvědomí či přesněji mimovědomí. V těchto končinách lidského nitra panují
jiné zákony a jiné vztahy a souvislosti než v zažité konvenci reálného světa.
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Předměty zde dostávají významy spíše emocionální a do velké míry i fyziologické a
dochází tedy k velmi úzkému propojení s přirozeným živočišným pudem. Tyto čisté
emocionální asociace při kontinuálním propojení nebo i zdánlivě prostém spojení
jedné s druhou nabývají filosofického charakteru, který svým způsobem definuje
podstatu lidského bytí v kontextu s prožívaným životem ve světě, jenž je
determinován tím, že je takový, jaký je.
Například známý obraz Salvádora Dalího Zastavený čas. Parní lokomotiva v
nejvyšší rychlosti vyjíždějící z krbu. Nebo jeho další slavný obraz Stálost paměti s
hodinkami tekoucími přes hranu stolu a visícími na větvi stromu jako kus hadru. (1)
Středobodem našeho zájmu je ovšem kinematografie. Ve filmu jako
uměleckém díle hraje filmová rekvizita, tedy obyčejný předmět, zcela mimořádnou a
v určitém smyslu i rozhodující roli. Totiž, všechno v uměleckém filmu hraje
mimořádnou a rozhodující roli. Je to systém vysoké kvality jednotlivých článků.
Všechny použité články musí být stejně důležité a stejně kvalitní (ve smyslu
ideovém, estetickém i výrazovém), aby výsledkem mohlo být skutečné umělecké dílo.
Základním úkolem rekvizity je udělat prostředí děje věrohodným. Na
rekvizitách záleží, zda to či ono prostředí bude důvěryhodné, pravděpodobně možné
a tím i přijatelné. V uměleckém filmu předmět, tedy rekvizita, není nikdy postavena
do role doplňující, ale vždy vytvářející. Určuje prostředí po všech stránkách, zařazuje
jej do doby a tím vytváří důležitou složku scénického časoprostoru. To znamená, že
jako nositel obraznosti scény charakterizuje situaci, čas, místo a děj. Rekvizita se tak
stává velmi závažným činitelem ve vytváření pojmového i poznávacího charakteru
filmu. Role předmětu jako tvůrce reálné pravděpodobnosti mizanscény, scény i
prostředí je tedy až druhotná, i když neméně důležitá. Ona druhotnost vyplývá ze
samé podstaty předmětného účelu použité rekvizity. Tyto významy jsou svým
způsobem "stranově převrácené". Pojmový a poznávací charakter se vyjeví jako
významově důležitější až poté, co si skrze předmět uvědomíme mizanscénu jako
věrohodnou, pravděpodobnou skutečnost. V tomto okamžiku se významy dostávají
do náležité hierarchie. Stačí připomenout Rubikovu kostku v rukou soudce z
osmdesátých let našeho století, ale ten je v anglickém taláru z alžbětinské doby nebo
obrovské kmeny poražených stromů ležících v blátě za deště na vlakovém nákladním
nádraží v Tbilisi, které jsou oplakávány příbuznými. Obě tyto scény jsou z filmu
T.Abuladzeho - POKÁNÍ (1984). (2)
Předmět tedy dokáže sdělit více než kaskáda slov, stránky dialogů a
monologů. Samozřejmě, je-li použit umělecky přesně, se smyslem pro imaginaci a
tvůrčí invenci. Stačí si připomenout notoricky známou tzv. mluvu květů nebo obecně
přijaté obrazy např. - jablko: zakázaný plod; dýka: zbraň cti; růže: láska, bolest, oběť
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pro lásku, atd. Použití předmětu k symbolizování určitého stavu a určité situace je
zcela běžně používaná praxe v normálním chodu společnosti. Proto by bylo velkým
omylem domnívat se, že symbolika a znakovost předmětu je, jak se dnes rádo tvrdí,
intelektuálské estetizování uměleckého obrazu, které ryze formálně zvýznamňuje
dílo pro snobskou elitu. Není to pravda, jako příklad: slepecká hůl, různé typy
návěstidel, dopravní značky, hodinky, orientační tabule v metru, na nádražích, to
všechno není nic jiného než čistý předmětný symbol, ovšem vžitý a žitý. V
uměleckém filmu se tato hra vžitých symbolů mění, a to dost výrazným způsobem.
Slepeckou hůl nepoužívá slepec in natura, ale člověk, který ve skutečnosti vidí,
zakázaný plod utržený ženou muž odmítá, při pohřbu jsou v kostele skutečné ovce,
hodiny nemají ručičky, zastřelenému člověku nevytryskne z hrudi krev, ale ten, kdo
jej zabil, mu připevní rudou stužku na hruď, atd. Předmět je schopen vypovídat
nejen o sobě, o určitém významu v určité situaci, o významu v kontinuitě určitých
kontextů, ale i o stavech emocionálních a je navíc schopen předat i informaci, která je
verbálně, obrazově, zvukově či jinak smyslově nepředatelná. (3)
„Symbol proto nesmí být nikdy degradován na obyčejný prostředek
každodenní potřeby, ani není vyhrazen k pouhému »svátečnímu« použití nebo
příležitostné úctě. Je to živá přítomnost, které je podřízeno vše světské, hmotné a k
životu potřebné. To, co nazýváme »světským« a »hmotným«, je tímto postojem
zbaveno své světskosti a materiálnosti a stává se výrazem skutečnosti, která je za
všemi jevy a která dává smysl našemu životu a jednání, skutečnost, která spojuje
bezvýznamné a nejnižší věci a dává je do široké souvislosti universálního dění. Rilke
praví: »V nejmenším najdete svého učitele, kterého to nejhlubší ve vás nikdy nemůže
uspokojit.« Pakliže se tento duchovní postoj na některém místě poruší, ztratí svoji
základní jednotu a tím i svoji stabilitu a sílu." (4)
To ovšem už do významu předmětu jako velmi důležitý činitel vstupuje
barva, která jednak zdůrazňuje přirozené vlastnosti předmětu, zdůvodňuje jeho
symboliku nebo ho dokonce může dát se sebou samým do významového protikladu.
Například: bílá puška, červená rakev, černý květ, modrý strom atd. Na první pohled
se může zdát, že jde o vytváření iluze fantastična nebo určitých nereálných vizí, ale
to by byl omyl. Jde především o vytvoření ještě silnější reality, než může skutečná
realita předat sama o sobě. Nejde o zdůrazňování podstaty předmětu, ale o předání
informací emocionální cestou, která je nenahraditelným zdrojem pro řetězec asociací,
jež reálná skutečnost vyvolat nemůže nebo ne až tak prostě. Stačí si připomenout
skutečnou událost - květy rudých karafiátů v hlavních automatických pušek vojáků
při revoluci v Portugalsku nebo v uměleckém díle: policejní auto či televizní
zpravodajský štáb v době krále Artuše ve filmu skupiny Monty Python - MONTY
PYTHON A SVATÝ GRÁL (1974). Předmět může dokonce svou barevností nahradit
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barvu a její znakovost. Jedná se o využití drapérií a jednobarevných textilií při
vykrývání velkých ploch pro zdůraznění emočního účinku barevné informace nebo
předání řetězce asociativních skupin poznání. Je s podivem, že právě při takovém
využití předmětu dochází, zejména u výtvarníků, k velkému nepochopení účelu.
Drapérie je drapérie, což je určitý a zcela specifický prvek malby a kresby, nic
neoznačující a nic nevyjadřující. Tento pohled je u výtvarníků pochopitelný (zvyk je
železná košile) jako ostatně u většiny z nás. Přesto si však myslím, že právě
používání této rekvizity představuje ještě ne zcela využité možnosti významu barvy a
předmětu. Vzpomeňme si na pohádky: - "...a celé město se potáhlo černým flórem na
znamení smutku." Jak je vše prosté! U barevné textilie totiž nepůsobí předmět sám,
ale je použit jako barva, a to ve stejném významu. Rozdíl je v tom, že se barvou
nenatírá, ale obaluje, tím se symbolika stupňuje a nabývá posunutého a zdůrazněného
významu. Natřený předmět či plocha nabývá charakteristiku, kterou mu barva
předává, kdežto pokrytý, potažený nebo obalený předmět zůstává sám sebou, barva
jej pouze charakterizuje v jeho momentálním časoprostorovém stavu. Tudíž odkrývá
jeho další hlubinu, jeho další možný rozměr (viz. filmy M.Jancsóa, nebo intelektuální
podobenství OVOCE STROMŮ RAJSKÝCH JÍME V.Chytilové).
Vynikající malíři nepoužívali drapérii jen jako dekorativní prvek a skutečnou
profesní malířskou "parádu", ale zejména jako pocitovou strukturu zobrazované
scény. Stačí připomenou Vermeera, Rembrandta nebo konečně celé baroko. O
renesančním a středověkém malířství nemluvě. Tím se dostáváme ke kostýmu, který
je jakousi velmi specifickou rekvizitou.
Úloha kostýmu v uměleckém filmu jednak zůstává identická s úlohou
kostýmu jak na divadle, tak i v běžném filmu, a jednak je determinována významem
trochu složitějším. (5)
Ve své podstatě je kostým výpovědí o tom, kdo jej má na sobě. Určuje jeho
společenské i sociální zařazení, může vypovídat např. o momentálním hmotném
stavu svého hrdiny, to je všeobecně známo. V některých filmech se ovšem objevily
prvky zcela specificky chápaného významu kostýmu. Tato změna v náhledu na
filmový kostým může být něčím, co posouvá výrazovou řeč filmu daleko výš a co
vypovídá o daleko hlubších polohách, do kterých se významová rovina kostýmu
může v uměleckém filmu dostat. Jedná se o velmi specifické a zúženě pojaté použití
kostýmu jako rekvizity. To znamená, že kostým není použit jako součást
identifikačních prvků, ale jako samostatná rekvizita, která má jinou úlohu než být
kostýmem. (6) Kostým má specifiku, kterou nemá žádný jiný filmový výrazový
prostředek. Hovoří pouze v kontextu s něčím nebo vypovídá jako součást něčeho.
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Nemůže být sám o sobě. To je pak pouze sám
neurčitelným kostýmem.

sebou, nedefinovatelným a

POZNÁMKY:
(1) „Jednou večer jsem se cítil unaven a trochu mě bolela hlava, což je u mne velmi vzácné. Chystali
jsme se do kina s několika přáteli a v poslední chvíli jsem se rozhodl, že nepůjdu. Ať jde s nimi Gala
a já zůstanu doma a půjdu brzo spát. Korunovali jsme večeři camembertem, a když všichni odešli,
zůstal jsem dlouho u stolu a přemýšlel jsem o filosofickém problému super-měkkého, který mi sýr
přivedl na mysl. Vstal jsem a šel jsem do ateliéru, kde jsem rozsvítil, abych podle svého zvyku vrhl
poslední pohled na obraz, který jsem právě maloval. Obraz představoval krajinu poblíž Port-Lligatu,
jejíž skaliska ozařoval průzračný a melancholický soumrak. V popředí oliva s polámanými větvemi a
bez listů. Věděl jsem, že atmosféra, kterou se mi podařilo touto krajinou vyvolat, má sloužit jako
rámec jakési myšlenky, jakéhosi překvapivého obrazu, ale ani v nejmenším jsem nevěděl, co to má
být. Zrovna jsem se chystal zhasnout, když jsem najednou viděl řešení. Viděl jsem dvoje měkké
hodinky a jedny z nich žalostně visely z větve olivy. Přesto, že mě hlava trýznivě rozbolela, jsem si
dychtivě připravil paletu a dal jsem se do práce. Když se Gala vrátila za dvě hodiny z biografu, obraz,
který se měl stát jedním z mých nejslavnějších, byl dokončen."
Aguilera, Cesáreo Rodríguez: Salvádor Dalí. Praha, Odeon 1991, str.144
(2) Thengiz Abuladze: POKÁNÍ (SSSR/Gruzia 1984)
Klády na nádraží
Ženy mužů odvlečených do komunistických koncentráků na Sibiři vědí, že se jejich milým
občas podaří do klád stromů, které kácejí, vyrýt své jméno a datum. Svolávají se a sbíhají ke každé
nové zásilce dřeva ze Sibiře a zoufale hledají jméno svého muže, otce, bratra, syna, milence.
Předmět-rekvizita: Poražený kmen stromu je zde ztotožněn s poslem, který má jméno a skrze
toto jméno se stává jeho nositelem. Kmen stromu je tedy nositelem vědomí někoho, koho zastupuje
do nejvyšší možné míry. Je nositelem jména, proto má i jméno jeho života a osudu. Transformuje se v
někoho, kdo tu ve skutečnosti není, ale díky skutečnosti jeho jména oživuje jeho přítomnost svou
svědeckou přítomností o něm. Je nositelem znaku o jeho životě, o jeho jsoucnosti i živoucí existenci;
kmen je tedy jím. Tím se stává do velké míry i reálně-magickým představitelem vědomí jsoucnosti
vztahu. Ženy tyto kmeny laskají, oplakávají, hladí, líbají, urovnávají odřenou kůru, tisknou se k nim.
To všechno ale neznamená, že klády jsou považovány za vtělení nepřítomné bytosti. Právě naopak,
klády jsou "jen" bodem kontaktu, jsou jiným časoprostorem umožňujícím být v přítomnosti fyzicky
nepřítomného.
Toto sdělení má ještě další znakové polohy jako např. samotný výběr předmětu - poražený
strom. Je to obraz zmaru, pokoření, oběti. Strom oddělený od kořenů své země, oderván a odvlečen
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na druhý konec světa, zbavený větví, listí, kůry a nakonec i své koruny jako znaku života a spění k
Bohu. Znaku vztyčenosti ve vertikále. Smrt jako vertikála zlomená do horizontály. Tedy hodnota
postavená do svého neživotného

protikladu: povstání-stržení, směrování-bloudění, vertikální-

-

horizontální, žijící-mrtvý. To už není přirozená smrt, ale zmar, protože smrt je dokonané završení
vertikály, její dospění, její uskutečnění se. Vůbec celá symbolika a znakovost stromu je mimořádná
už ve své podstatě, kdy strom je přímým symbolem stvoření, vztyčenosti, plození, zrání, košatění,
věčnosti i smrtelnosti, zakořenění, směřování a spočinutí, ale i připomínkou selhání, pokušení a
hříchu. Dalšími znaky jsou zde bláto a déšť. Bláto jako země, prach, hmotné zanešené špínou, materie
ze které jsme stvořeni. Déšť jako voda, očista, smíření, proudění milosti, pokřtění, tedy Kristus. Obraz
tragedie, osamění, smutku i velikosti lidské lásky je zde přítomen jako skutečná, hmotná substance,
prostě je zde! Beze slov a velkých gest. Předmět sděluje ve scéně něco, co v zadané emocionální a
poznávací rovině skoro nelze sdělit doskonaleji a intenzivněji. (pozn.V.S.)
(3) Andrej Tarkovskij: STALKER (SSSR 1979) Jízda ukazující předměty pod hladinou vody
Celá tato scéna je zasazena do několika souvislostí, proto se jí budeme věnovat trochu
podrobněji.
Poutníci jdoucí Zónou ulehnou k odpočinku a vedou lehké

ironické dialogy, zatím co

Stalker, který leží na zádech, se najednou mění. Leží tváří do vody, kterou k němu přibíhá pes. Ten si
mu lehá k boku. Vrací se barva a nemastný neslaný i když šťavnatý dialog poutníků, kteří se doslova
babrají a tonou v problematice o smyslu bytí, nabývá na nesmyslnosti jak v argumentech tak i v
odpovědích.
Bez smyslového předělu je tu opět černobílý Stalker a kamera panorámuje od jeho hlavy
opřené o ruku do vody a jede dlouhou jízdu po rozličných předmětech pod hladinou. Předměty ve
vodě nemají mezi sebou žádnou souvislost, kromě jediné: byly vyrobeny člověkem pro potřeby
člověka. Tím jsou i znakem určitého smyslu lidské činnosti. V proudu času jsou zapomenuty jako
zbytečné, nemající nižádný smysl, odvál jej čas, odnesla jej voda. Ovšem voda zde znamená nejen
věčnost zapomnění, bezbřehost času a marnost lidské samolibé pýchy, moci a malosti, ale je zřejmě i
obrazem celosvětové potopy jako konce světa, kdy Bůh vyjeví svou láskou a mocí všechny skutky ať
dobré či zlé a blahoslaví jen to, co jest hodno blahoslavenství. To napovídají i slova, která v tomto
záběru zní: "Povstalo silné zemětřesení, slunce zčernalo jako tmavá pytlovina, měsíc byl samá krev a
hvězdy padaly z nebe na zem jako když fíkovník shazuje padavky, když jím zalomcuje silný vítr,
obloha se shrnula jako stočený svazek svitků a všechny hory i ostrovy se vyšinuly ze svého místa.
Pozemští králové a velmoži, velitelé, boháči i mocní a vůbec všichni, otroci i svobodní, skryli se do
jeskyň a skalních trhlin v horách a volali na hory a skály: - Padněte na nás a ukryjte nás před tváří
toho, který sedí na trůně, a před Beránkovým hněvem, protože přišel onen velký den jeho hněvu. Kdo
tady může obstát?" (Zj 6,12-17)
Co je to za vizi, a je to vůbec vize? Sen? Proč ta slova říká Stalkerova žena? Toto všechno je
obrazem vědění Stalkera, vědění o světě lidí, proto je obraz černobílý, je to dotyk Zóny se světem lidí
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skrze Stalkerovu duši. Proto panorama začíná hlavou-mozkem-věděním-duchem a končí rukou tvůrcem-vykonavatelem vůle vědění. Je to geniální obraz člověka zajatého v bludném kruhu své
nesvobody. Ohraničeného vědomím své nadřazenosti a pýchy a tím i odsouzeného k neproniknutí ven.
Citace z Apokalypsy pouze připomíná, že přijde Dies irae, prorokovaný soudný den spravedlnosti
skrze skutky tvoje, člověče. Protože člověk bude souzen podle skutků své svobodné vůle, vykonaných
jeho svobodnou rukou. A tato slova pronáší žena Stalkera nebo přesněji řečeno, podvědomí, paměť a
vědění Stalkera promlouvá hlasem jeho ženy, protože jedině žena Stalkera může jako člověk vyslovit
toto morální varování. Je to hlas člověka, který se obětoval

pro jiné (mystická oběť ženy pro

blahoslavení světa: EVA-SÁRA-MARIA). Žena vykupuje své selhání svou obětí, proto Stalker tato
slova musí slyšet pouze hlasem své ženy (viz také závěrečný monolog celého filmu, který pronáší opět
jeho žena: "řekl mi pojď a já, já, já jsem šla a nikdy jsem toho nelitovala, i když to bylo zlé, velmi zlé,
moc zlé. Ale copak by mohlo přijít k člověku štěstí a láska bez hoře a bolesti..."). Proto je celá scéna
komponována ve filmu jako svědectví. Vše, co je ponořeno pod vodou, zemře. To, co se vynoří zpět
ožije novým životem - to znamená, že máme co dělat se symbolizací KŘTU jako svátosti, jako
posvěcování svátostného stavu života. (7) Připomeňme si scénu z Evangelia sv.Lukáše - Ježíš odchází
na horu Olivetskou do Getsemanské zahrady. Jsou s ním dva učedníci. Ježíš je nechává na jednom
místě, prosí je, aby se modlili a sám se vzdálí a modlí se. Je podroben nejvyššímu možnému pokušení
a potí se smrtelnou úzkostí a prosí Boha, aby tento kalich od něj odejmul, ale podle své vůle. Zjevuje
se mu Anděl, který mu dává posilu. Ježíš se vrací a jeho učedníci spí a on se jich ptá, proč se
nemodlili s ním a neodháněli pokušení chodící kolem.
Dá se říci, že tato událost je v tomto filmu zobrazena právě rozebíranou scénou, kterou si
dovolím nazvat „Modlitba mistra v zahradě Getsemanské“. Předměty pod hladinou jsou
zprostředkovatelé významů, které v kontextu dávají požadovaný smysl. Jsou to znaky hozené pravdou
věčnosti do vod zapomnění, do vod potopy jako smrti a zároveň křtu v novou čistotu. Peníze materiální bohatství, ubohé požitky světa, marnosti a moci; injekční stříkačka - nepravá léčba, snad i
drogy, tedy obluzení, omámení po kterém přijde realita jako děs; zbraň - touha vládnout, touha zabíjet,
rozsévat strach a násilí jako princip manipulace s druhými; potopené akvárium i s živými rybičkami
je úžasným předmětným a výtvarným symbolem-obrazem komplexnosti mizanscény celého filmu tj.
oné mystické trojjedinosti světa jako Věčnosti. Předměty pod vodou jsou tedy jednak hlubinou
lidského nevědění o marnosti svého světského počínání bez návaznosti na Boha a jednak v těchto
potopených předmětech je i hlubina vědění Stalkera.
Dva tedy spí a jeden se modlí. Přichází k němu pes (Anděl) jako znak věrnosti a čistoty bez
falše, tedy znak Boží přítomnosti a jeho posily: já jsem s tebou, i když ty spíš. To předává sílu ve
chvílích pro člověka nejtěžších, kdy v hlubinné meditaci potkává vědomí skutečnosti. Ti lidé, kteří
jdou podníceni svým zoufalstvím za někým koho neznají, tam, kam světská společnost zapověděla
pod hrozbou trestu a přitom jasně nevědí co chtějí, jen cítí, že pro svou spásu musí něco vykonat, a to
je nadějí pro svět. To něco souvisí s jejich pokorou. Toto všechno, tedy hlubina a tragika lidského
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tápání, nevědění a zmatku, je vyjádřeno pomocí rekvizit (předmětů), které naopak u Stalkera
znamenají hlubinu vědění otevřenou ovšem skrze modlitbu nebo meditací.

(pozn.V.S.)

(4) Góvinda, Anágárika Lama: Základy tibetské mystiky. (Podle esoterických nauk Velké mantry ÓM
MANI PADME HÚM) Praha, Pragma 1994, str.20
(5) Oděv ve své základní definici znamenal kdysi něco naprosto odlišného než dnes. Než se postupem
věků a vývojem lidské civilizace stal. Vezmeme-li v potaz skutečnost, že člověk se s největší
pravděpodobností vyvinul v tropickém nebo subtropickém vegetačním pásmu a počítáme-li s jeho
"evoluční genetickou pamětí", musíme připustit, že v člověku samém se nenalézá nic, co by mohlo
znamenat smysl něčeho podobného oděvu, přikrývce, něčemu co tedy možno nazvat oděvem v
dnešním slova smyslu. V Písmu svatém je sdělení, že první oděv dal člověku Bůh a učinil tak na
znamení usmíření a příslušnosti k němu. Byl to oděv, který byl přirozený, ale „vyrobený Bohem“ z
kůže poraženého dobytčete. Přikrytí vlastní nahoty „fíkovým listem“ v tomto smyslu nelze považovat
za oděv, protože člověk nečinil úkon odívání se do, ale úkon zakrývání se před. Nezakrýval nahotu
svého obnaženého pohlaví, ale nahotu svého obnaženého svědomí, tedy nahotu pravdy. Byla to ztráta
komunikace mezi duchovním a tělesným v člověku. Dá se tedy říci, že první skutečný oděv byl
vytvořen z kůže obětního dobytčete, které bylo obětováno jako znak odpuštění hříchu a smíření se s
Bohem. Ovšem tento akt oběti byl vykonán Bohem samým, jako archetyp oběti, pro člověka. Bůh se
spokojil se zástupnou obětí, nechtěl smrt viníka (8). Tím, že prvním "tvůrcem" lidského oděvu v jeho
pravé podstatě byl Bůh, prvním "materiálem" kůže obětovaného dobytčete za lidský hřích, tím je i
zadán původ a smysl oděvu pro člověka. Celý cyklus výroby oděvu je nepřetržitý duchovní řetězec
úkonů na jehož počátku je Bůh: BŮH - LÁSKA - STVOŘENÍ - ČLOVĚK - HŘÍCH - SMÍŘENÍ POKORA -LIDSKÁ SNAHA VYDAT SVĚDECTVÍ O BOHU - VÝSLEDNÉ DÍLO (ODĚV). Oděv je
tedy součástí, a to velmi mystickou a velmi posvěcenou, obřadu smíření s Bohem. Je určitým znakem
pokory a současně svědectvím provinění. Nezakrývá, nepřikrývá, nezahaluje (to právě činil fíkový
list). Odívá v..., tedy vyjevuje to, co je uvnitř - člověka. Člověk se oděvu dotýká celým tělem, dotýká
se něčeho co jest součástí Boží milosti, Jeho darem, jako znaku Jeho usmíření. (Pozn. V.S.)
„Hebrejsky se »světlo« řekne or; a to se vyslovuje přesně jako kůže. Jenomže or jakožto světlo začíná
písmenem Alef a or jakožto kůže písmenem Ajin. Říká se: dříve nežli jí člověk plod stromu poznání,
je oděn světlem. A to mu dává schopnost prohlédat čas i prostor až do věčnosti a do posledního koutku
prostoru. Po pádu dostane »zvířecí kůži«, což není nic jiného než jeho vlastní kůže. A to pro něho
znamená omezení rozhledu na místní i časový bod, v němž právě je. Člověk se za tuto degradaci
stydí, proto si svou nahotu zakrývá právě tam, kde jeho jednota přecházela z věčností (otec + matka =
2 věčnosti) do věčností, v prožitek těchto věčností množstvím jednotlivých pokolení. A Bůh mu dal
možnost se obléci; tj. člověk teď může

svým oděvem projevit své názory, svou touhu, svou

příslušnost. Může tak ukázat, jak vlastně sama sebe vidí a jak by rád byl viděn. Oděv mu vrací cosi z
té kvality, o kterou předtím přišel. I to, že se člověk chová jakožto člověk, patří k jeho odívání.
Chování dle obrazu zvířete jej opět obnažuje, protože zvíře je nahé, tj. není s to se změnit, být novým.

201

Na zvířeti zůstává stále stejná kůže. Člověk může svůj oděv měnit. Zdegradovaný člověk je nahý jako
zvíře. I když to sám tak chce, degradace trvá."
Weinreb, Friedrich: Znamení života. Hebrejská abeceda podle židovské tradice Praha, Česká
křesťanská akademie 1994, str.107-1O8
„Co je to tedy za "kožený oděv", kterým tehdy Bůh opatřil Adama (Gen 3,21)? Slovo
„kožená suknice“ - Or, není ničím jiným než slovem veRa, ne-světlo, jehož písmena byla přeskupena.
Vidíme, že "ne-světlo" - veRa - a "kožená suknice" - Or - jsou spolu spojeny stejnou kvalitou! Jinými
slovy, člověk je ztotožněn s "ne-světlem".
Souzenelle, Annick de: Symbolismus lidského těla. Praha, Unitaria 1994, str.26-29
(6) Thengiz Abuladze: POKÁNÍ. Anglické taláry, středověké brnění, lidé se pohybují v kostýmech
různých historických epoch.

(pozn.V.S.)

(7) Scéna křtu, obmytí a zrození do nového života se odehraje vzápětí. Poutníci projdou troubou,
tunelem pokání-očištění, poté přejdou vodu do které se ponoří až po hlavu, a vyjdou na druhé straně.
Na straně nového života, kde všechno je jinak. Zevnitř jejich vědomí a svědomí. Tam už neplatí nic z
tohoto světa, ale všechno, co platí, záleží na jejich rozhodnutí. Jsou očištěni pokáním a křtem a proto
mohou přistoupit k svátosti přijmutí Boha, ale musí se mu sdělit ve své pravdě ve svátosti smíření.
Celá tato scéna obrazně vyjadřuje veškerý princip postupného vcházení člověka do souvztažností
stvořeného bytí a sounáležitosti s Bohem - jako svátostné přijmutí křtu a eucharistie skrze svátostné
smíření.
"Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu." (Mk 1,15) (pozn.V.S.)
(8) "I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je." (Gen 3,21)

*
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K A P I T O L A XIV
VÝZNAMOVÝ SMYSL A PODSTATA MIZANSCÉNY
Na úvod si připomeneme základní definice, bez kterých by následný rozbor
postrádal srovnávací kritéria při hledání významu tohoto výrazového prostředku
filmu.
Základní definice:
MIZANSCÉNA: ideový časoprostor ve kterém se odehrávají scény, kterých může
být libovolný počet.
SCÉNA: uzavřená dějová epizoda (v jedné mizanscéně jich může být libovolný
počet).
To jsou nejzákladnější strohé pojmy, které nám dávají hrubou představu o
problému. Zkusíme se na to podívat trochu blíže:
MIZANSCÉNA: slovníkově je to kompoziční režijní ztvárnění dramatu
v
jednotlivých celcích. Dále: prostor přírodního, umělého nebo smíšeného charakteru.
V tomto prostoru se odehrává určitá scéna nebo soubor scén podle scénáře. Tento
prostor je dále determinován dalšími přídavnými prvky jako je dostavba, přístavba a
zaplnění předmětnými či živými rekvizitami. Velmi důležitou roli hraje dále způsob
a koncepce zasvětlení, výtvarné řešení atd. Mizanscéna ve své komplexnosti vzniká
až završením scénou, t.j. uzavřenou dramatickou částí dramatického díla, ve které
zpravidla účinkují herci. Bez této scény není mizanscéna - a naopak. Je to tedy jedno
nebo více prostředí vyjadřující emocionální a ideový klíč, pomocí kterého můžeme
pocitově hlouběji proniknout do smyslu a hlavního záměru odehrávající se scény
nebo souboru scén. Vyjadřovací prostředky mizanscény jsou tytéž, které ji vytvářejí výtvarné, architektonické, zvukové, světelné, časoprostorové a herecké.
Zasaďme toto všechno do technologických definic pragmatické filmové quasiteorie:
PROSTŘEDÍ: soubor ateliérových, reálných či exteriérových komplexů plus soubor
předmětných a živých rekvizit materiálně vytvářející mizanscénu. V podstatě se
jedná o reálii, která je vytvořena či vybrána, doplněna rekvizitami a připravená pro
scénu. Teprve probíhající scéna dotvoří prostředí do mizanscény.
ATELIÉR: Mizanscéna komplexně provedená v ateliéru podle scénáře. Vytváří ji
architekt a výtvarník scény spolu s kameramanem a režisérem. Ateliérová mizanscéna
není závislá na počasí. Naopak, umí vytvořit libovolnou atmosféru světlem, protože
disponuje mimořádně širokými možnostmi světelného parku. Má v podstatě
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absolutní variabilitu a vytváří se přesně podle představ tvůrců filmu. Holywoodské
ateliéry se proslavily právě tím, že se v nich natáčelo úplně všechno, tedy i exteriéry,
přírodní motivy včetně tak technicky složitých scenérií jako jsou řeky, pouště,
skalnaté hory, rozbouřená moře atd.
REÁL: mizanscéna provedená a existující mimo ateliér, ale ateliér nahrazující. Je to
něco, co by se dalo vytvořit v ateliéru jen velmi obtížně a při neúměrně vysokých
finančních nákladech. Přitom jsou tyto prostory dostupné jako reálně existující a
sloužící nefilmovým účelům. Tovární haly, hrady, zámky, nejrůznější historické
objekty, nebo objekty, které mají nenapodobitelnou atmosféru. Reál se může i
přestavět a dostavět. To bývá zpravidla i nejčastější využití reálných prostor. Jsou to
tak zvané kašírované dostavby. Dnes již velmi zřídka používané jemnější definice
reálu:
Reál-exteriér: prostor v objektu reálně existujícím, nedostavěném pro účel natáčení
filmu a v exteriérových podmínkách (dvůr, nádvoří, stadion, pavlač. ..),
Reál-ateliér: interiér v existujícím, pro nefilmové účely
(panelové byty, tovární haly, historické místnosti ...).

postaveném objektu

EXTERIÉR: Mizanscéna provedená v čistě venkovním, přírodním charakteru
prostoru nebo prostoru převážně přírodního charakteru bez velkých zásahů
architekta. Nebo venkovní prostředí kolem
(zahrada, sad, park ...)

dostavěného či stávajícího objektu

To jsou konkrétní, suché filmařské definice, které toho o vlastním charakteru,
smyslu či účelu mizanscény moc neříkají. Spíše vůbec nic. Komplex pojmů
FILMOVÁ MIZANSCÉNA je samozřejmě daleko hlubší a širší, a to především
významově.
U běžného klasického filmu má mizanscéna v podstatě jediný úkol - zasadit
odehrávající se děj, scénu, do adekvátního prostředí, které tento děj prostorově a
časově určuje a tím vytváří dějovou srozumitelnost a návaznost. Dále určuje místo
děje a toto místo charakterizuje, tím i historicky determinuje a zároveň určuje i
charakter postavy či skupiny postav a jejich chování a může vypovídat i o sociálním
zařazení postav. Mizanscéna u těchto filmů může být i v přímé závislosti na
dotváření psychologické kresby postav a může v maximální míře zprostředkovat
divákovi i duševní stav hrdiny či hrdinů. Může také ovlivňovat změnu jejich
charakterů či otevírá skutečnou podstatu jejich charakterů. Ovšem, jak už jsem
naznačil, může mizanscéna daleko více. Například v romantismu a romantickém díle
má mizanscéna a prostředí stěžejní roli v ději a jednání postav, protože v souladu s
polohou svého uměleckého stylu pracuje s mimořádně emocionálními prvky a
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vypjatě dramatickým prostředím, které využívá k emotivnímu vyhrocení scén i
charakterů. Součástí romantických mizanscén jsou i vypjaté atmosféry: bouře,
vichřice, rozbouřené moře, hluboké lesy, tajemné noci, rozeklané skály, záhadné
bažiny, líbezná zákoutí s vodopádem, zříceniny hradů atd. V uměleckém filmu je
mizanscéna filosofickou složkou jeho výrazových prostředků. Abychom měli při
rozboru z čeho vycházet, musíme mít pevnou a jasnou představu o předmětu našeho
zájmu. Tuto představu nám nejlépe vytvoří klasická, ničím nekomplikovaná
definice:
Takže ještě jednou: mizanscéna vzniká z prostředí, ale pouze v okamžiku,
kdy je realizována scénou. Teprve v této chvíli je i sama scéna definována právě
vzniklou mizanscénou. V určitém slova smyslu se dá konstatovat, že scéna pomocí
prostředí definuje mizanscénu a vznikem mizanscény je definována s konečnou
platností i scéna. Zde jasně vidíme jak velmi složité je provádět odpovědnou analýzu
uměleckého díla. Proto si to zopakujme ještě jednou: prostředí a scéna mohou v
dramatickém díle existovat samy o sobě, ale těžko mohou vyjadřovat myšlenky
tohoto dramatického díla. V okamžiku, kdy je do prostředí zasazena scéna, vzniká
mizanscéna, která už hloubky myšlenky vyjadřuje. Prostředí charakterizovvalo
scénu, scénou vloženou do prostředí vznikla mizanscéna, která se tak uskutečnila a
téma (idea) má všechny předpoklady ke svému růstu, formování a sdělení se.
Mizanscéna filmu jako komplex určitých výrazových prostředků

je

nenahraditelným prvkem a časoprostorovou veličinou, která je schopna účinkovat s
pomocí rekvizit i bez herců. Stačí si vzpomenout na v tomto smyslu už klasickou
scénu z filmu A.Tarkovského SOLARIS (1971), kdy se dr.Kelvin zabydluje na
kosmické stanici. Stačí udělat dvojitou kruhovou panoramu a i méně vnímavý divák
ví vše a nepotřebuje k tomu úporný dialog, několik herců a kompars. V uměleckém
filmu je i prostor mimo jiné prostředkem k organizování scény takovým způsobem,
aby hlouběji vyjadřovala svou myšlenku. V už zmíněné mizanscéně stačilo
přeorganizovat rekvizity. První kruhová panoráma ukazovala
sterilně
zakonzervovanou obytnou buňku. Kamera dokončila kruh, čímž představila prostor
nastávajícího bytu kosmonauta a pokračovala bez přerušení v druhou panorámu a
pojednou bylo vše používané, zabydlené věcmi a všude vládl dokonalý nepořádek
prostoru, který obývá už delší dobu muž bez ženy. Proto filmový tvůrce zachází s
mizanscénou v uměleckém filmu zcela libovolně a bez zábran. Protože mizanscéna
nemusí představovat samu sebe jako reálii, ale samu sebe jako ideu.
„Při výběru exteriérů je nevyhnutelně nutné, aby vybrané místo vzrušovalo,
vytvářelo nálady a pocity. Nikoliv aby se líbilo, protože je krásné a příhodné.“ (1)
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V této větě je ukryto tajemství přírodního prostředí. Musí odpovídat myšlence a
syžetu filmu svou vnitřní harmonií nebo disharmonií, musí vzbuzovat tajemství bytí.
Exteriérový motiv musí mít duši, hloubku, tvář i náladu. Jeden jediný musí být jiný
v každém ročním období, ale přitom stále stejný svým charakterem. Umělecký
přístup dává exteriérovému prostředí i něco navíc - barvu. V každém denním čase je
totiž jiná, pokaždé je jiné světlo, jiný stín. Ráno je řeka zlatavě stříbrná, v poledne
modrá a večer zlatavě purpurová. S použitím rekvizit se transformuje i jiný
charakter, stačí pokrýt louku černou textilií, natřít strom červeně nebo modře,
nemluvě o použití filtrů. Ale toto už jsou zásahy související opět s barevnou
symbolikou a znakovostí barvy a sám exteriér se stává pouze jejím nositelem. V
tomto smyslu je používán i reál i ateliér. Další možností exteriéru je jeho dostavba
pomocí reálu nebo dostavěného reálu. Tím lze vytvořit prakticky nevyčerpatelné
varianty výrazových poloh exteriérového prostředí, které se mohou dostat až do
konfrontační situace, kdy dostavěný či naaranžovaný reál potlačuje exteriér, ve
kterém je naaranžován a naopak.
Jestliže toto umožňuje exteriér a reál a jejich dostavby, pak ateliér umožňuje
vše. Zde má filmový tvůrce skutečně neomezené možnosti při vytváření právě takové
mizanscény, jakou potřebuje a jakou si vytvořil ve své představě při psaní scénáře.
Stačí si připomenout skvělé expresionistické ateliérové mizanscény ve filmu
R.Wieneho KABINET DOKTORA CALIGARIHO (1920). Skutečně výtvarnou a
architektonickou školou je v tomto smyslu film S.Paradžanova BARVA
GRANÁTOVÉHO JABLKA (1969). Výtvarně pojatý ateliér zde už nelze chápat jako
prostředí, ale tvoří se podle principu představy o prostředí. Střídmá a nanejvýše
výtvarně účelná stylizace je vytvořena s brilantně vytříbeným vkusem a výjimečnou
citlivostí pro výrazovost básnického obrazu. Ateliér se může dokonce použít k
výstavbě exteriérového motivu, jak už jsem se zmiňoval. Nemám ovšem na mysli
stavbu reálných exteriérů po vzoru hollywoodských praktik, ale fantaskních,
ireálných nebo romantických prostředí velmi silně stylizovaných, které v přírodě
nelze tak prostě najít. Je to krajina vytvořená na základě poetických principů
založených v samé přírodě. Ale pozor. Toto vše nesmí být v žádném případě
dekorací. To je jeden z nejzákladnějších omylů současného filmu.
V uměleckém filmu má totiž exteriér, reál i ateliér ještě jednu funkci, a to
velmi závažnou, snad i rozhodující. Organizuje vnitřní časoprostor myšlenky, syžetu.
Co mám konkrétně na mysli. Vycházíme-li z předpokladu, že postava dramatu je,
mimo jiné, charakterizována i prostředím, ve kterém se pohybuje a žije a naopak,
prostředí je charakterizováno postavou, tak se dá říci, že si spolu navzájem vytvářejí i
psychologicko-emocionální stav svého nitra. Tato skutečnost dává do rukou
filmového tvůrce možnost zcela přesně a postupně definovat tématiku jen prací s
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mizanscénou. Zásahem do struktury té které scény vytvoříme vnitřní napětí mezi
scénou a ostatními stavebními prvky mizanscény. Tím se dá říci, že mizanscéna má
mít v sobě zakódovanou hlavní myšlenku a tudíž být v neustálém ideovém předstihu
před zobrazovanou situací nebo stavem ve kterém se scéna nachází. Krásný příklad
je ve filmu T.Abuladzeho STROM PŘÁNÍ (1978). Poprvé divák uvidí hlavní
představitelku Maritu, když přijíždí na koni do vesnice. Objevuje se z husté ranní
mlhy, která dává obrazu zvláštní, vzrušený šerosvit a tajemné chvění legend. Je
deštivé ráno, plné mlhy, vody, bláta a cesta, po které Marita jede, se ztrácí v mlze
jako život v neznámu - tím cesta života nikde nezačíná a nikde nekončí. Vycházející
slunce je spíše tušené ve zlatavých stínech. Závěr filmu se odehrává ve stejném
prostředí a za stejných podmínek, ale negativně: Marita teď jede na oslu opačným
směrem, od vesnice, a sama je také otočená, tváří k zadku osla. Je ranní úsvit, hustá
mlha, déšť a bláto. Schází tušení vycházejícího slunce. Cesta se opět ztrácí v neurčitu
tajemné mlhy. Světlo je zde ovšem zcela jiné, temnější, hrozivější a tvrdě
neúprosnější. Organizace vnitřního časoprostoru tohoto filmu je zakódována právě v
pohybu světla: od slunce do marastu. Tento pozvolný pád světla do svého protikladu
se odehrává v uzamknutém kruhu právě tak jako život, jako den a noc, jako dobro a
zlo, jako počátek a konec. Takto lze pracovat z prostředím vždy, pokud je téma
filmu ztvárňováno vnitřně a tomuto principu je podrobeno vše ostatní. Chtěl bych
zdůraznit, že se nejedná o emocionální charakter scény, ten musí být přítomen vždy,
ale o kontinuitu takto vytvářených mizanscén v pohybu filmového tématu. Ani jedno
prostředí nesmí být pouze samo pro sebe, ale musí být myšlenkou, ztvárněnou
nalezením nebo vytvořením přesně odpovídajícího prostředí. Máme tedy co do činění
s obrovským mnohovýznamovým prvkem, který je vlastně jakousi zvláštní definicí
všeho, co téma filmu znázorňuje, o čem vypovídá a co chce v konečném výsledku
sdělit. A to je hledání sounáležitostí, vztahů a vazeb se světem, ve kterém my lidé
žijeme.
Abychom si trochu vyjasnili, o čem toto všechno je, uděláme si analýzu
několika epizod význačných filmů jako příklad zacházení s mizanscénou.
Alexandr Sokurov: TRUCHLIVÁ NECITELNOST (SSSR 1986)
(Volně inspirováno dílem a životem G.B.Shawa)
Mizanscéna jako myšlená skutečnost, která představuje prototyp

reálné

skutečnosti, který je zafixovaný pouze ve vzpomínce nebo jako imaginace vytvořená
tvořivou schopností. Tedy skutečnost jako fantazie na téma reálna. Jedná se o
časoprostor lidského vědomí a svědomí. Skoro celá mizanscéna se odehrává v domě,
jakési dost honosné vile, která už sama o sobě je obrazem domu, ve kterém žil
G.B.Shaw. Je to stavba, která má své zakořenění někde mezi fantazií, snem, vědomě

207

rekonstruovanou skutečností, která sice je, ale nikoli zcela. Tato imaginace dovoluje
mizanscéně skutečně velmi obecné definice, např. dům je stavení života. G.B.Shaw
na samém začátku filmu zdraví v dokumentárním záběru lidi, kteří se do tohoto
domu sjíždějí. Jsou to jeho děti, které počal ve svém díle a které teď již žijí
samostatným životem? Nebo právě tyto postavy si pouštějí dokumentární záznam
odkazu svého "otce" už v tomto domě? Je to tedy mizanscéna, která je definována
nejen samotným dokumentárním záběrem G.B.Shawa a postavami z jeho románů a
dramat. Tento dům je doslova i v přeneseném slova smyslu časoprostor vytvořený
všemi aspekty života, které se odehrávají v jediném čase a na jediném místě. Musíme
si uvědomit jednu dost
podstatnou věc. Každá mizanscéna má určitou
determinovanost v historickém časoprostoru, ve kterém se nachází. Tudíž každá
mizanscéna je zároveň scénou pro globálnější mizanscénu, ve které se nachází.
A.Sokurov to ve svém filmu modeluje pomocí archivních záběrů vojáka a frontového
promítače, který promítá dokumentární záběry G.B.Shawa vojákům na frontě
1.svět.války. V několika minutách a zejména pomocí zvuků bitvy se mu podařilo
definovat globální statut a v něm mizanscénu a podmizanscény. Vesmír - galaxie sluneční soustava - Země - kontinent - stát - národ - region - město - dům - pokoj. V
tomto kontextu probíhají i scény, které jsou ideovými výrony mizanscény. Lidé se
chovají tak, jak by se nikde jinde nechovali. Jejich vztahy jsou parafrázemi vztahů
lidstva.
Andrej Tarkovskij: STALKER (SSSR 1979)
(Filosofická imaginace na motivy A. a B.Strugackých)
Tento film by se dal nazvat učebnicovým příkladem řešení mizanscény v
uměleckém slova smyslu. Tento film je vůbec školou uměleckého vyjadřování a
budeme se k němu obracet velmi často. Koncepce mizanscény jako celkového
časoprostoru filmového díla je zde dána třemi vrstvami, ze kterých potom následně
vyplývá vrstva čtvrtá, která sjednocuje všechny ostatní v jediný celek Věčnosti.
MYSTICKÁ TROJJEDINOST SVĚTA: v tomto filmu je v podstatě v tom,
že světy jsou prolnuty vzájemně jeden v druhý. Nemají reálnou konečnost fyzického
uzavření, protože výsledkem je vždy vyjití opět do jediného trvalého a neměnného
stavu - do věčnosti. Nekonečný v konečném a z konečného zpět do nekonečného, ale
pouze přes konečné. Svět lidských smyslů a lidského života je determinován svou
konečností, svým časoprostorovým úsekem, který se nedá v absolutním smyslu
prodloužit. Uzavírá v sobě, díky člověku, nekonečnou věčnost Boží, která je naprosto
určující pro konečný lidský svět. Skrze něj si však člověk onu nekonečnou věčnost
může uvědomit a vstoupit do ní. Je to velmi podobné obrazu světa, který ve
středověku předkládala alchymie - svět jako uzavřený prostor vejce, ve kterém jsou
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dva zcela odlišné světy navzájem se fyzicky neprostupující, ale přináležející jeden k
druhému a společně tvořící stav, který je východiskem a znakem pro svět stálý věčnost. Tedy věčnost uzavřená v lidském bytí jako stav ducha. A to je koncepce
mizanscény v tomto filmu.
1. První skupina mizanscén: - je komponována do reálného prostředí průmyslového
města současné civilizace. Jsou to prostředí velmi neosobní, devastující krajinu,
devastující ducha, devastující a rozkládající celou koncepci harmonie jako prvotního
řádu. Působí negativně na svobodu lidské mysli i ducha a vytvářejí pocit hniloby,
rozkladu, zániku, odumírání, vězení a zmaru. Výsledný dojem je protipřirozenost,
umělé potlačení všech rovin svobody, ale přitom toto zajetí je dobrovolné. Výtvarné
řešení je černobílé.
2. Druhá skupina mizanscén: - je uvnitř té první, je vystavěna z prostředí zcela
odlišných. Dalo by se říci, že takto bude vypadat prostředí po vymření lidské
civilizace. Příroda se pomalu vrací, sice nesměle, ale přesto neodvratně. Ožívají
barvy, jsou zde stromy a tráva a stav světa se stává prapůvodně čistým, přirozeným a
chovajícím se podle zákonů řádu harmonie, tedy podle zákonů božské věčnosti. To je
ovšem něco, co člověk nezná, na co člověk dávno zapomněl, co je mu zároveň cizí i
blízké a zejména přirozené, co intenzivně pociťuje jako návrat do stavu svého
přirozeného bytí, ze kterého kdysi vzešel a do kterého se jednou musí navrátit. Proto
Stalker, když drezína zastaví v Zóně a on z ní první sestoupí, řekne: Táák, a jsme
doma! Domov jako stav bytí, jako přirozená touha patřit tam, odkud jsem vzešel,
protože to je jediný časoprostor, kam se musím vrátit a kam skutečně patřím. Zde v
Zóně je všechno jinak, než v námi devastovaném světě, a proto tu platí i jiné zákony.
Tento svět i jinak reaguje na chování, které je pro náš svět běžné. Vše, co není
normální ve vztahu k přirozenosti bytí, se zde rozkládá a upadá v zapomnění (stavby
a věci lidské civilizace). Vyvíjí se vše, co je prvkem přirozenosti stvořeného světa
(země jako stvořený stav bytí ve svém přirozeném přírodním stavu). Ovšem ještě to
není bytí trvalé, ale pouze prostor - mizanscéna k přejití do věčnosti, tedy svým
způsobem stav ducha.
3. Třetí skupina mizanscén: - skrytá uvnitř té druhé a tím

završuje onu výše

zmíněnou trojjedinost, je koncipována jako stav spočinutí v doteku se skutečnou
Věčností. Je to jakýsi vstup do čistoty po očistné lázni - křtu, před kterou byla
mizanscéna pokání (tunel). V těchto mizanscénách se stáváme těmi, kterými jsme
doopravdy. Musíme udělat jediný rozhodující krok, abychom poznali sami sebe a
byli obdarováni tím, co je naší vnitřní pravdou. Tento krok však současný člověk
neudělá, protože je zdeformován dlouhotrvajícím stavem svého nepřirozeného bytí a
pohodlnost tohoto zanikání mu vyhovuje. Tento krok mimo jakékoli známé způsoby
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bytí k poznání pravdy o sobě samých je však nutné vykonat. Jednou přijít musí, zpět
cesta nevede, protože se nelze po projité cestě navrátit do stavu, který už neexistuje.
4. Čtvrtá skupina mizanscén: - je navrácením se do prvního souboru, tedy mizanscén
falešného bytí, do reality současné lidské civilizace, ovšem s určitými změnami,
které jsou řešeny v barvě (jako Zóna) a označují tím skutečnost pozměněnou
kontaktem se Zónou, tedy přirozený stav našeho ducha v nepřirozené skutečnosti.
Toto se týká zejména Martyšky, dítěte Stalkera, která je mutant. Zde dokonce
můžeme v určitých souvislostech hovořit o obrazu svaté rodiny, existující právě ve
stavu přirozeného bytí, což můžeme poznat pouze pomocí výtvarného řešení
mizanscény. Pocestní se vrací poznamenaní cestou do svého nitra. Každý je zasažen
jinak, ale všichni proto, že odhalili sebe sama a navíc bohatší o poznání, že dál už je
pouze návrat - a to bude ten nevratný krok vpřed.
Všemi těmito mizanscénami procházíme jako jakousi cestou našeho ducha,
našeho pokání a poznání a všechny hodnoty se z nesmyslných pozic a poloh vracejí
opět na svá místa, tam, kam patří. Proto ona studna-nebe, kde nevíme, co je dole a co
nahoře a kde hozený kámen dopadá na hladinu-Měsíc daleko dříve, než byl vržen.
Byl totiž vržen z jiného časoprostoru našeho bytí, kam jsme po určitém stavu utrpení
dospěli. Dopadá ve chvílích prožívaného utrpení a skepse, kde působí jako důkaz,
jako svědectví, že poutníci dojdou tam, kam dojít mají. Dále je to zakřivená paralaxa
našeho proudu vědomí, kdy určitou skutečnost zavrhujeme dříve, než se o ní
můžeme reálně přesvědčit (tedy pomocí své duchovní zkušenosti). Proto nám jsou v
definování těchto mizanscén nápomocny různé citace z filosofických textů taoismu,
zenbuddhismu a křesťansví.
"Sen měl jednou filosof, a vyřešit nemohl jej,
když probudil se.
Byl-li on v tom snu motýlem,
nebo motýlu nyní zdá se,
že je filosofem."

(3)

"Vrhnul kámen a rozerval klenbu nebes, která hluboko na dně svítila." (3)
1.Člověk rodě se jest útlý a slabý,
umíraje jest pevný a silný.
Trávy a stromy, povstávajíce jsou útlé a pružné,
odumírajíce jsou vyprahlé a suché.
2.Proto: pevnost a síla jsou průvodci smrti,
útlost a slabost jsou průvodci života.
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3.Proto: je-li moc válečná silná, nevítězí,
strom, když by zesílil, je v koncích.
Silné a velké trvá dole,
útlé a slabé trvá nahoře . (4)

Thengiz Abuladze: POKÁNÍ (SSSR/Gruzia 1984)
Sen ženy malíře.
Zde se jedná o soubor mizanscén při krátkém odpoledním spánku ženy
malíře. Mizanscény jsou zde použity pro vytvoření skutkové podstaty myšlenky jako
reality snové vize. Výchozí mizanscénou je pokoj pro hosty, ve kterém malíř hraje na
klavír. Tento zvuk nás neopouští po celou dobu snové vize a je kontaktem s realitou.
Je zde ještě viditelněji realizováno to, o čem jsem psal výše u A.Sokurova. Pokoj
jako reálný základ, jehož stálou přítomnost nám zprostředkovává zvuk klavíru, dále
následují už mizanscény snu, které jsou v důležitosti postaveny na roveň mizanscéně
pokoje a v některých chvílích ji dokonce potlačují. To poznáme změnou zvuku, kdy
se ztratí klavír a jeho místo zaujme hlas snu. Mizanscéna snu je rozdělena na několik
podmizanscén, které charakterizují pouhý pocit, protože prostředí je cele určováno
mizanscénou snu. Takže zatopené chodby pod městem, uličky a průchody a nakonec
i Matka Země, jsou charakteristikou pocitů pronásledovaného člověka. Je to
umělecké, obrazné vyjádření strachu, bezmocnosti, bezpráví a zoufalství. Nereálné
rekvizity jsou výtvarným prvkem, jehož smysl lze jen obtížně definovat slovem. Je
to právě onen historický kontext, ona globální mizanscéna - jsou to dějiny lidského
rodu.
Petr Weigl: RADÚZ A MAHULENA (ČSSR 1970)
Proměna Mahuleny ve strom.
Tady se všechno pohybuje uvnitř sebe sama. Není zde globální mizanscénamizanscéna-podmizanscéna. Je to jednolité a ve spojení jednoho s druhým, naprosto
nerozdělitelně. Matka Země je veliká bohyně živitelka. Ona je zde, v tomto palouku,
ona je i v Mahuleně, která se posléze skrze ni stává její součástí. Tedy postava
hrdinky prochází proměnou, při níž se sama stává mizanscénou a tím ruší scénu, z
které vytváří proměnou sebe v předmětný symbol - topol, znak mystéria
souvztažnosti všeho se vším. Skrze Ducha, tedy mystickou moc, který svou láskou,
ohněm jako silou tvořící i ničící, vše proměňuje, začleňuje, vyčleňuje, rozděluje i
sjednocuje jedinou podstatu, kterou je jím stvořené jsoucno. Všechno souvisí se
vším, je pouze jedno jediné - to je svět stvořený v Bohu (jak nevzpomenout na
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alchymii). Proto působením Ducha se může Mahulena proměnit v strom, protože
veškeré stvořené jsoucno je jedinou globální mizanscénou pro největší scénu našich
dějin, ve které se odehrává drama člověka na cestě k poznání podstaty tohoto
jsoucna. Tato cesta je vždy cestou lásky, která jediná může, a proto i dovoluje, prožít
stav empatie s druhým. Tedy skutečné utrpení, skutečnou bolest, skutečnou pokoru a
skutečné štěstí. Tak si skrze pohádku můžeme definovat i vlastní smysl lidského
života, který je zakódován v jediné malinké scéně a jediné mizanscéně jediného
filmu. Jak je vše ve skutečnosti prosté.
Jiří Trnka: BAJAJA (ČSR 1950)
Závěr filmu
HRAD: prostorové ohraničení místa, ve kterém se bydlí, jako první labyrint
života, tedy něco, co mě formuje, vzdělává a zasvěcuje. DŮM BAJAJI: dům Otce,
dům návratu do domova, dům kde bydlí láska, dům konečného spočinutí v Lásce. Ve
zlu se nespočívá, ale ve zlu se trpí. Toto vše v naprosto unikátních souvislostech, kdy
princezna jako dcera královská následuje chuďase do domu jeho otce. Následuje
svou lásku, následuje tedy hlas Boží a spočinutí nachází v rukou Otce své lásky,
která ji byla dopředu předurčena. (jí vypadne míč z rukou k pod balkónem stojícímu
Bajajovi, ona vyjde první vstříc Bajajovi, když otevřou bránu, ona ho následuje
labyrintem hradu a pohrává si s míčem, který jí Bajaja vrátil, tak, jak to učiní později
s jí hozeným jablkem, její dvě sestry jdou před Bajajou, který se však neustále otáčí
za ní, od něj dostává u Dračího jezera růži-symbol lásky, k němu jako vítězi vždy
směřuje jablko Božího soudu ode všech princezen, první dvě nechává bez
povšimnutí, třetí však zvedá, atd.) Opět tedy jediná globální mizanscéna - dům jako
domov. Tyto scény ve svých mizanscénách v nás pomalu staví zcela zvláštní prostor
mizanscény domu Bajajova otce jako domu spočinutí Lásky, je to tedy srdce nitra.
Princezna proto musí následovat toho, koho miluje, protože v něm je její láska, navíc
podle biblického motivu, žena následuje muže, protože je mu podřízena, byla
stvořena z něj jako mužena a svedla ho k hříchu. Proto jej následuje v lásce do domu
Otce jeho, tedy Boha. Zároveň však jako z něj stvořená je jemu zcela rovná právě
skrze lásku, která je oba stvořila pro sebe. (2)
Sergej Michajlovič Ejzenštejn: IVAN HROZNÝ I (SSSR 1944)
Závěr prvního dílu
Obě mizanscény, ve kterých se zde car Ivan pohybuje, jsou výrazem jeho
nejnitěrnějších pocitů a stavů jeho ducha. Je to mistrovsky vyjádřené mizanscénou,
kde S.M.Ejzenštejn nepopře silné výtvarné cítění a klasický přístup. Prostředí pro
scénu a scéna vytvářejí z prostředí mizanscénu, která charakterizuje podstatu scény.
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KLÁŠTERNÍ CELA - vynucená askeze, car je vrcholkem společenských vztahů,
odchod od světa jako gesto od krajnosti-nejvyšší moc, ke krajnosti-úplné poddanství.
Uzavření se světu jako pýcha, nikoli jako pokora. Vědomé a záměrné uvěznění sebe
sama v sobě.
ZASNĚŽENÁ RUSKÁ STEP -je světem, který přichází z vnějšku do cara. Jeho svět
se otevírá, protože svět se otevírá jemu a zároveň je to svět uvnitř jeho podstaty,
ruská duše. Ejzenštejn se s tím vyrovnává naprosto dokonale přes podmizanscény předsálí, chodba, galerie a až teď odkrývá nekonečný, bílý, světlem přesycený
prostor světa jako onu globální mizanscénu, ze které je všechno stvořeno. Od
nejmenšího k největšímu, od cara Ivana k světu, od nitra do prostoru, od uzavření do
otevření. Kompozice je vždy od nitra Ivana ven či dovnitř, ale vždy od něj. Proto
všechny mizanscény vyjadřují stav jeho mysli a nitra. Jsou tedy opět znakem
podstaty scény. Je-li nitro a duše Ivana temné, osamělé a pyšně pokorné, je zde
klášterní cela. Ale Rus kleká před ním ve světle Božího světa jako nevěsta před
Bohem a Mužem a slibuje věčnou věrnost a on jí tuto věrnost dává, tak jako ona
jemu a v této neuvěřitelné svátosti manželství vzlétají v jednotě do světla jako jeho
paprsek.

***
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POZNÁMKY:

(1) Tarkovskij, Andrej Arseňjevič: Lekce na vyšších kursech režie. Moskva, Samizdat 1978.
(přel.V.S.)
(2) "V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Muže a ženu je stvořil, požehnal jim a
v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam, to je člověk." Gen 5,1-2
"I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže a tím
Hospodina."

Gen 4,1

"Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu. Podřizujte se jeden
druhému z úcty ke Kristu. Jako je církev podřízena Kristu, tak i žena má být svému mužovi podřízena
ve všem. Muži, každý z vás ať má svou ženu rád, jako si Kristus zamiloval církev a vydal sám sebe za
ni." 2 Kor.11,2 Ef. 5,21-25
(3) Japonská zenbudhistická poezie. (XIII - XV stol.)
(4) LAO-C': Tao-Te-Ťing. (kap.LXXVI)
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K A P I T O L A XV
HEREC A JEHO MOŽNÉ HERECTVÍ
„Když vidím film s herci, jsem vždy k smrti vylekán, mám pocit, že všechno
je grimasa. A nelze to napravit tím, že se filmují skutečná pozadí. Naopak, tím se
všechno ještě více pomotá, protože spojením pravdivého s falešným je všechno ještě
falešnější.“ (1)
Robert Bresson

Počátek tohoto tématu by se mohl otevřít zdánlivě prostou otázkou: co je to
herectví? V užším slova smyslu, co je ono konání, o kterém můžeme s jistotou
prohlásit - toto je herectví! Z toho pak následně vychází další otázka: kdo, nebo
přesněji, CO je to herec? Jak zdánlivě prostá byla otázka, tak zdánlivě prostá je i
odpověď: Herectví je stav ducha a psýchy, pomocí kterého a skrze který člověk
obdarovaný talentem - herec, vyjádří, vyjeví, podá svědectví o tomto stavu, či tento
stav - zahraje, tedy předvede, znázorní, ukáže. Tento stav by se mohl nazvat i
blízkostí k tomu, co chci nebo mohu předvádět, co mohu hrát nebo o čem to hraji.
To, o čem to hraní je, vyvěrá skrze herce, protože herec je neustále determinován
tím, o čem hraje. Jeho hra vychází z vnějšího popudu (jako tvůrčí činnost
všeobecně), který je samozřejmou součástí jeho vnitřního stavu. Proto herec svou
hrou vytváří vnějškovost, tedy dá se říci, že hercova hra je formou mizanscény pro
hercovu scénu. Je to komplikované pouze na první pohled, i když až tak jednoduché
jako položená otázka to skutečně není.
„Herecká aktivita - permanentní obrazová projekce - má své specifické
důsledky, všechno, k čemu se vztahuje a nač působí, vtahuje do zobrazení. Hercovy
partnery na scéně spolupřetváří v postavy hry. Chová-li se postava k pomalovanému
plátnu jako k lesu, je to les; chová-li se k němu jako k pomalovanému plátnu, je to
pomalované plátno. Zachází-li herec s židlí jako s židlí, je to židle; jedná-li tak, jako
by to byl trůn, je to trůn; chová-li se k ní jako k popravčímu špalku, je to popravčí
špalek. Svým jednáním vytváří herec prostředí - s pomocí dekorace, ale i bez ní.
Shakespearův herec hrál putování šíleného Leara noční bouří na denním světle a
holém jevišti. Svým jednáním vytvoří herec představu bouře, noci, větru, mlhy, je
schopen stvořit ticho, déšť, samotu, neklid ulice, moře i koráb, na němž plují postavy
Shakespearových her "Večer tříkrálový" a "Bouře". Anebo vzdušný prostor, do
něhož stoupá Theerův Faethón. Zdivo chrámu, u něhož se často odehrávaly hry
dávného středověkého divadla, se mocí hereckého jednání měnilo v krajinu, interiér,
peklo, cokoli. Jednání herce způsobuje divadelní proměnu věcí. Tato dynamická
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vlastnost herectví se v různých typech divadla projevuje nejrozmanitějším způsobem.
Od hry se skutečnými rekvizitami v reálném prostředí přenášeném na jeviště až po
typy divadla, kde není zapotřebí ničeho. Hereckou akcí může často i doslova "z
ničeho" vzniknout a zpřítomnit se v plném dorozumění s diváky vše, čeho je v
daném případě zapotřebí.“ (2)
Lze se s tím ztotožnit? Je herecké umění vyjádřené akcí schopno

této

divadelní proměny věcí a prostoru?
Jednou z nejvýraznějších schopností dítěte je právě výše popisovaná
schopnost metamorfovat okolní prostor a věci do stavu emocionální skutečnosti, ve
kterém se dítě právě momentálně nachází. Je to schopnost prožívat svět zevnitř ven.
Ale je i toto herectví? Dítě provádí ve své podstatě to samé, co herec. Nebo ne?
Problém je zřejmě v něčem zcela jiném - a to, a o tom se snažíme uvažovat od
samého počátku, ve způsobu podání svědectví, které vzniká nikoliv vytvořením role,
ale začleněním role do mozaiky komplexu celého uměleckého dramatického díla. Ať
již divadelního nebo filmového. Herec není ničím jiným než jedním z výrazových
prostředků uměleckého díla, je součástí systému dramatického díla jako celku.
Jednání herce samo o sobě tedy proměnu věcí nezpůsobuje. Tu způsobuje herecká
akce, tedy scéna, autorem zasazená do určitého prostředí, které je charakterizováno
určitými rekvizitami. Herec svým jednáním vnesl do tohoto zařízeného prostředí
scénu a tím vznikla mizanscéna, která skrze jednání herce způsobila proměnu věcí.
Jak už víme, svědectví podává člověk vyvolený, předurčený, tedy obdařený určitým
talentem, herectvím, o něčem co, ho přesahuje, čeho je součástí a co zároveň
prochází skrze něj jako prostředníka a tím se toto svědectví stává osobní a jedinečné.
Dítě "hraje" spontánně. Hra je pro něj přirozený stav bytí, právě tak jako třeba jídlo
či mazlení a laskání. To vše, protože: - dítě je ve stálém kontaktu s tím, o čem
podává svědectví, ale o tomto kontaktu vědomě neví. Právě tak jako už dříve
zmiňovaný tančící kozorožec.
Herec (a v jistém slova smyslu každý umělec) je obdařen talentem si tento
dětský kontakt zachovat. Má dar to, co jím prochází, sdělit, vyjádřit, materializovat
gestem, pohybem těla, tancem, mimikou tváře, písní a slovem.
„Hercům se nemá překážet, musí se však pobízet. Jestli mu to nejde, tak se to musí
udělat tak, aby za něho hráli jiní nebo ho vyměnit za rekvizitu nebo nějaký předmět.
Je možné využít i střihu nebo ho dostat do takového úhlu zobrazení, aby byl výrazný
a plastický sám o sobě. Herce je potřeba umět ošidit, oklamat, a to i v případě, že je
to na samé hranici nemorálnosti. Libovolnou cestou je zapotřebí dovést ho do
potřebného emocionálního stavu. Mluvit s ním o umění, chodit s ním do divadla,
nepozorovaně se do něho zabydlovat a udělat ho něčím, co vám patří.“ (3)
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Kdo je tedy vlastně herec? Co je to umění, zvané herectví? Nemá smysl se
rozepisovat o vývoji herectví a jeho školách. Máme na mysli konkrétní herectví v
uměleckém filmu. Je toto herectví stejné jako divadelní, nebo se něčím liší? Už víme,
že herec, má-li dar, může hrát a představovat cokoli. Vždycky však předváděné roli
dá lidský tvar, duchovně i fyzicky. Herec je i ve filmu schopen ztvárňovat takové
pojmy jako - Krása, Vítr, Čas, Pravda, Zlo, a jiné. Má totiž oproti ostatním filmovým
výrazovým prostředkům jednu nedostižnou výhodu - samostatný, rozumem a citem
řízený pohyb a slovo. Pohyb herce je spontánní, nebo přísně organizovaný. Ovšem
ani v tomto případě nelze tak jednoznačně skutečnost pohybu herce charakterizovat.
Vytváří herec svou postavu předem promyšleným pohybem, jednáním, nebo tím, že
je všechno zařazeno do harmonicky organizované struktury a koncepce, které se říká
umělecké dílo? To už jsme si řekli, ale otevírá se tu nový problém: - vypovídá herec
o své roli, nebo vše ostatní o jeho roli? Odpověď není tak úplně jednoduchá. Musíme
si ujasnit alespoň ty nejzákladnější typy klasického herectví, které nám mohou
mnohé napovědět. Jsou dva:
HEREC - TYP CHARAKTERNÍHO HERECTVÍ: Je determinován jednou
provždy svým charakterem a svým temperamentem. Je zadán už tím, že JE, že
existuje. Nemohu být jiný, když jsem tento (tak jako Bůh říká Mojžíšovi:- »jsem,
který jsem« - nebo Kristus samařské ženě: »Já jsem to, ten, který s tebou mluví«).
Bůh sám sebe, ve vztahu k lidem, jednou provždy determinoval - a to je charakter.
To je podstata charakterního herectví. To ovšem vůbec neznamená, že toto herectví
je černobílé, kladný-záporný, zuřivý - laskavý. Zde se jedná o determinovanost ve
vztahu k okolí: hrdina se nemůže psychologicky chovat jako zbabělec a ze zbabělce
se nemůže vyklubat hrdina (viz Paul Newman - HOMBRE). Může prožívat
psychologické stavy, ale ty mu umožňují hlubší sebepoznání, nikoli změnu, zvrat
charakteru. Mění se pouze okolní vztahy vůči němu, on poznává vztahy směrem k
sobě, proto je schopen změny v názoru na okolí, nikoliv převratu svého charakteru.
(Viz Rod Steiger - V ŽÁRU NOCI nebo David Hemmings - UMÍRÁNÍ ZA
DLOUHÉHO DNE). Charakterní herectví prožívá skutečnost jako daný stav, který
má na hrdinu pouze vnější, fyziologický vliv a on na tento vliv reaguje podstatou
svého charakteru, který je mu vrozen, jednou provždy dán jako úděl. Může prožívat
stavy euforie nebo zoufalství, ale jen ze stavu skutečnosti, nikoli sebe. Tento typ
herectví je výsostně filmovým a používá velmi střídmých, civilních výrazových
prostředků. Charakterní herectví chápe člověka jako vnitřně zadanou bytost, stálou,
věrnou samu sobě. Musí konat tak, jak musí - kategorický mravní imperativ.
HEREC - TYP PSYCHOLOGICKÉHO HERECTVÍ: Prožívající vnitřní
stavy, které alternují jeho vztah k okolí a ke světu. Střet jeho charakteru s vlastním
psychickým stavem a zároveň ještě střet s jiným psychickým stavem druhého,
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vytváří psychologické blouznění z jehož nitra toto herectví vyvěrá nebo na něm staví.
Herec jako psychologický typ je schopen se měnit, psychologicky alternovat svůj
charakter se svým psychickým vývojem. Psychologický typ herectví prožívá
skutečnost i sebe, proto toto herectví nemá daleko k hysterii a tím je povětšinou
nepravdivé. Protože předvádí představu o představě. Prožívá se něco, co není možné
prožít, proto tato představa prožitku není svědectvím, ale pouhou představou - tedy
předvedením role jako šatů na módní přehlídce. Právě tito herci však o sobě velmi
rádi tvrdí, že hluboce prožívají životy a osudy svých hrdinů. Je to póza vsugerovaná
sama sobě. Tedy opět představa o tom, že já prožívám a tuto představu si
představuji. A to je podstata oné představy představy. Psychologické herectví pracuje
s prožitkem dramatu svého poznání a přerodu sebe sama jako hrdiny. A zde je, podle
mého názoru, onen základní omyl. Každý člověk - tedy každá role - má svůj
charakter jednou provždy zadán. Otázkou je, kdy se vyjeví v plné nahotě pravdy.
Nejedná se tedy o přerod charakteru postavy, ale pouze o její vývoj směrem ke
skutečnosti o ní. Toto herectví je fyzicky velmi náročné, protože tuto falešnou
představu se snaží většinou vydřít, proto se říká - "hrají jako o život, dřou." Film
prozradí nepravdu tohoto herectví, ale na divadle, zejména kamenném, je velmi
působivé a když je zvládnut i prostorový pohyb a slovo, je takřka bezchybné. Je to
typické jevištní herectví kamenného divadla.
Psychologické herectví prožívá skutečnost jako egoistickou soustřednost. Vše
začíná a končí mnou, protože Já jsem determinován vztahem světa ke mně a můj
vztah ke světu je reakcí, která vyvěrá z mého psychického prožívání tohoto vztahu.
Jednodušeji řečeno: psychologické herectví chápe hrdinu jako
vnitřně
nestabilizovaného, rozervaného člověka, který za každých okolností prožívá své já a
tuto psychologizaci vnáší i do charakteru role. ON hledá své poslání, ON hledá svůj
mravní imperativ a - nenachází.
„Ve filmu se herec nepřevtěluje, on bude v tom nejlepším případě hrát
obrazem svůj dojem ze své postavy. Systém Stanislavského velmi seriózně uškodil
filmovému herectví, protože hercova práce ve filmu je tvorba postavy v úsecích.
Veškerá logika a myšlenka filmu je známa pouze režisérovi. Herce musí ovládat jeho
vnitřní stav a jakým má být tento stav, to ví zase jenom režisér. Proto úkolem
režiséra je dovést herce do určitého vnitřního stavu a donutit ho být samým sebou.
Počítat s převtělením filmového herce, znamená dopustit se chyby, která film
zahubí.“ (4)
To, že A.Tarkovskij věděl co říká, potvrzují herecké kreace A.Solonicyna v
rolích Andreje Rubljova ze stejnojmenného filmu a Spisovatele ve filmu STALKER. Z
téhož filmu je i role ženy Stalkera s virtuózní A.Frejndlichovou. Dále herecký
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koncert M.Těrechovové v ZRCADLE nebo skvělí O.Jankovskij, E.Josephson a
D.Giordanová v NOSTALGII, a S.Fleetwoodová a E.Josephson
v OBĚTI.
Vzpomeňme si například na scénu z filmu G.Panfilova PROSÍM O SLOVO (SSSR
1975), kde představitelka hlavní ženské role Inna Čurikovová má ve výši hlavy na
dřevěné desce připevněný plán přemostění řeky, který jako poslankyně prosazuje pro
své město. Deska s plánem visí na dveřích. Vyměňuje si ostré názory se svým
mužem. Dostává se do trapné situace, kterou chce vyřešit rázným odchodem z
místnosti a automaticky odchází dveřmi, aniž si uvědomuje, že je tam ona deska s
plánem. Prudce tváří na tuto desku naráží. Nebo na podvědomý pohyb ruky při
hledání vypínače v hotelovém pokoji u O.Jankovského v NOSTALGII. To jsou právě
ona gesta, o kterých je zde řeč. Gesta a pohyby, akce a mimovolné, zažité reakce,
které sdělují v přeneseném smyslu a vyjadřují tím daleko více než kaskáda slov.
Umělecký film při své výrazné obraznosti, někdy až omamující barevnosti a
výtvarnosti, je velmi střízlivý, lakonický až skoupý v herecké koncepci. O to
výraznější a hlubší je v ponoru do stavu hrdiny, situace a nálady. Příkladů je mnoho:
Bresson, Buñuel, Bergman, Saura, Kurosawa, Mizoguči ... Osobně považuji za
vrcholné ukázky tohoto herectví filmy Thengize Abuladzeho a Sergeje Paradžanova.
Především pak geniální Paradžanovovu BARVU GRANÁTOVÉHO JABLKA. Režisér
v tomto filmu ve znakovosti herecké koncepce došel až ke zevšeobecňujícímu gestu,
které provází velmi střídmý až architektonicky komponovaný pantomimický herecký
projev. Choreografie gesta a pózy až do jejich zevšeobecněného zjednodušení v znak
přivádí herecký výraz k výtvarné symbolizaci určitého stavu hrdiny, který je zbaven
i přímo mluveného slova. Zde někde se začínáme dotýkat významu o kterém se
zmíním později: film-ikona.
U herce v uměleckém filmu nesmí být nic náhodné: gesto, dikce, chůze,
postoj, vkomponování do záběru atd. Ve filmu techniku herectví nevytváří herec
sám, jako na divadle, ale protože je herectví systémem vyjádření tématiky filmu, jako
předmět, mizanscéna, barva atd., je nedílnou součástí uměleckého díla. Nic více a
nic méně.
„Kdybych mohl dosáhnout od herce toho, co chci, nebyl bych si práci takto
komplikoval. Jenomže existuje nepřeklenutelná propast mezi hercem, i když se snaží
zapomenout na to, že je herec, i když se nechce kontrolovat, a mezi někým, kdo není
poskvrněn ani filmem, ani divadlem, kdo je jako surovina, která ani neví čím je a
která vám vydá to, co by nechtěla jinak vydat nikomu. Stane se z toho tvorba, na
které se osoba podílí svým tělem, svými svaly, svou krví, svým duchem ....“ (5)
Teď si všimneme výrazových prostředků, které jsou herci k dispozici, které
má a jak je používá. Trochu jsme si objasnili, že nejvýraznějšími prvky herecké
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práce je vnitřní a vnější pohyb, tedy vlastnosti, které určují dynamiku a statičnost (6)
filmové tématiky. Také herec sám je svou hrou jedním z výrazových prostředků
pohybu ve filmu (chápáno vnějškově: »kůň taky běhá po scéně« - S.M.Ejzenštejn).
Ale právě herecká hra je jedním z nejvážnějších komponentů odkrývající tématiku
filmu. Je nositelem pohybu uvnitř všeho, kde účinkuje. Přejímá tento pohyb také z
okolních vnitřních struktur (mizanscéna, předmět), nebo jej
okolí předává,
zachovávaje si jej; nebo předává, ztráceje jej. Toto a nic jiného činí člověka
obdařeného takovým darem, hercem. Herec totiž, právě tak jako předmět, je pouze
znakem, představitelem, nikoli tím, co představuje. On není Hamletem, ale
symbolem Hamleta, on není spravedlností, ale symbolem spravedlnosti. Jak tohoto
stavu docílit v uměleckém filmu je otázkou režisérské koncepce. Už existující rozpětí
je ohromné: od reálně-znakového (A.Tarkovskij, L.Buñuel, I.Bergman), přes
znakové (T.Abuladze, R.Bresson), až po krajně symbolické a meditativně - znakové
(T.Abuladze, S.Paradžanov).
Kde, v jakém výrazovém prostředku herectví, hledat klíč k tomu všemu?
Myslím si, že tajemství herectví je nutno hledat ve zdaleka nevyužitých možnostech
gesta. Gesta jako mimovolného vnitřního pohybu a v tom případě, tělesného pohybu
vůbec.
Co to vlastně je - tělesný herecký pohyb, tanec, pantomima, mimika a gesto?
Je to základní výrazový prostředek herectví, bez kterého se nelze obejít. Herec, to je
skutečně tělesný pohyb: pantomima - ovládání pohybů lidského těla, gestikulace ovládání pohybu rukou, mimika - ovládání pohybů tváře.
„Svou bezprostředně výrazovou funkcí je gesto zakořeněno velmi hluboko v
lidské činnosti. Gestikulace je na rozdíl od slovního jednání původnější, má hluboké
biologické kořeny a odhaluje nejorganičtěji zakotvené stavy člověka. Jak
poznamenávají lingvisté, lidská řeč pramení z emocionálního výkřiku, který jako u
malých dětí nezachycuje představy, ale bezprostředně vyjadřuje nějaký pocit a
zároveň přání. Podobné předjazykové artikulační akty jsou svou funkcí totožné s
fyzickými pohyby. V životě prvobytných národů byly tyto dva prvky spojeny. Gesta
provázela počátky lidské činnosti. Gestikulace historicky předcházela jazykové
myšlení, připravovala a podněcovala jeho formování. Je zcela přirozené, že i jako jev
umělecké tvorby, gesta předcházela vytvoření hudebního a slovesného umění. Tanec
a pantomima jsou prvotní, původní umění. Na rozdíl od slovního jednání, jednání
fyzické, mimika, gesto, se často ukazuje jako nebrzděné, ničím nespoutané:
zachycuje duševní hnutí nekontrolované rozumem a vůlí. Postavení těla a gesta jsou
vnímány ve své vnitřní významovosti v případech, jestliže se člověk chová zcela
bezprostředně, jestliže v sobě nemá vnitřní protiklady a jestliže naprosto upřímně
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vyjadřuje svou náladu. Gesto, jako forma sdělení, má mnohem omezenější
schopnosti než jazyk, ale naopak ho převyšuje svými některými výrazovými
možnostmi. Existují monology a dialogy sestávající z gest a mimiky. Gesto na rozdíl
od řeči je především monologické. Tyto monology odhalující se zraku, na rozdíl od
slovních, jsou impulsivní a okamžité. Správně tvrdí M.Mareau, že tam, kde drama
potřebuje dvě hodiny, pantomima vystačí s dvěma minutami.“ (7)
Další výrazové herecké prvky, které silně ovlivnily filmové herectví, jsou
převzaty z komedie dell’arte. Použití masky na tváři, ať předmětné či malované,
výrazné odlišení hereckých typů, použití tance, zpěvu, pantomimy a pohybové
komiky. Toto všechno už do sebe vstřebala i komedie dell’arte z nepřeberného
množství divadelních i jiných podnětů. Ovšem vytvořila styl a typ. Ten pak obohatil
i budoucí výraz filmového herectví. Ale stále se pohybujeme u typicky jevištního
herectví, a co film?
Něco o těch nejzákladnějších druzích herectví už víme, proto budeme trochu
podrobnější.
Avšak film, který je schopný začlenit do své všeobjímající náruče i prvky
divadelního herectví, tanec a už zmiňovanou pantomimu, jak víme, pracuje s
metamorfózou těchto prvků. Tím, že všechno navíc prostupuje časoprostorovou
koncepcí, změní charakter tohoto herectví natolik radikálně, že ve své podstatě změní
i definici tohoto herectví a dá mu výsostnou rovinu filmovou. To ostatně film
provádí se vším, co se ho dotýká a co do něj vstupuje, ať už v jakémkoli smyslu.
Například:
TANEC: vyjádření emocionálního stavu, tedy pocitů vzrušení, bolesti, smutku,
radosti, fanatismu, apatie, zloby atd. celkovým pohybem těla, který, když se
uskutečňuje, je prováděn, vyjevuje i děj i charakteristiku hrdiny svým specifickým
způsobem. Tedy v určitém slova smyslu zcela jinak než klasické herectví. Je to
právě onen jiný úhel pohledu, který obohacuje poznání i prožitek o další rozměr.
Najednou si uvědomíme, že i tento rozměr je přirozenou součástí bytí, pouze jsme ho
ponechávali bez povšimnutí. Jsme o to bohatší. Součástí každého tanečního projevu
je i:
PANTOMIMA: která pravděpodobně vznikala zároveň s tancem a posléze (až
mnohem později) se vyčlenila jako zcela samostatný a specifický druh lidského
výsostně uměleckého vyjadřování pomocí gesta, grimasy a quasitanečního pohybu
těla. Pantomimu jako součást klasického herectví velmi výrazně rozvinula právě
komedie dell’arte.
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A máme zde další rozměr bytí, bytí sledované a vyjadřované beze slov. Další úhel
pohledu na podání svědectví o bytí.
Naprosto specifickým a zcela ojedinělým herectvím, kromě herectví zvířat,
které je víceméně naučeným cvičením nebo v nejlepším případě hrou, je herectví
animovaných hrdinů, zejména loutek. Zmíním se o tom pouze okrajově, protože
loutkoherectví je součástí samostatné kapitoly věnované animovanému filmu.
HEREC - ANIMOVANÁ BYTOST: je herectví, které bych s trochou dobré
vůle nazval výtvarným herectvím. To proto, že animované herectví vychází ze zcela
jiného principu něž lidské. Charakter loutky-hrdiny je determinován a nelze jej
měnit. Loutka je tedy výsostně charakterní herec, protože její psychologie je zadána
jejím výtvarným řešením, stylem, použitými materiály, výtvarným výrazem atd. Z
tohoto všeho potom vychází její možné chování a vztah ke světu, který ji obklopuje.
Ten, kdo oživuje herce-loutku se tedy musí přizpůsobit. Animátor oživuje, animuje,
loutku jako herec hrdinu, ale tím hrdinou může být pro animátora žena, pes, stromy,
krajina atd. Klasický herec hraje tak, jak cítí a myslí si, že jedná jeho hrdina.
Animátor musí rozehrát loutku tak, jak mu to dramaticko-psychologická výtvarnost
loutky dovolí. Klasický herec může hrát svého hrdinu mnoha způsoby. Animátor
rozehrává loutku pouze jedním jediným a jedině možným způsobem, a to tím, jaký
vyjadřuje výtvarné ztvárnění loutky. A do toho všeho ještě navíc vstupují i filmová
pravidla a technologický způsob rozpohybování a máme před sebou skutečný
fenomén herectví, které posouvá hranice a silně obohacuje i klasické lidské herectví
v rovině ztotožnění se. O co tu jde, je to návrat k systému Stanislavského? Ve filmu
je daleko větší, dá se říci, až absolutní kontinuita všeho se vším než na divadle.
Proto, samozřejmě, je i herec této následnosti podřízen. On jen dotváří, nebo
dokonce pouze představuje něco, někoho. Už víme, že je součástí struktury
uměleckého díla. Stejně důležitou jako vše ostatní. Obraťme pozornost na jednu věc.
V prehistorii hereckého projevu mělo dominantní funkci zobrazování. Lovec
zobrazoval zvíře, které chtěl ulovit. Stával se tedy součástí magického aktu, který
sám vytvořil. On se ztotožňoval nikoliv se zvířetem samým, ale s jeho vnitřní
podstatou. Stával se zvířetem či jinou bytostí, předmětem, v magickém slova smyslu
- stával se tedy tím co medvěda činí medvědem, jelena jelenem. Používal k tomu
jednak vnější znaky, paroží, kožešina, a jednak něco, co už není zdaleka tak lehce
definovatelné. Je to vnitřní rituální pohyb, tedy pohyb, který vychází z emocionální
struktury lidské osobnosti. Lovec tedy prováděl sám na sobě dvě zcela odlišné, ale v
celku k sobě vztahově patřící metamorfózy:
1. vnější: pomocí formálně předmětných komponentů (paroží, kožešina ...).
2. vnitřní: pomocí emocionálně-psychických a duchovních schopností.
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Tento rituál ztotožnění se s něčím, co je mimo mě, co nejsem já, ale mám
schopnost tomu něčemu vnutit svou vůli, je starý několik set tisíc let. S tímto
rituálem souvisí jedno velmi specifické herectví - herectví představující zvíře. Zvíře
je chápáno jako tzv. živá rekvizita. To je v pořádku. Ale v uměleckém filmu
vystupuje zvíře skoro bez výjimky jako symbol. Tedy zvíře je herec-symbol. Tento,
svým způsobem čistý herecký symbol, vyjadřuje určitou obecnou hodnotu, zpravidla
etického charakteru - čistotu, oběť, dravost, zlo, dobro atd. Příkladů je mnoho, ale
vždy záleží na režisérovi, jak tento symbol použije. Je tu však ještě jedna možnost.
Použít herce-člověka, aby představoval zvíře jako symbol. A jsme v oné prehistorii
"hereckých" počátků. Vrátili jsme se k rituálu vnitřního ztotožnění se herce s tím, co
má zobrazovat, který je ve filmu těžko použitelný u lidské role, ale nezbytný u
"zvířecí" role. Proč by však herec-člověk měl zobrazovat herce-zvíře, když ve filmu
můžeme použít zvíře skutečné? Protože herec-člověk předá jím představovanému
zvířeti rovinu, kterou samo zvíře vyjádřit prostě nemůže, a sice rovinu symbolu,
který se vztahuje k člověku. Bílý kohout, beran, kůň nebo býk představují oběť.
Předvádíme-li zabití těchto zvířat, vyjadřujeme tím myšlenku oběti v jejím
nepřeneseném smyslu a významu (viz. obětování býka ve filmu T.Abuladzeho
PROSBA a ve filmu F.F.Coppoly APOKALYPSA, zabití bílého koně ve filmu
T.Abuladzeho STROM PŘÁNÍ aj.) To znamená akt smíření, pokory, lítosti nebo jako
výsledek sebeočisty. Řešíme-li scénu oběti tak, že obětní zvíře je zobrazováno
hercem, rovina, kterou symbolizuje zvíře, se dostává na úroveň života člověka. Už
tedy nejde pouze o oběť zástupnou, jako u zvířete, ale o oběť přímou. Ten, kdo se
obětuje, se stává svou vlastní obětí v obecném smyslu. Člověk zabíjí obraz člověka,
ale symbol oběti vyjadřují zvířecí vnější atributy (APOKALYPSA, kde F.F.Coppola
tuto skutečnost sděluje paralelní střihovou skladbou domorodého rituálního obřadu
obětování býka se zabitím (obětováním) plukovníka Katze.) Tady symbolický
význam roviny obětovaného zvířete přechází na člověka, který se stává obětním
atributem v rovině lidí. Není to tak ilustrativní, jak se na první pohled zdá. Proto
třeba film PLANETA OPIC zůstal v tomto smyslu naprosto nedoceněn, i když se
nejedná o umělecký film.
Problematika filmového herectví je námětem na rozsáhlé vědecké práce.
Chtěl jsem pouze naznačit, že i tento filmový výrazový prostředek musí být chápán
ve své celistvosti, souvztažnosti i návaznosti na všechno to, co dělá film filmem.
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POZNÁMKY:
(1) Škapová, Zdena: Robert Bresson. Praha,Čs.filmový ústav 1987, zadní obálka.
(2) Bernard, Jan: Co je divadlo. Praha, SPN 1983, str.48
(3) Tarkovskij, Andrej Arseňjevič: Lekce na vyšších kursech režie. Moskva, Samizdat. (přel. V.S.)
(4) Ibid.,
(5) Škapová, Zdena: Robert Bresson. Praha, Čs.filmový ústav 1987, zadní obálka.
(6) Viz: Následující kapitola Pohyb ...
(7) Chalizev, Valentin Jevgeňjevič: Drama jako umělecký jev. Praha, Panorama 1983, str.139-144
S některými vývody této práce je možné polemizovat. Zvláště s tím, že gesto bylo dříve než
rytmické prvky. Plácání, tleskání, dupání - to všechno je už samozřejmě gesto, velmi cílené a velmi
vědomé, ale před tímto gestem byla neuvěřitelně silná touha, nutkání něco vyjádřit, nějak to vyjádřit,
a toto nutkání vedlo až k druhotnému projevu - gestu. Zde je skutečně velmi nutné si zřetelně a silně
uvědomit, že veškeré výrazové prostředky umělecké tvorby jsou druhotným prvkem jako uchopení
prožité skutečnosti a teprve potom prvotním prvkem jako sdělení prožité pravdy. To se týká vývodu
V.Chalizeva také o tom, že veškerá gesta jsou monologická. Gesto je velice silný komunikační prvek,
proto je samozřejmě i výrazným prvkem sdělení. To znamená výrazným prvkem živé komunikace.
Komu je gesto určeno; sobě samému? Ale já ho potřebuji velmi málo. Gesto je přirozenou součástí
rozvažování člověka se sebou samým, ale jako stvrzovací kontrapunkt. Nikoli jako komunikační
prvek. V přímém slova smyslu lze říci, že gesto ani v tomto případě není monologické, protože já sám
se sebou samým nekomunikuji mimo svou komunikační cestu vědomí, psýchu. Informaci, kterou jsem
poslal sám sobě, pouze stvrzuji kontrapunktem skrze vnější formu gesta. Není to tedy monolog.
Jako v tomto smyslu skutečně zářný příklad lze připomenout vynikající hereckou pantomimickou
kreaci Boleslava Polívky v jeho hře PEPÉ. Proto pokládám gesto za výsostně dialogické. (pozn. V.S.)

***

224

LITERATURA:

BERNARD, Jan: Co je divadlo. Praha, SPN 1983.
BOČEK, Jaroslav: Jiří Trnka. Historie díla a jeho tvůrce. Praha, SNKLU 1963.
CHALIZEV, Valentin Jevgeňjevič: Drama jako umělecký jev. Praha, Panorama 1983.
JOUVET, Louis: Nepřevtělený herec. Praha, Orbis 1967.
ŠKAPOVÁ, Zdena: Robert Bresson. Praha, Čs.filmový ústav 1987.
ŠLECHTLOVI, Josef a Marie,- MALÍK, Jan,- DVOŘÁK,J.V.: Svět loutek. Hradec Králové, Kruh
1978.

***

225

K A P I T O L A XVI
POHYB VE FILMU, JEHO KONCEPCE A VÝZNAMY
Abychom mohli otevřít tuto neobyčejně důležitou, rozsáhlou a zejména
poměrně složitou tématiku, musíme si alespoň schematicky oživit naše znalosti
dramaturgické stavby a intervztahů jednotlivých stavebních prvků dramatu k
základní myšlence a tím i k poslání uměleckého díla.
Dramaturgie je činnost, která tvůrčím způsobem zpracovává výrazové
prostředky dramatu do formy dramatu. To znamená, že činí dramatické dílo
celistvým a koncepčně hotovým a dává dramatickému dílu - literárnímu,
divadelnímu, filmovému, televiznímu nebo hudebnímu, jasnou koncepci formální a
obsahovou. V tomto smyslu je tedy sám autor uměleckého díla i jeho dramaturgem.
V přeneseném smyslu je tedy i režisér dramaturgem uměleckého díla, které režií
vytváří, protože vztah dramaturgie režie a dramaturgie psaného textu (scénář, drama,
dialogová listina) je vztahem autorského záměru a autorské invence při tvorbě samé.
Dramaturgická stavba uměleckého díla může být intuitivní a intelektuální.
Intuitivní dramaturgie v sobě zahrnuje v podstatě všechny uskutečnitelné formy
stavby dramatu, protože se jedná o zcela imaginativní a tím veskrze subjektivní
způsob dramatického myšlení. Intelektuální dramaturgie se drží zadaných postupů,
které vycházejí z tradic dramatického umění. Ta mohou být klasická nebo
avantgardní. K těm zcela nejzákladnějším prvkům dramatu patří syžet - z
francouzského sujet - což znamená námět, látka, téma. Ve své podstatě jde o
označení pro celý systém tématických složek děje, postav, vnějšího prostředí,
vypravěče, časoprostoru, atd. Dalším prvkem je - fabule, což z latiny znamená
vyprávění, bajka. Je to přirozená řada událostí nebo jednotlivá příhoda seřazená do
přirozeně a logicky návazné dramaturgické stavby v systému syžetu. Tedy jednoduše
řečeno - fabule je příběh realizovaný pomocí stavebních složek dramatického díla a
je v naprosté většině dramaturgických koncepcí nedílnou součástí tématu dramatu.
Základními stavebními složkami klasicky pojatého dramatického díla jsou: expozice,
kolize, krize, peripetie, katastrofa; (katarze - nemusí být). Tuto křehkou výstavbu
provádí dramaturg, umělec, tvůrce, tedy méně vzletně, autor. Téma a fabule filmu
totiž zase nemají mnoho společného a jsou zcela závislé na ostatních komponentech
dramaturgické výstavby. V tomto systému se pohybuje i intelektuální dramaturgie
avantgardní. Základní pojmy:
1. Téma filmu: (tedy to, o čem film skutečně je), je skryto a není zcela
totožné s ideou filmu, kterou se do scénáře snažil vložit scénárista, dramaturg či
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režisér. Protože, jak už jsme si řekli, umělec je pouze prostředníkem, skrze něhož je
vyjevováno svědectví o bytí. To může být sděleno pouze skrze něj. Jiný je úmysl,
aby mohl být jiný výsledek.
2. Děj filmu: (neboli fabule) je souhrn vnějších přirozených událostí
spojených časově i příčinně. V uměleckém filmu slouží autorovi i divákovi jako
snáze pochopitelnější realita ke vstupu v téma filmu. Fabule není samozřejmou
podmínkou dramaturgické stavby uměleckého filmu.
Výstavba dramaturgické koncepce dramatického díla v celém průběhu jeho
historického vývoje dala vzniknout mnoha žánrům. Žánr je označení pro díla
vyznačující se společnými námětovými, kompozičními, formálními a výrazovými
prostředky. Pro přehled zde uvádím alespoň ty nejzákladnější a ustálené: Tragedie,
komedie, tragikomedie, fraška, melodram, vaudeville, thriller, pastorál, mystérium,
kronika, pašijové hry, sága, epos, bajka, legenda. Záměrně jsem jich vyjmenoval
více, abychom si uvědomili žánrovou pestrost dramatických umění, která je skutečně
bohatá, a každý z těchto klasických žánrů má svou dramaturgickou specifičnost a
neopakovatelnost. Zde tedy máme, alespoň schematicky, základní stavební kameny
dramatického díla. Umělci nezbývá, než je talentovaně použít a vystavět oblouk
klasického dramatu.
Chtěl bych upozornit v této souvislosti na skutečnost, že my, Evropané,
máme hluboký sklon k eurocentrismu a všechno, co je geniální, vrcholné, skvělé a
umělecky hluboké, řadíme skoro bezvýhradně do evropského kontextu. Proto byl pro
Evropany šokem a pokořením jejich samolibého ega evropský triumf japonské
kinematografie v 5O-tých letech. Pojednou jsme si uvědomili, že taková díla jako:
SEDM SAMURAJŮ, MILOSTNICE O'HARU, HARAKIRI, BRÁNA PEKEL nebo
POVÍDKY O BLEDÉ LUNĚ PO DEŠTI si v žánru, tématu či v dramaturgické
koncepci a umělecké hodnotě v ničem nezadají s vrcholnými klasickými díly
evropskými. Umění je totiž skutečně něčím nekonečně větším, něž samolibou a
mělkou intelektuální seberealizací pýchou nemocného tvůrce.
Vždycky ve vzácných okamžicích opravdové tvorby se o tom každý autor na
„vlastní kůži“ přesvědčí. Pozná, že pouze to, o čem jsme nyní hovořili, k celkové
dramaturgické koncepci a výstavbě uměleckého díla nestačí. Potřebuje k tomu
mnoho a mnoho dalších nutných atributů. Aby dílo dostalo celistvost, kompaktnost a
ve svém jednotném celku vytvořilo onu dramaturgickou spirálu. Ale ta je sama o
sobě také pouze nosnou konstrukcí dramatu. Protože podstata, myšlenka díla, vyvěrá
z této architektonické konstrukce
až následně, jako důsledek množství
nenahraditelných souvztažností, jako z léta, horka a bouřkových mračen déšť nebo z
deště a slunce duha.
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Aby se tento zázrak stvoření dramatického díla udál, musí být splněno několik
základních předpokladů.

DRAMATURGICKÁ SPIRÁLA
JÁKOBŮV ŽEBŘÍK (SEFIROTICKÝ STROM ŽIVOTA)
centrální (výchozí) body
dramatugrickych pavučin

osa dramaturgické
spirály

Už víme, že základní pevná kostra, která drží dramaturgickou, fabulační i
syžetovou stavbu uměleckého filmu se skládá z množství složek (mizanscéna,
rekvizita, kostým, prostředí, herec, kamera, režie, syžet, fabule, výtvarné řešení, zvuk,
pohyb ...). Tyto složky tvoří systém jednotlivých bodů, které uloženy v prostoročas
uměleckého díla vytvoří dohromady pomyslnou spirálu. Aby se tato spirála
uskutečnila - to jest, aby vzniklo dramatické dílo ve své celistvosti, musí všechny
složky-elementy vzájemně mezi sebou komunikovat, protože jedna závisí od druhé.
Tyto nevyhnutelné toky interkomunikace nebo ještě lépe řečeno - souvztažnosti
výrazových a stavebních složek uměleckého díla, to je to, co obrazně nazývám
dramaturgickou pavučinou. Je to propojovací síť, jejíž komunikace je významová a
asociační, nikoli přímá ve smyslu konstrukce. Přímá komunikace je osou - tokem,
který proudí centrem dramaturgické spirály. Je tedy jejím nitrem a dala by se nejlépe
přirovnat k energetickému toku. Tedy něco jako energie chvění, to znamená sama
podstata uměleckého díla. Ta vzniká, žije a účinkuje jako výslednice správně
uskutečněné souvztažnosti výrazových prostředků v dramaturgických pavučinách,
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což následně vytváří dramaturgickou spirálu, jež je nosnou konstrukcí uměleckého
díla.
Stavebních kamenů dramaturgické koncepce, které jsou klíčové v rozvití
dramaturgické linie díla, je velmi omezené množství, ale dá se říci, že jsou, v tomto
případě do velké míry nejen základem, ale i konstrukční koncepcí. Celá stavba pak je
doplněním této základní konstrukce do celku. Tyto doplňující elementy jsou ovšem
v přímé závislosti na základech a konstrukci stavby, protože z nich přímo vycházejí,
jsou na ně dramaturgicky, dramaticky i myšlenkově vázány a bez nich by se celá
dramaturgická a dramatická výstavba rozpadla a zhroutila. V nejlepším případě by
prostě nebyla funkční. Právě tak jako dva telefonní přístroje jsou napojeny do sítě,
jsou pod napětím, jsou zapojeny na ústřednu a spojení nefunguje, protože v jednom
jediném místě je nefunkční propojení. Tato nepropojenost se v uměleckém díle
projeví buď jako určitá "kostrbatost", či jako vnímaný pocit neprofesionality. V
některých tvůrčích postupech může být i záměrná a pak je to jakýsi neumělý
intelektuální projev myšlenkového formalismu. Což

znamená upřednostnění

egoistické povrchnosti, tvůrčí samolibosti a efektnosti před pokorou k nenápadnosti
závratné hlubiny pramene tvorby.
Dramaturgie a dramaturgická stavba se netýká pouze fabulace a výstavby
syžetu, ale týká se především ostatních výrazových prostředků uměleckého díla
(dramaturgie kostýmu, dramaturgie rekvizity, dramaturgie světelného, zvukového,
barevného, časoprostorového ...řešení). Zde docházíme k podstatě tak zvané
dramaturgické pavučiny. Problém je v pochopení dramaturgie jako globální struktury
celku díla. Dramaturgie je vždy pouze jedna, protože je koncepcí, projektem, a proto
ji podléhá vše ostatní. Mluvíme-li tedy kupříkladu o dramaturgii světla, tak se jedná
o koncepci světelného řešení filmu (inscenace, divadelního představení atd.), která je
jí přímo řízena a podléhá celkovému dramaturgickému řešení díla. Její struktura a
koncepce je tedy zadána způsobem vyjádření syžetu. To znamená, že zde má málo
místa intelektuální konstrukce a naopak, širokou a svobodnou tvůrčí invenci a
imaginaci to přímo předpokládá (viz. umělecké vklady a ideové obohacení
dramaturgické stavby kameramanů V.Storara, S.Nykvista, J.Kučery atd.). Tyto
způsoby mohou být skutečně velmi rozličné a dějiny kinematografie to už dostatečně
výrazně zaznamenaly. Jedná se prostě o to, jak dalece a jak hluboce se tvůrce,
dramaturg či dramatik filmu rozhodl konat, na co bude klást důraz a jakými
výrazovými prostředky bude tu či onu koncepci vyjadřovat. Jestli hlavní důraz položí
na klasické charakterové herectví nebo rozvine téma přes barevné řešení či světelnou
koncepci nebo položí akcent na předměty a mizanscénu. Možností je opravdu
nepřeberné množství. Aby bylo jasné, o čem je zde řeč, podíváme se na grafické
znázornění dramaturgické pavučiny, které nám vyjasní systém vztahů, ze kterých
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vyrůstá dramaturgická spirála, která následně oživuje energetický tok, jenž, jak už
jsme řekli, je ideou, tedy duchem díla.

DRAMATURGICKÁ PAVUČINA

V systému dramaturgické pavučiny se vždy postupuje od středu, centra, to je
od zvoleného koncepčního řešení (vezmeme si jako příklad - BARVU). Významová
návaznost pokračuje v této síti dále přes jednotlivé mezistupně, např. herec - má
určitou barvu. Tato barva má zcela konkrétní významovou a psychologickou rovinu.
To má přímý vliv na osobní vyjadřovací prostředky, jeho gesta, pohyb, mimika,
temperament jsou touto barvou ovlivňovány ve smyslu vyjadřovány, protože je to
jeho barva. Pozor, herec se tak nechová či nejedná, protože je to jeho barva, ale
barvou je vyjadřováno jeho jednání, charakter, nitro atd. Obdobně i u dalších
výrazových prostředků: předmětu, světla, kostýmu, mizanscény atd. Od jednotlivých
drobných akcentů až k výslednému řešení celých scén či filmu už jako celku. Jestliže
si tuto zákonitost plně uvědomíme ve všech souvislostech, poznáme, že umělecké
dílo jako nerozborný a jednolitý celek je detailně promyšleno. Každý významotvorný
výrazový prostředek se tak stává součástí systému, který podává svědectví skrze
sebe. Ovšem obdarovaní, skuteční umělci vědí o pokoře při tvůrčím procesu, který je
plně podřízen schopnosti uměleckého díla vyvíjet se v těchto zákonitostech samo.
Protože pokorný autor se radostně podřizuje transcendentní skutečnosti účinkující
dramaturgické spirály, čímž získává nenahraditelnou
svobodu v přijímání
inspiračních zdrojů i svobodu ve vyjadřovacích postupech. Ty už vycházejí z
tvůrčích možností a otevřenosti pokory autora. Podstatou tvůrčího procesu je totiž
objevit (nikoli vymyslet!!) koncepci, do které je téma zaklíčováno a ve které žije.
Tento klíč může být různý, podle schopností a vidění autora. Právě tak, jako je samo
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autorské zobrazení světa různé a neopakovatelné. A to už je opravdu v plné
kompetenci autora samého. Protože ON objevuje tento jiným utajený klíč k otevření
tématu. Skrze sebe, pomocí jemu vlastních vyjadřovacích schopností a talentu a
skrze otevřenost své pokory před inspirativními zákonitostmi tvůrčího uměleckého
procesu.
Nyní už můžeme přistoupit k samotné problematice pohybu v uměleckém
filmu trochu podrobněji a s víceméně ujasněnou představou o prostoru, v němž se
budeme pohybovat.

POHYB
Je film pohyb? Možná je absurdní položit si takovou otázku, ale zkusme se
nad ní zamyslet poněkud hlouběji a z jiného úhlu pohledu než je obvyklé. Film ve
své podstatě vznikl, jak už jsme si řekli několikrát, jako technická hříčka, která
způsobuje vjem pohybujícího se obrazu, "oživlé fotografie". Tento reálný pohyb,
který sledujeme na plátně či TV obrazovce, ve skutečnosti vzniká díky schopnosti
oka zapamatovat si po určitou dobu jednotlivé statické fáze zaznamenané kamerou
na filmovou surovinu a promítané ve frekvenci 1/25 vt. Problém pohybu je ale
naprosto v něčem jiném. Např. čím se malířství liší od fotografie, když
technologická podstata je odlišná jenom ve stylu práce a použitých výrobních a
výrazových prostředcích pro vytvoření obrazové kompozice? Oba umělecké druhy,
malířství i fotografie, zobrazují výsek vnímané a viděné skutečnosti do plochy a
staticky. Do velké míry jsou omezeny rozměrem plochy potřebné pro kompozici.
MALÍŘSTVÍ: plátno, papír, látka, omítka, dřevo, barvy, tužky,

křídy, štětce,

rozpustidla.
FOTOGRAFIE: fotoaparát, záznamová surovina (film), optika, zvětšovací přístroj,
chemické směsi nutné pro vyvolávací a ustalovací procesy, chemicky připravený
fotopapír.
Už teď začínáme cítit částečnou nepravdu toho, co bylo právě řečeno, i když
ve své podstatě to pravda je. Jedná se tu o jinak chápaný pojem pohybu u klasických
druhů umění a jinak chápaný pojem pohybu u filmu, který nelze ztotožnit s
mechanickým pohybem, jenž je technickým principem kinematografie. Kdyby k
tomuto ztotožnění došlo (a velmi často dochází), jednalo by se o velmi zásadní
omyl, který by vedl (a velmi často vede) k nepochopení filmu jako umění vůbec!
Pohyb ve filmovém umění totiž skutečně jen
využívá technický princip
mechanického pohybu, který byl u zrození filmu, ale naprosto jím není. Nelze
ztotožňovat fyziologický pohyb kamery, herců, zvířat či předmětů, zachycený
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pomocí principu kinematografického systému mechanicko-optických přístrojů, s
podstatou pohybu v uměleckém filmu. Ten vychází jak z tématu, tak fabule, i když
zde v menší míře, tak zejména z ostatních komponentů díla. Co je to tedy skutečnost
pohybu ve filmu a jak lze vůbec pohyb v tomto kontextu chápat? Filmový
sledovatelný pohyb je ve své podstatě pouhou fikcí, optickým mámením, klamem.
Ve skutečnosti sledujeme řadu statických obrázků jdoucích posloupně za sebou.
Takže nejde ani o "oživlou fotografii", ani o náznak nějaké symboliky v tomto
smyslu. Navíc takový pohyb, když už tento klam budeme takto pojmenovávat, je
zprostředkován jen díky technologické řadě mechanicko-optických principů a
zákonů a proto se jedná o pohyb čistě mechanický, vznikající pomocí toho samého
principu používané technologie. Tato technologie nejen, že způsobuje klamný
prožitek vnímaného pohybu, ale navíc sama o sobě odlišuje film od ostatních druhů
umění, a to zcela zásadním a naprosto jedinečným způsobem.
Dílo každého jiného uměleckého druhu je schopno samostatné existence a
prezentace ihned po svém dokončení - kromě filmu. Ten ke své účinné existenci a
prezentaci bezpodmínečně potřebuje zprostředkovatelskou službu této technologie.
Vnímatel tak může přijímat filmové dílo pouze jejím prostřednictvím. Vzniká tím
mimořádně zajímavá skutečnost. Jsme schopni filmové dílo vnímat
pouze
prostřednictvím určité tzv. projekční technologie. Tím, že je film prezentován jako
projekce iluze už tak dost iluzivní skutečnosti (optický klam místo pohybu) - vytváří
se tímto samodruhým způsobem bytí úžasně svébytná a zcela specifická forma
existence uměleckého díla. Tato forma způsobuje vznik naprosto unikátního
časoprostoru, uvnitř kterého je, s určitou nadsázkou to lze říci, čtvrtá dimenze tohoto
časoprostoru. Tou je právě pohyb filmového uměleckého díla. Tato čtvrtá dimenze
časoprostoru uměleckého filmu je ovšem nekonečně větší než to, v čem se sama
nachází. Máme totiž co dočinění s něčím, co nelze nazvat jinak než - spirituálním
prouděním duchovní energie. A to je - osa dramaturgické spirály! To by znamenalo,
že pohyb filmového uměleckého díla je totožný s tokem energie jako osou této
spirály. Pohyb - spirituální časoprostor: zde se ocitáme ve výsostných vodách
duchovně prožívaného světa, a proto musíme střežit každý svůj krok, každou svou
myšlenku, každé své slovo i čin, abychom tento vzácný chrám neztratili. Zamysleme
se tedy nad pojmem, který nazýváme sakrální prostor a nad jeho pohybovou
strukturou.
„Tento »prostor našeho světa« není žádnou myšlenkovou abstrakcí, je to
zcela konkrétní prostor našeho každodenního života. Je to prostor kteréhokoli
zemského okrsku, do kterého jsme se zrodili, ve kterém jsme vyrostli, ve kterém
dožijeme stáří a smrti. Je to prostor náležející nám jako pozemšťanům, tedy těm,
kteří na této zemi mají a zajišťují domov svého života. Právě všudypřítomnost
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prostoru jako síly, umísťující vše jednotlivé do nedohlédnutelného celku, tedy
prostoru jako pokračujícího vrstvení výšin a dálav, míst a směrů, východisek, cest a
cílů, je prazákladní zkušeností člověka jako světové bytosti, z níž vyrůstá jeho
architektonické chápání skutečnosti, architektonického vztahování se ke skutečnosti.
»Architektonické« zde míním v prvotním smyslu pojmu, o kterém vypovídá jeho
etymologie. Totiž jako prapůvodní, principiální a zakládající budování, zpřítomňující
všepronikající osnovu, tedy aktuálně zjevující cosi, co je zde již nezjevně,
předchůdně přítomno, uvádějící nás do jeho souvislostí, která je naší životní
souvislostí, a životodárna v tom smyslu, že náš život umisťuje do jemu přiměřené
skutečnosti.“ (1)
Začínáme chápat, že se opět nelze vyhnout archetypu, jako počátku lidské
tvorby, jako prazákladu a pravzoru, který byl člověku ukázán spolu s pokynem hleď a dělej podle... "Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán na
hoře." (2)
Člověk tedy, v jistém smyslu, pouze opakuje ve své tvorbě to, co mu bylo
kdysi ukázáno jako pravzor. Tento pravzor, archetyp, je základním principem jeho
sounáležitosti s bytím a samozřejmě jsoucnem, ve kterém se toto bytí uskutečňuje.
Tím vytváří velmi silné propojení mezi tím, co bylo, tím, co je a tím, co bude.
Realizuje svou činností nepřetržitou následnost určitých dějů, které mají svůj počátek
v archetypu, a touto dějovou následností přenáší nebo uchovává tradici, hodnotu a
poselství archetypu jako významového a hodnotového vzoru v koncepci směřování
lidských dějin. Archetyp má vždy vertikálně postavenou hodnotovou strukturu. Tuto
vertikálu člověk realizuje na zemi do systému svého života lineárně. Dochází tím k
významovému křížení a tím i vysoce symbolickému ztvárnění původního pravzoru.
Dá se říci, že archetyp jako idea je člověkem zobrazován v lineární formě, která má
vertikální symboliku. Tímto propojením lidských tvůrčích možností a duchovního
obsahu dochází k vytváření sakrálního prostoru, jež má v sobě onen pohyb, o kterém
mluvíme. (3)
Nyní už začínáme chápat, že onen tak trochu záhadný pohyb, o kterém
neustále hovoříme, se uskutečňuje v sakrálním prostoru proto, že se jedná o archetyp
prvotního božského úkonu, kterým bylo Stvoření. Jak je patrné z poznámky (č.3), a
jak jsem se o tom již dříve zmiňoval, veškeré lidské úkony měly posvátný charakter,
protože se snažily posvátný princip bytí zachovat, jelikož ho cítily jako realitu vyšší
skutečnosti a opravdovosti oproti klamu a přetvářce života, který nemá uspořádaný
hodnotový systém, je bez prosvěcení, protože nevychází z archetypových pravzorů
"prvobytí" nebo dokonce "předbytí". Dá se říci, že architektura, která vycházela z
tohoto stavu lidského ducha (a není důvod se domnívat, že tomu tak nebylo),
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vytvářela z jeho duchovní prapodstaty
sakrální prostor. Tento prostor se
uskutečňoval vytvořením dokonalé souvztažnosti několika nezbytných předpokladů:
archetyp - -inspirace - rituál (obřad I) - tvorba (obřad II) - dílo, a ty pak
propojovaly horizontálu a vertikálu. Jestli bylo konečné dílo reálné, tedy pravdivé,
uskutečňoval se jeho osou energetický tok, o kterém už víme a který lze pochopit
jako - spirituální časoprostor. Není v tomto případě důležité o jaký druh umění jde,
týká se to každého skutečného uměleckého díla. Ale jsme u architektury a jako u
vynikajícího příkladu u ní zůstaneme i nadále. (4)
„V momentu (míněno z historického hlediska) kosmického formování
představ přirozeného náboženství, rozvinutých v polaritě nebe a země, vystupuje
jako silný plně významový faktor zviditelňování řádu světa i onen fenomén, který
veškerou viditelnost vlastně umožňuje, totiž světlo. V archaických kulturách se
projevuje v identifikaci božstev s nebeskými tělesy, přežívající až do klasického
období antiky (Osíris, Helios, Mithra, atd.). Ve vztahu ke světlu a pohybu nebeských
těles jsou rozpracovány četné náboženské systémy již od pradávné doby. V dějinách
architektury s tím souvisí další typ svatyní a posvátných míst, rozvrhovaných ve
vztahu k situaci určitých nebeských těles k různým datům roku, jejichž kalendářová
přesnost je dodnes udivující. Idea božské říše jako říše světla, stojící v opozici k říši
temnot, byla rozvedena v řadě starověkých náboženských koncepcí i ontologických
filosofických systémů. Akcentování významu světla při stvoření světa jako prvního
Božího činu nacházíme i v Bibli (Gen 1,3). Velice rozvinutý soubor představ o
světovém řádu jako boji světla a tmy byl i v učeních jednotlivých gnostických sekt.
Architektonicky se téma světla stává podstatným faktorem uspořádání stavby, v
jejímž vnitřním prostoru se obec shromážděných věřících setkává s Bohem. Proto je
toto téma (v nejrůznějších možných variacích a jevových transformacích, jak
uvidíme níže) jedním z nosných v celých architektonických dějinách křesťanského
chrámu. Myšlenka chrámu jako domu Božího, který je vyzdvižen uprostřed lidu,
historicky předchází představě chrámu, v jehož interiéru se člověk s Bohem setkává.
Tato následnost je patrná i z textu Bible. Je vysoce významové, že velmi přesné
pokyny pro vytvoření a podobu svého chrámu udílí Hospodin Mojžíšovi na hoře
Sinaj (Ex 25-27), tedy na tomtéž místě, kde mu udělil i desatero (Ex 20), soubor
přikázání, kterými organizoval život vyvoleného národa v souladu se svou vůlí a tak
ve vztahu k vyvolenému národu opakoval akt Stvoření, jako udělení řádu. ...
...Nejkrajnějším příkladem této prismatizace prostorové hranice a hloubkové i
vertikální dynamizace vnitřního prostoru je ovšem až
gotická katedrála s
charakteristickou "diafanní strukturou stěny s autofanním světlem" (H.Jantzen), jejíž
výslednicí je "sebeidentifikující světelný tvar, dynamicky totožný s prostorem"
(H.Mätz). Hledat úplnou ideovou genezi katedrály, její inspirace, kořeny a zdroje je

234

patrně nikdy neukončitelný úkol, kterému se věnují již generace historiků umění.
Jisto je, že katedrála jako architektonická idea je jedním z největších výkonů
lidského ducha, technické zdatnosti a umělecké kreativity, a esteticky ryzím
výrazem vztahu Boha, člověka a světa v autentickém křesťanském smyslu. Po
staletích je tak dovršením estetického směřování křesťanské architektury, kráčející
nejrůznějšími, často zdánlivě protichůdnými a rozbíhajícími či křížícími se cestami, a
pro další staletí si podržuje závaznost dokonalého archetypického výrazu ideje
křesťanské sakrální stavby.“ (5)
Katedrála je dílem inspirovaného lidského umu a ducha, které zcela zjevně
vyjadřuje veškerou podstatou své skutečnosti onu osu dramaturgické spirály energetický tok. Jeho průběh i směrování i jeho neoddiskutovatelnou vertikální
polohu. Když to promítneme do dramatického díla, zjistíme, že konstrukční řešení
katedrály je dramaturgickou spirálou a ta musí splňovat všechny předpoklady ke
vzniku účinnosti osy - energetického toku - tedy pohybu uměleckého díla. A řekněme
si to ještě jinak. Člověk vstal ze Země jako ze Snu. Promítneme-li si vertikálu
člověka, jeho těla, do vertikály katedrály, zjistíme jednu podivuhodnou skutečnost.
Povstání člověka z prachu země je natolik mimořádným duchovním počinem, a to
takového obsahu a významu, že bez Boží součinnosti, která je v aktu Stvoření, je
zcela neuskutečnitelné. A průmět katedrály a lidského těla? Je v sepjatých dlaních při
modlitbě. Je to ono nasměrování ducha, je to právě ona osa - energetický tok, který je
možný pouze při respektování daných aspektů lidského bytí, jen v součinnosti s
tělem, tedy v obrazném slova smyslu, v součinnosti s dramaturgickou spirálou.
Lidské tělo ve své čistotě stvořeného, tedy jako součást obrazu Božího, je absolutním
koncepčním řešením, tedy dokonalou konstrukcí k nasměrování, soustředění a
plnému sdělení hluboce prožívané duchovní skutečnosti. Náš duchovní vjem
lidského těla jsme ovšem poskvrnili dědičným hříchem a vnímáme jej více jako
skutečnost pomíjivou než transcendentní. Je to mimořádně složitý problém na
pomezí teologie, filosofie, psychologie, etiky
duchovního stavu člověka, nikoli jeho těla. (14)

a morálky, ale je to problém

Vraťme se k našemu tématu. Zkusme si představit průmět modlícího se
člověka, který stojí a má sepjaté ruce, s katedrálou, a zjistíme, že se jedná o
význačnou podobnost. Podobnost nikoli formálně-vnější, ale hluboce duchovní.
Budeme uvažovat dále: konstrukce, póza a gesto lidského těla při modlitbě odpovídá
ve své podstatě póze, gestu a konstrukci katedrály. Smyslem obého není tato vnější
forma, ale skrze tuto dokonalou vnější formu dát do POHYBU proudění duchovního
sdělení, které probíhá po ose, kde se jako ve "Středu" toto proudění soustřeďuje a
uskutečňuje, a to oběma směry. Můžeme-li použít už jednou zmíněnou formulaci, tak
lze v úplnosti říci, že pohyb uměleckého díla je:
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„sebeidentifikující světelný tvar, dynamicky totožný s prostorem“,
nebo ještě jinak: duchovní proudění směřující ke sdělení se uměleckého díla, tedy
rozkrývající podstatu.
Neoddělitelnou součástí tohoto „sebeidentifikujícího se světelného tvaru,
dynamicky totožného s prostorem“, je cesta, která vede k tomuto sdělení. A právě
tato cesta je onou postupnou sebeidentifikací - ujasňováním, vyjevováním,
poznáváním. Z toho plyne další, řekněme, podmínka. To vše musí být reálně
umístěno v pravdě. Pokud ano, je tato cesta plná utrpení, bolesti a svízelů, je
konáním obřadu uskutečňování posvěcení, protože se rovná dosahování „Středu“ (6),
a má svůj vznešený archetyp v křížové cestě Ježíše Krista (7). Půjdeme k objektu
našeho zájmu, filmu, kde máme tři základní roviny a pojmy:

DYNAMIKA, STATIČNOST A POHYB
Tyto tři základní vyjadřovací prostředky uměleckého filmu lze samozřejmě
chápat ve velmi širokém spektru. Každé filmové dílo má svou specifiku dynamiky,
statičnosti a pohybu, kterou určuje autor sám. Zde se nám ale jedná o umělecký film.
Vezměme si jako příklad film S.Paradžanova: STÍNY ZAPOMENTÝCH PŘEDKŮ.
Dynamika, statičnost a pohyb v tomto filmu, který svého času způsobil skoro
revoluci, jsou velmi úzce spojeny s bytím hlavního hrdiny. Je-li dynamika v žití této
postavy, je dynamická i scéna filmu, je-li statičnost v žití hrdiny, je statická i scéna.
Tato skutečnost vůbec nesouvisí s pohybem herců, kamery či vůbec s mechanickým
a reálně viděným pohybem, jak jsme si řekli na začátku této kapitoly. Pokusíme se
celou věc objasnit. V celém filmu se navzájem prolínají tři roviny dynamiky a
statičnosti:
Za prvé: hlavního hrdiny - ta je určující.
Za druhé: reálného života lidí kolem něj.
Za třetí: objektivní, nezávislá na ničem co je zobrazeno - to je existující
jsoucno.
Tyto tři roviny se vzájemně prolínají v závislosti na určující rovině hlavního
hrdiny, která je založena na subjektivním pocitu pohybu a zmrtvění a vychází z něj.
V obecném smyslu slova lze říci, že dynamika je vždy tam, kde směřuje pohyb právě
probíhající scény k jakýmkoli pozitivním hodnotám, k životu, lásce, radosti z dobra
atd. A statičnost je vždy tam, kde je tento pohyb opačný, tedy směřuje k negativním
hodnotám, k zabití, sebevraždě, nenávisti, apatii atd. Ještě obecněji vyjádřeno dynamika je harmonie, a statičnost je chaos. Dynamika je určitá směrem k plus a
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statičnost je určitá směrem k mínus. Toto je zřejmé třeba u sebevraždy, kde sám
úkon, čin, může být z obecně chápaného hlediska pozitivní, ale sebezničení je zcela
určitý pohyb k negaci čehokoli pozitivního, je dán propadnutím se do chaosu svého
nitra a úplnou ztrátou cílevědomosti v pozitivním slova smyslu (pozor - nezaměňovat
s obětováním se). Mám na mysli samozřejmě výslednou dynamiku nebo statiku,
která je určující i pro průběžné stavy a děje uvnitř filmu. Přijmeme-li tuto koncepci,
není už tak složité dynamiku a statičnost filmu pochopit u všech význačných
režisérů (S.Paradžanov, A.Tarkovskij, T.Abuladze, J.Iljenko, L.Buňuel, I.Bergman,
W.Wenders, R.Bresson, Z.Huszárik, A.Osyka, M.Jancsó, K.Mizoguči, A.Kurosawa
aj.) Mluvíme-li o dynamice a statičnosti filmového obrazu, nejedná se vždy o pohyb.
Upřesním to takto.
Největším pohybem v lidském životě je - zrození, láska a smrt. To jsou ve
své podstatě velmi konkrétní pojmy, z druhé strany však nanejvýše abstraktní. I když
obecnou charakteristiku už známe, musíme si pojem pohybu ujasnit přesněji. Pohyb
ve filmu nelze zaměňovat s dynamikou a statičností. Dynamika a statičnost mohou
být součástí pohybu, ale nemusí. Pohyb ve filmu je totožný s procesem odkrývání
tématiky, vyjasňování myšlenky, přibližování se k výslednému obrazu a poslání
filmového díla. To znamená, že pohyb je reálně smyslově nepostřehnutelný, nelze na
něj ukázat a pragmaticky popsat jeho průběh. Pohyb je tedy vnitřní strukturou
tématiky. Pohyb je oním energetickým tokem vyvěrajícím z fungující a koncepčně
správně postavené dramaturgické spirály. Zamění-li se pohyb s dynamikou a
statičností, pak lze říci např. o filmu S.Paradžanova: BARVA GRANÁTOVÉHO
JABLKA, že jsou to nudné, i když velmi působivě a promyšleně naaranžované
výtvarné filmové fresky.
Vezměme si jako vzor film P.Collinsona: UMÍRANÍ ZA DLOUHÉHO DNE
(1968). Struktura pohybu v tomto filmu je založena na subjektivním pocitu pohybu
hlavních postav. Přitom zobrazovací forma je vysloveně statická. Nitro, vědomí a
podvědomí hlavních postav je v neustálém pohybu směrem k vyvrcholení tématiky.
Tento protiklad vnější statičnosti a vnitřního pohybu vytváří silné napětí a
obrovskou dynamiku, která se přenáší zevnitř ven. V závěru filmu se všechno obrací
na vnitřní, tedy skutečnou, statičnost a vnější, tedy mechanickou, dynamiku, která je
ovšem silně pozitivní, protože hrdina sice směřuje k své záhubě vlastní vůlí, ale tato
záhuba je vyjádřením pozitivních hodnot. Hrdina zabíjí zajatého nepřítele a vrhá se
proti vlastní armádě. Kolem zuří noční přestřelka vyvolaná jím samým. Obraz má
velmi silnou vnější dynamiku zobrazovaného děje, který vnímáme už pouze v
okamžicích záblesků vybuchujících granátů, jinak je všechno utopeno ve tmě.
Hrdina křičí"...jsem pacifista. Nenávidím válku." Nehledě na silnou vnější obrazovou
dynamiku této scény, její podstatou a pravou skutečností je ztráta pohybu a naprostá
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statičnost, protože hrdina směřuje k smrti ve smyslu sebezničení a tím neguje svůj
dosavadní pozitivní pohyb uvnitř sebe sama. Dochází tu tedy k určitému paradoxu,
ale pouze při povrchním pohledu. Z jedné strany velká dynamika hlavního hrdiny
zdůrazněná jeho směřováním k cíli, vlastnímu pozitivnímu vyjádření, ale zároveň toto
vlastní sebevyjádření vyvolává ztrátu vnitřního pohybu až do naprosté statičnosti,
protože hrdina ztratil smysl svého vlastního pohybu v okamžiku, kdy zabíjí
bezbranného člověka. Je to mistrovsky zvládnutý paralelně jdoucí protiklad
dynamiky a pohybu. Režisér P.Collinson tento vjem znásobuje ještě posledním
záběrem, jímž je zastavený pohyb i vnější dynamika do "mrtvolky". Velmi podobný
je princip pohybu i v jeho dalším filmu LOVECKÁ SEZÓNA (1974). Tam je však
pořadí opačné. Statičnost a absence pohybu je podstatou tří veteránů vietnamské
války. Jejich životní principy jsou řízeny skoro absolutně negativními hodnotami a ty
nedovolují uskutečnit jakýkoli pohyb. Téma se neodkrývá, ale pouze variabilizuje.
Dynamika a pohyb jako vnitřní podstata se dostávají do filmu až objevením se
mstitele, jehož konání je vedeno v pozitivním smyslu lidské spravedlnosti, ale nikoli
obecné etiky. Mstitel je tedy veden vnitřním pohybem, ale sám zůstává statický,
protože jeho čin je výsledkem zoufalé bezradnosti, tedy určitého vnitřního chaosu.
Výsledkem je smrt tří lidí. A násilná smrt je vždy na konci činnosti neschopné řešit
situaci nebo určitou skutečnost v pozitivním smyslu - tedy v zájmu života a vyššího
principu mravního. Ačkoli tento film není zdaleka umělecký, řídí se v určitých
výrazových prostředcích jeho principy. Pohyb, dynamika a statičnost jsou tedy
určovány jak subjektivními příčinami u hlavních hrdinů, tak i objektivními etickými
hodnotami. Ať už jde o člověka, zvíře nebo abstraktní pojem. Třeba u filmu
R.Bressona: A CO DÁLE, BALTAZARE (1965) kde hlavním hrdinou je osel nebo u
S.Paradžanova: BARVA GRANÁTOVÉHO JABLKA, kde je to zas tajemná a
nedefinovatelná poezie v životě a díle arménského básníka Sajat-Novy. Umělecký
film se svou poezií - jejím pohybem, dynamikou a statičností, si vynutí chápání
tohoto jevu tak, jak on sám chce, a je-li režisér, autor, citlivý, podrobí se a přizpůsobí
tomu i pohybovou strukturu mizanscény, prvního i druhého plánu, charakterizaci
vedlejších postav, rytmus kamery atd. Vysvětlím to na příkladu ještě jednoho filmu:
A CO DÁLE, BALTAZARE režiséra R.Bressona.
"Náhle je tu porušena striktně dodržovaná zásada jediné hlavní postavy a
jejich počet se rozšíří jako nikdy předtím a nikdy potom. A dále, dobové souvislosti,
ač pečlivě přetaveny působením Bressonova pohledu, se neomezují na mlčenlivou
hru předmětů zasazujících vždy dění do příslušné doby jen velmi symbolicky, nýbrž
spolupodílejí se aktivně na formování osudů postav. Jako by tu Bressonova teorie
"modelu" dospěla ke svým nejzazším možnostem. Baltazar, jehož bědnou pouť od
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narození až po smrt sledujeme, je osel. Biblické zvíře, symbol pokory a utrpení,
němá tvář s velkýma očima, které přihlížejí podivnému, nevysvětlitelnému hemžení
lidí kolem něho. Netečně a snad i s účastí, tak, jako Bressonova kamera, jež tu vrší
zlomky událostí a letmo zaznamenává jednání a reakce, které jako stěží rozluštitelné
hieroglyfické znaky utajují neuchopitelný niterný svět svých průvodců." (8) Zde v
tomto díle, jako v málokterém, je poetický princip pohybu v uměleckém filmu velmi
zřetelný. Pohyb vyjadřuje jedině osel Baltazar, který symbolizuje cestu životem,
životní pouť. Je materializovanou metaforou pokory, utrpení, životní cesty a celého
života, protože všechno, co se děje kolem něj, je vlastně existence člověka v jediném
úseku jeho dějinné životní pouti.
prochází jako

A opravdový život, osel Baltazar, stojí nebo

vnitřní nepostřehnutelný subjekt každého z nás i nezastavitelná

objektivita, ve které se pohybujeme. Proto sama existence Baltazara dává filmu i
dynamiku ve smyslu pozitivního směrování, i pohyb, protože on rozkrývá téma i
myšlenku. On sám je tou největší myšlenkou. Vše ostatní je statičnost, strnulost v
chaosu, ve směrování k negaci, zlu. Zde není nic spojeno, nic se neprolíná, vše je
jasně určeno, definováno, jen člověk si jaksi
dynamikou, statičností a pohybem

neví se životem rady. Zároveň s

existuje ještě jeden neméně důležitý faktor

určování pohybu. A tím je čas a prostor. Tyto dva filosofické, v našem případě
konkrétně filosoficko - estetické principy, určují veškeré reálie uměleckého filmu.
Co nám čas a prostor umožňují? V podstatě čtyři koncepce reálného vyjádření
tématiky:
1.) Jednotu času, místa a děje.
2.) Různost času, místa a děje.
3.) Použití obou předchozích možností současně.
4.) Poetická koncepce času, místa a děje.
Co je to poetická stavba času, místa a děje nám ukazuje kterýkoli umělecký
film. Je to ryze umělecky subjektivní chápání struktury

časoprostorových

komponentů ve výstavbě filmové tématiky a v dramaturgické koncepci. Je to takové
chápání času a prostoru, které dovoluje autorovi vyslovit to, co vyslovit musí a chce
a vyslovit to tak, jak to sám procítil. Neexistuje žádný zákon ani omezení. V tomto
smyslu v uměleckém filmu panuje úplná svoboda, jako ostatně ve všem, co se
uměleckého filmu týká. Tyto výrazové

prostředky se velmi těžko analyzují a

vysvětlují a proto, chci-li být srozumitelný, musím používat příkladů. Čas může být
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určován prostorem i prostor časem, protože lidské podvědomí nikdy nepracuje podle
zákonů logiky a rozvití děje. Pracuje pouze tak, jak právě pracuje. Stačí si například
připomenout závěrečnou scénu filmu T.Abuladzeho: STROM PŘÁNÍ (1978). V jakém
čase a v jakém prostoru žijí obecní blázni: stará panna Fufala nebo vdovec Elioz,
který hledá zlatou rybku a strom přání. Nebo je to starozákonní Eliáš? Nebo
anarchista a revolucionář Ioram - Jan Křtitel?. A v jakém čase a prostoru žije
samozvaný starosta obce Cicikore - farizej? a křišťálově čistá Marita - Panna Maria?
Co je to za prostor a čas, ve kterém se pohybuje tupý, zfanatizovaný a povolný dav,
který na povel ukamenuje čistotu a krásu symbolizovanou Maritou. Popis motivů,
epizod a scén ve filmu i samotné téma filmu, které je tvořeno jednotlivými obrazy
nepomůže definovat a určit čas, prostor a pohyb v tomto díle. Jeho obrazy mají své
vnitřní významy a tyto významy mají svou vlastní vnitřní komunikaci a kontinuální
souvztažnost vyjadřovanou právě pohybem, dynamikou a statičností, ale i časem a
prostorem těchto básnických obrazů. Ocitli jsme se přímo v centru dramaturgické
spirály,

daleko za dramaturgickou pavučinou, v energetickém toku osy. Zde

docházíme k potřebě rozšířit si možnosti přesnějšího definování
skutečností, pojmů a jejich vzájemného ovlivňování.
souvislostí se dostává činitel, který je
navzdory výše řečenému,

všech těchto

Do struktury vnitřních

schopný se všemi těmito komponenty,

libovolně pracovat. Samozřejmě v rámci přijatých

závislostí a pravidel. Tímto činitelem je - barva. Než se ovšem tomuto závažnému
vyjadřovacímu prostředku budeme věnovat podrobněji,

pokusím se analyzovat

několik filmových sequencí právě z hlediska dynamiky, statičnosti a pohybu.
Thengiz Abuladze: STROM PŘÁNÍ (SSSR/Gruzia 1978)
Závěr filmu
Marita byla proti své vůli provdána a prodána za bohatého pastevce. Proti
své vůli a se souhlasem svých nejbližších, kteří ji milují a přejí ji to nejvyšší dobro.
Vyčerpává se z ní veškerý
pohyb, jakákoli dynamika. Její nezavršená a
neuskutečněná láska ke Gedijovi je jako bolest, která ji tíží a umrtvuje. Jaro je
daleko, milovaná bytost neexistuje a celé její vlastní bytí je mrtvé a ztrácí jakýkoli
pochopitelný smysl. Žije pouze z prostoty žití, které nezná ve své čistotě myšlenku
na sebezničení.
Veškerý pohyb se centralizuje a soustřeďuje na Maritu, i když právě ona je
už vně jakéhokoli pohybu - jednak vnitřně prošla úplným poznáním, že bez lásky
nežije a tento ne-život pociťuje jako chlad a zmrtvění, a jednak není schopna
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překonat hranici vnitřního odporu k novému partnerovi. Láska je otevřenost v
aktivním pohybu, je to vstřícnost k milované bytosti. To, co patří milovanému
Gedijovi, je pro ostatní naprosto nedotknutelné. V tomto okamžiku naprostého
zoufalství a vrcholící apatie, znásobené ještě zoufalým podzimním počasím plným
dlouhých dešťů, přicházejícího chladu a ztuhnutí zimy se jí zjevuje Gedija, její
láska. On se také nachází v podobném stavu, proto se musí zjevit, musí přijít, protože
je v ní, s ní. On je ona a ona je on a jeden bez druhého nejsou definováni a pozbývají
jako jednotlivci smyslu. Nemají hodnotu ani v jiném celku - viz manželství Marity.
Tím, že Gedija přijde za Maritou, s konečnou platností definuje její smysl
života. Až v tomto okamžiku je schopna přestoupit vlastní stín, tedy v okamžiku, kdy
se do ní navrací pohyb jejího vlastního žití, a to navždy a trvale. Marita, tak jako
každý velký hrdina, potřebuje na přestoupení prahu jeden ze základních pohybů
života vůbec - zrození, lásku nebo smrt. Okamžitě se rozhoduje, protože pro ni je tato
cesta samozřejmou skutečností, neuvažuje nad tím, co koná a proč to koná, protože
ví, že koná jediným možným a pro ni jediným správným způsobem. Nevytváří si
složité filosofické paraboly, ne proto, že jako prostý člověk takto neuvažuje, ale
proto, že její hierarchie hodnost je neměnná, stálá a to jednou provždy. Proto v tomto
okamžiku, kdy opět spatří Gediju, volí se samozřejmou lehkostí všechno: definitivní
zrození do své lásky a tímto zrozením je smrt. Marita je odsouzena za údajnou
nevěru podle středověkého zvyku k ukamenování. Tupý, ochočený, nemyslící dav ji
ukamenuje. Podle tradice je vezena na oslu zády k jeho hlavě. Musí to tak být,
protože veřejně přiznala svou lásku, veřejně ukázala na svůj stav. Průvod, ke kterému
se přidávají další a další vesničané, zcela zmrtvuje veškerý pohyb. Dav mlčky
kamenuje i svoje viny. Tuto nehybnost a ztuhlost zmrtvění definují a vyjevují lidé,
kteří od samého počátku filmu stáli mimo tento dav a působili nekonvečně, jako
vyděděnci, trpění, protože blázni.
Tito nestandartně žijící lidé svým způsobem blázni jsou, proto jsou i
vyjímeční. Nikdy se Cicikoremu nepodřídivší svobodný opilec veřejně vynadá vůdci
- samozvanci; pastevec se otevřeně postaví proti procesí, tak, jako vykřičel pravdu
prodeje čistoty při svatbě Marity, ale tentokrát je zlikvidován jako škodná;
mravokárce a učitel plivne na dav; revolucionář-anarchista, který přehradí cestu davu
svým tělem, je zabit jako krysa; bláznivá Fufala hledající milého svého srdce je
sražena do bahna a otevírá svou duši v tragické zpovědi, ve které vypláče, že si celý
svůj život vymyslela, aby nebyla tak sama proti přetvářce, farizejství a lakotě
lidských vztahů a teď tuto svou vizi velké a věčné lásky dává jako oběť pro spásu
Marity; šťavnatá, žádnými společenskými konvencemi nesvázaná, mladá a hezká
vdova, koketující se všemi mužskými ve vesnici, se vrhá na Cicikoreho, je odvlečena
do bahna, ale alespoň mu hodí do tváře špínu této cesty, do které ponořují veškerou
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čistotu. Dav jde nezadržitelně dál a dál a mlčky, tupě a bez přemýšlení kamenuje
Maritu na oslu. Tím umrtvuje pohyb do úplného zastavení, i když scéna, přes svůj
pomalý rytmus a slabou vnější dynamiku, má mimořádně silné napětí, které
způsobuje uměle potlačený pohyb. Posledním bláznem je Gedija, který letí po
zablácené cestě z hor jako anděl spásy a na této cestě, plné smutku kaluží, nehybnosti
a ošklivosti, je odstřelen jako králík. Všichni tito "blázni" jsou nositeli pohybu,
protože on je jejich podstatou. Tento pohyb, rozkrývání tématiky, je determinován
silnou dynamikou jejich činu, pohyb směřující k pozitivním hodnotám. A právě tito
lidé, svým pohybem a svou dynamikou, neúprosně definují statičnost a zmrtvění,
pohyb směrem k negativním hodnotám, u ostatních. To všechno je završeno
tragickým koncem života Marity, která ve chvíli smrti v podstatě zastavuje jak
pohyb, tak i dynamiku celé skutečnosti života (z hlediska lidského chápání) a tím
dává možnost ucítit tuto ztrátu přímo fyziologicky. Úplná ztráta pohybu a dynamiky
u její babičky, která jakoby nemohla pochopit nic z toho, co se stalo. Marita zemře a
babička se probírá z těžkého snu. Sedí právě tak, jako když svou milovanou vnučku
po příjezdu z města přivinula do náruče v (živé) trávě na dvorku svého domu, ale
nyní je v (mrtvém) bahně a s rukama rozpřaženýma do prázdnoty mlčícího davu
hledá smysl, hledá van života. Je to výsledná parabola rozvoje této postavy jako
symbol člověka, který nebyl schopen zastavit zlo, i když ho sám nevědomky
rozpoutal. Není schopen zastavit tupou sílu bezohlednosti a pýchy, i když je to ještě
v jeho silách. Proto se z jeho žití vytrácí postupně pohyb i veškerá dynamika.
Cicikore, samozvaný vesnický vládce, je středem nehybnosti a statičnosti. On
umrtvuje všechno, co je v pohybu, protože veškeré směřování ke kladným hodnotám
mu ubírá sílu, která je v zmrtvění okolního světa. On potřebuje vládnout, to znamená
čerpat pohyb a dynamiku z těch, kteří se ovládat nechají a tuto sílu svého života mu
přenechají. Proto Gedija musí zemřít, protože smrt Marity byla za daných okolností
nevyhnutelná a on je součástí její lásky a ona jeho. Tak, jako všichni ti blázni, kteří
stojí na jiném břehu času, prostoru a bytí. Tito lidé nejsou ochotni přenechat svůj
pohyb ve prospěch zániku tohoto pohybu. A tento pohyb ani po jejich smrti není
uchopen zlem. Duchovního principu se zlo nemůže zmocnit násilím, ten je
předatelný pouze o své vlastní vůli. Proto se nezastavitelný pohyb a dynamika
věčnosti metamorfují ve znovu rozkvetlý Strom života.
To už je závěrečná scéna filmu, která celá je metaforickým obrazem života
jako absolutně kladného principu. Najednou pociťujeme návrat silného pohybu a
dynamiky, i když sama scéna je vnějškově velmi statická. Rozpadlá ruina domu, ve
kterém žila Marita s otcem a babičkou - to, co zůstalo z nehybnosti a ztráty
dynamiky, a rozkvetlý granátový strom, který je zhmotnělou skutečností dynamiky
lásky Marity a Gediji, tedy Věčnosti. Nehybnost se proměnila v prach a ruiny bez
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života. Láska rozkvetla krví své bolestné radosti z bytí (granát je symbolem krásy,
krve, bolesti, života, poznání, završení). Věčnost se setkala s pomíjivostí. Běžně
vnímaný časoprostor je nefunkční, protože vše je postaveno mimo smyslové
vnímání. Vanutí pohybu a rozvíjející se sílu dynamiky způsobuje právě to křížení
dvou neslučitelných hodnot, které také posunulo čas i prostor do dimenzí, jež nejsou
smyslově definovatelné. Jak dlouho trvalo, než se rozpadl dům? Jak dlouho trvalo,
než vyrostl na dvorku granátový strom? Autor v epilogu říká - uběhlo mnoho let, ale
nejstarší dcera blázna Elioze, který tak dlouho hledal zlatou rybku štěstí a strom
přání, až zemřel zmrznutím pod nevídaně krásným stromem, zůstala stejně stará či
stejně mladá. Protože čistota, víra a pokora jsou sestry krásy, která pramení v lásce a
ta je odrazem věčnosti, tedy pohybu božího, a ten nepatří do našich pozemských
kategorií pýchy.
Alexandr Sokurov: OSAMĚLÝ HLAS ČLOVĚKA (SSSR 1979-1987)
Závěr filmu
Na rozdíl od předchozího filmu je zde svět transformován do obrazu
hlavního hrdiny a zprostředkován jeho očima. Není to však zcela subjektivní. Svět je
devastován a člověk, který prošel hrůzou 1.světové války se vrací domů. Tam v klidu
a míru zjišťuje a poznává, že je neschopen mít k čemukoli jakýkoli vztah. Tato
skutečnost se nejvíce projevuje ve vztahu k ženě. I když se Nikita a Ljuba vezmou a
pokoušejí spolu žít, Nikita není schopen návratu do normálního života. Válka
skončila, je mír, bolševická revoluce jakoby do těchto zapomenutých míst
zasahovala spíše formálně, má otce, má za ženu dívku, která ho má ráda, ale právě
on, Nikita, žije v jiném světě. Světě, který postrádá jakoukoli dynamiku a pohyb
života. Ve světě duše patologicky zmrzačené válkou. Nikita to ví, ale devastace jeho
duchovních hodnot je příliš velká. Když si to uvědomí zcela, nechce překážet
ostatním a vše řeší útěkem do města, útěkem od všeho, co jeho duši konfrontuje s
normálním stavem bytí. Utíká do města, kde slouží jako bezejmenný bezdomovec na
městských jatkách. Prostředí jatek slouží jako alegorický obraz skutečného stavu
nitra Nikity, stavu jeho duše a srdce. Jakýsi podivný chrám zastaveného času. Téma
se nerozvíjí, ale definuje. Dynamika jakoby nabrala kontrapohyb a vše se navrací
zpět, vše se zastavuje, jen jatka pracují. Toto všeobecné zmrtvění, úplné zastavení
jakéhokoli pohybu i vnějšího rytmu, je obrazem podivuhodného očistce. Tento pád
na samé dno lidských možností, jak fyzických tak duchovních, je vyjádřen i
mistrovským filmařským
způsobem. Je jedinečnou a mistrovskou ukázkou
kameramanského umění Sergeje Jurizdického. Zároveň je velmi přesvědčivým
dokladem mimořádné imaginativní variability a tvůrčí otevřenosti filmového
vizuálního zobrazování. Při premiéře filmu mi kameraman řekl, že když tento záběr
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poprvé uviděli vyvolaný z laboratoří při kontrole na plátně, tak všichni užasli.
Najednou si uvědomili, že natočili něco zcela jiného než chtěli, ale že je to přesně to,
co chtěli a co to mělo být. Jakoby byli jen prostředníky. Ale to jen na okraj.
Z tohoto umírání za živa probere Nikitu až jeho otec, který ho náhodně ve
městě na jatkách potká. Vypráví mu o Ljubě, jak ho hledala kolem řeky a když ho
nenašla, pokusila se o sebevraždu utopením, ale rybář ji zachránil. Pak zemřela při
těžkém porodu i s novorozencem. Pro Nikitu je tato tragedie životodárným
impulsem a uvědoměním si vlastní viny. Rozhoduje se k zoufalému kroku, k návratu
do života. Jeho běh z města za Ljubou, tento zoufalý běh na místě a zároveň skutečný
běh z krajiny nehybnosti a zmrtvění své duše do prostoru pohybu, tedy směrem k
životu, je ukřižováním Nikity. Tento běh je vyjádřením definitivního činu Nikity
směrem k životu. Z tohoto jediného záběru máme pocit, že Nikita vlastně stojí na
místě, i když zoufale běží, běží na doraz svých možností. Je to ono překročení
duchovního prahu mezi nebytím a bytím, mezi stagnací a pohybem, umíráním a
žitím. Zmrtvění, stagnace a nehybnost se mění v pohyb, směřování a dynamiku - i
když skrze oběť nejvyšší, smrt milovaného člověka. Nikita se o této své lásce dovídá
z nitra svého srdce, které se pravdě otevírá v tom okamžiku, kdy Nikita přijímá sám
sebe (stává se pokorným skrze svou vinu). Tím, že se z vnějšku, od otce, dozvídá o
Ljubině smrti, stává se vnitřně svobodným.
Celý Nikitův pobyt na jatkách je totožný s cestou Marity na oslu ve filmu
T.Abuladzeho: STROM PŘÁNÍ. Znovuobnovení pohybu a dynamiky života je
vykoupeno smrtí nejdražších. Je to přímá oběť, která toto obnovení může způsobit.
Zánik je poražen a v ruinách Nikitou opuštěného domu vyrůstá květ, právě tak jako
granátový strom v rozvalinách domu Marity. Krása květu jako symbolu života,
zrozeného z nenahraditelného principu lásky, který
časoprostoru.

tu je, i když v jiném

Jiří Trnka: BAJAJA (ČSR 1950)
Závěr filmu
Mystická podstata pohybu je skutečností, která má svou dynamiku mimo náš
trojrozměrný prostor. Proto vše, co z této transcendentní reality proniká do našeho
světa, je daleko razantnější a má daleko dynamičtější charakter, než vykazuje naše
zkušenost. Ve scéně "kouzelník a jabloň" se Trnkovi podařil skutečně husarský
kousek. Tím, že ve chvíli vanutí věčnosti spolu s reálným světem zmrtvěl i
kouzelníka s jeho světem, postavil kouzla a čáry do stejného časoprostoru, v jakém je
i svět reálný. Tudíž nejde o nějaké nadpřirozeno, ale o pouhopouhou fikci nebo iluzi,
či zvláštní duchovně-materiální procesy, které jsou ovšem nerozborně spjaty s naším
světem. Bílý kůň, Bajajova matka, se ovšem pohybuje ve zcela jiném časoprostoru, a
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sice v tom, odkud k nám veškerý pohyb, zrození, láska a smrt, přichází. Spolu s
bílým koněm se ocitáme v této transcendentní skutečnosti a díky pohledu odtud na
svůj svět zjišťujeme, že tento svět sám o sobě žádný pohyb a žádnou dynamiku
nemá. Ta do něj vchází, a tím jej i oživuje, z Věčnosti, ve které je, protože veškerý
život - to je pohyb a dynamika, je u Boha a pochází od Boha (9). V této scéně se ale
odehrává něco daleko vznešenějšího. Trnkovi se podařilo zcela ojedinělým
způsobem prolnout obraz falešné iluze s pravdivou skutečností tak, že právě obraz
falešné iluze (kouzelníkův trik) se stává vodícím klíčem k obrazu pravdivé
skutečnosti. Pohyb se soustřeďuje na princeznu a tak, jak semínko umírá a mění se
na klíček nového života, který roste v strom a rozkvétá na stromě do bílého květu
vlivem animace-vdechnutí života, které provádí kouzelník, tak i princezna umírá a
jako duše se rodí do čistoty. Nebyla pohlcena zlem. Zachránil a spasil ji ten, kdo
bojoval o spásu své duše. Konverze, obrácení je dokonáno. Na stromě uzrálo jablko
a princezna-duše se otevírá, čistá a spasená do pravdy skrze lásku. Duše zůstává u
toho, komu patří. Jako očištěna je přivedena do domu otce své lásky. Iluze mizí,
pravda zůstává. Proto Bajaja a princezna jediní nestrnou v čase, kdy se věčnost ujímá
vlády. Nemohou, protože jsou v časoprostoru věčnosti přítomni, jsou přítomni v
lásce. Trnka ve svém filmu dává přednost podstatnému před druhotným: podstatný je
původ, odkud přichází bílý kůň, matka Bajajova, a kam po vysvobození jako bílá
holubice odlétá, kým se tedy stává v pravdě. Výchozím stavem pro nás, abychom
byli v souznění s touto transcendentní skutečností nebo Věčností, je stav Lásky,
která jako jediná je schopná nás smrtelníky propojit s Věčností a vyjasnit tak vztah
mezi naším smrtelným životem a nesmrtelností věčnosti a dát tak našemu životu
skutečný smysl. Proto Bajaja nepřijímá půl království a korunu, ale jen princeznu,
protože ona je jeho duše, za kterou bojoval proti zlu a pokušení hříchu. Láska je jeho
dotyk s Věčností. A proto to dělá bez okázalostí a poct a hluku společnosti. Proto
princezna odchází za Bajajou do domu jeho otce, protože si ji tam odvádí ten, který ji
získal. Proto se také ztrácí sova, od začátku filmu sedící na krovu Bajajova domu a
představující znak Noci a pozemského vědění, kterému je pravé tajemství skryto, a na
její místo usedá bílá holubice jako znak vysvobození Lásky z pozemských pout, lásky
obětované a protrpěné, tedy znak Ducha svatého. Zde, v tomto prostoročase, se nic
nemění, protože zde je kontakt, bod dotyku s věčností. Ta ovšem má nesmírně
dynamický způsob existence, jelikož jejím principem je Boží láska - Agapé. Proto
ten intenzivní pocit od zmrtvění k pohybu. Hmatatelný pocit velmi hluboce
prožívaného a prociťovaného pohybu.
Z hradu vychází statičnost,nehybnost, i když tam právě probíhá svatební
veselí a hostina. Velmi silný pocit zastavení se, statičnosti, ztráty pohybu je
pochopitelný, když si uvědomíme, že tam se už téma završilo, stalo se, bylo
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definováno, princové si vzali své vyvolené k všeobecné potěše jejich, své i všech
ostatních. Král a blázen stojí mimo, jsou odděleni od ostatních, kompozičně, fyzicky
i prostorově. Což je krásně vidět, když šašek soustřeďuje pozornost na sebe. Musí ke
společnosti přijít jakoby z velké dálky, přes stůl. Král a blázen jsou v pohybu, král se
svou bolestí, to je život, a blázen tím, že ví, což je koneckonců také bolest a tím i
život. On, blázen, říká králi pravdu o odchodu jeho nejmladší dcery s Bajajou.
Sděluje mu podstatu věci samé - odešla za láskou, není pro ni podstatný trůn,
přepych a světská marnost, ale hlubina Božské skutečnosti. Princezna tedy na závěr
filmu následuje chudého a bezvýznamného muže, kterého miluje, do jeho domu, což
je v klasické pohádce naprosté unikum. To není pouze výraz pokory, která sama o
sobě z lásky vychází, ale výraz biblické paraboly: žena byla stvořena z muže, z jeho
žebra, je tedy z něj vyšlá, jemu podřízená, ale protože je jím, a to doslova - kost z
mých kostí a tělo z mého těla (10), - je jemu rovná. Proto tento vztah není výrazem
nějaké podřízenosti nebo dokonce poddanosti (11), je to spíše znak ženiny naprosté
rovnocennosti s mužem a následování muže, vychovávání dětí a starost o rodinu
vůbec z této pokory vychází, což je zrcadlením hlubin morálky, která pramení v
Bibli: I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla:
Získala jsem muže, a tím Hospodina (12). Pro princeznu je tento čin zcela zásadní
změnou jejího pohybu a dynamiky. Láskou ke svému muži se z dítěte stává ženou.
Tedy v Lásce partnerkou před Bohem. On je jejím hospodářem, tedy Hospodinem v
tom absolutním slova smyslu. Bajaja jako muž, z druhé strany, získává v princezně
svou duši, kterou zachránil před pokušením, nebo dokonce před věčným zmarem.
Stává se tak opět v duši živou. (9) Tím, co jeho samého oživuje, čistí, obnovuje a
dělá smysluplným, protože je to naplnění v duchu. V samém závěru jsme pak svědky
apoteózy na sjednocení. On i Ona jsou jediné srdce a toto srdce je jedinou pravdou
jejich skutečné existence. Je podivuhodné, jak J.Trnka tento duchovní proces vyjádřil
dokonale filmařsky tím, že proměnil Bajaju z chlapce v muže a princeznu z děvčátka
v ženu, aniž by výtvarně tyto loutky pozměnil. Je to částečně i důkaz o procesech
spolutvorby probíhajících ve vnímateli tohoto díla, který tím, že odkrývá pohyb, sám
se stává účastníkem pohybu. Princezna je v tomto smyslu poměrně opomenutý
významný symbol a do velké míry i klasický archetyp. Klasická pohádka je vlastně
velikou alegorií o nesmírně vysilujícím, těžkém a celoživotním zápase (obraze
křížové cesty) člověka vyvoleného (princ-hrdina-chuďas), se zlem (drak-saňčernokněžník), o spásu své duše (princezna-milá). Je to klasická koncepce životní
cesty, která by měla dovést ke spáse. Veškeré modely života, které se v pohádkách
objevují vycházejí z prastarých archetypálních vzorů a jsou totožné jak pro
filosofické tak pro náboženské či prvotní mytologické systémy. Výcházíme-li z
tohoto předpokladu, pak pohádka, tak jak se nám dochovala, je svým způsobem

246

velmi zjednodušený symbolický model těchto systémů, které symbolizují mravní i
ideový klíč k pravdě života.
Andrzej Wajda: VESELKA (Polsko 1972)
Půlnoční hodina duchů
Na svatbě polského intelektuála a selské dívky se svatebčané dostávají do
správné nálady a statek přímo vře. Do pachu potu, jídla a pití, euforie národnostních
nálad, tance a všeho toho bujarého veselí i chvilkových mindráků se pojednou začíná
dostávat něco, co jakoby přicházelo z jiného světa. Do reálného prostředí
vesnického statku začíná vstupovat nový prvek, který je postaven na dramaturgickém
impulsu starého lidového rčení: nikdo nesmí odepřít ženichovi a nevěstě pozvání na
svatební hostinu. Oba předtím pozvali, rozjaření vlastním euforickým stavem,
alkoholem i přítelem básníkem, věchet slámy.
Ten teď, ve svůj čas, přichází a s ním "jeho hosté", kteří jsou skryti ve vědomí
hostů reálných. Mystická hodina otevírá srdce, vzpomínky a svědomí a vyjevuje
skryté myšlenky a přání a touhy činí skutečností. Reální lidé jsou přímo
konfrontováni s tím, co je skryto v nich samých. Jejich fantazie, bolest, touha a
představa, to vše nabývá reálných podob. I když se jedná částečně o historické
postavy a události polských dějin, nevyjevují se historicky reálně, ale právě jejich
realita je taková, jakou podobu mají uvnitř vědomí té či oné postavy, díky které jsou
vyvoláni na svět (13). Objevením se této skutečnosti dostává pohyb, tedy tempo
rozkrývající téma filmu, neuvěřitelný rytmus a spád. Hrdinové filmu jsou naprosto
vykolejeni, jakoby přestali být schopni ovládat své emoce i své vědomí. Jakoby byli
zbaveni vlastní vůle. Najednou nejsou schopni lži a přetvářky dané společenskou
konvencí a vyjevují se ve své skutečné životnosti, ve svém skutečném pohybu, který
je navíc velmi výrazně podporován vnější dynamikou jednotlivých scén a výjevů,
protože mytologické či historické postavy, zjevující se jako přízraky v reálném
časoprostoru živých lidí, směřují vždy k vyjevení pravdy, tedy hodnoty pozitivní,
která je nesmírně dynamická sama o sobě a navíc jsou obdaření onou mystickou
podstatou pohybu, jak jsme o ní mluvili v předešlém rozboru. Mají tedy i přímý vliv
na vnější rytmus scény. Tuto mystickou hodinu můžeme proto nazvat klíčovým
bodem pro odkrytí struktury pohybu filmu jako jako celku. V souboru epizod, ze
kterých se tato scéna skládá, je patrné, jak se mění pohyb, dynamika i rytmus, jak se
vše prohlubuje a čistí, vyjevuje a otevírá. To vše v zájmu rozjasnění a definování
tématiky filmu. Proto pohyb, který rozvíjí téma, podporuje rytmus i dynamiku scén a
účinkující postavy přestávají vnímat realitu a transcendentní skutečnost jako dvě
zcela rozdílné časoprostorové reálie. Naopak, jsou v obou těchto do sebe vzájemně
velnutých světech přirození a sví. Tudíž ani jedna ze dvou časoprostorových rovin
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jim není cizí, ale je přirozenou součástí jak jejich emocí, tak i intelektu. V daném
okamžiku reálný pohyb, rytmus i dynamika noci svatebního veselí, souzní s
ireálnými obrazy ducha a srdce, a proto nedochází, zdánlivě, k disharmonii či
násilným protikladům v dramatické a dramaturgické výstavbě tématu. V dalším
průběhu děje se pak přízraky ztrácejí, protože odchází jejich čas a nastává kuropění,
ale duše, srdce i intelekt jsou natolik otevřeny, že pocítí náraz ztráty pohybu s
dynamikou ve svém prožívání této chvíle. Inerce pohybu a dynamiky ještě chvíli
trvá, ale v závěru filmu se zcela vytrácí a statičnost se navrací do starých kolejí
apatické skepse. Pohyb, dynamika i statičnost postav je opět tam, kde byla do
příchodu hodiny duchů. Je pouze ve zbabělé formálnosti. Rozdíl je pouze v tom, že
hrdinové si toto vše jasněji uvědomují a výrazněji tento stav svého ducha pociťují.
A.Wajda to vyjadřuje mistrovskou zkratkou, imaginární vzbouřenci pouštějí své k
boji připravené zbraně a dávají se do neurčitého pomalého tance, který spíše svým
pohybem připomíná umírání. Je to zmrtvění a zjevná ztráta pohybu, tedy návrat
statičnosti postav, vyjádřený vnějším pohybem.
Vraťme se k samému počátku našeho uvažování - ztráta dynamiky a pohybu
v životě člověka, tedy i v ději a tím i v dramaturgické stavbě uměleckého díla, je
vždy způsobena ztrátou kontaktu s archetypálními vzory. Tedy přerušením
duchovního proudění, které dává našemu životu smysl a tím i cíl. Pohyb v
uměleckém díle a konkrétně v uměleckém filmu, ve své komplexnosti, je tímto
duchovním prouděním, energetickým tokem, osou. Je proto životem uměleckého díla.
Bez tohoto pohybu se prostě umělecké dílo nekoná, protože nepřestoupí práh své
podstaty existence. Není počato jako život, proto se nezrodí, následně nevyvine a
nevstoupí do dění tohoto světa. Jeví se to možná jako trochu nadsazené, trochu
zveličené a dost kategorické, ale pouze zdánlivě. Když si uvědomíme, v jakých
hodnotách se pohybujeme, co posuzujeme a pomocí čeho a jakých přístupů a norem
toto všechno podrobujeme analýze a rozboru, měla by se nám vyjevit hodnotová
stupnice skutečného umění v porovnání s ostatním.
Jestli ne, pak nejsme schopni rozpoznat skutečné umělecké dílo od řemeslně
dobře zvládnuté práce a my sami se dostáváme mimo pohybovou strukturu tohoto
světa a ztrácíme přímý kontakt s archetypálními vzory smyslu a podstaty našeho
života. Proto pokládám POHYB v uměleckém díle, nebo konkrétně v uměleckém
filmu, za jednu z nejzásadnějších otázek struktury umění vůbec.

***
POZNÁMKY:
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(1) Horyna, Mojmír: Sakrální a architektura. Souvislosti (Revue pro křesťanství a kulturu), 1994, č.2,
str.7
(2) Ex 25,40
(3) Svět, který nás obklopuje a v němž lze vycítit přítomnost a dílo člověka - hory, které slézá,
obydlené a obdělané kraje, splavné řeky, města, svatostánky - mají svůj mimozemský archetyp pojatý
jako "plán", nebo "forma", nebo prostě jen jako "protějšek", existující na vyšší kosmické úrovni. Ve
"světě, který nás obklopuje", všechno však nemá prototyp tohoto druhu. Například pustiny obydlené
netvory, neobdělané kraje, neznámá moře, po nichž se neodváží plout žádný mořeplavec, atd. nemají
žádný přesný prototyp jako město Babylón nebo egyptské nomy. Odpovídají mýtickému vzoru, ale
jiného druhu: všechny tyto divoké, ale neobdělané a jiné oblasti jsou připodobňovány k Chaosu.
Podílejí se na neodlišeném, beztvarém způsobu bytí před Stvořením. Když se proto taková oblast
obsadí, to znamená, když se začne exploatovat, konají se obřady, které symbolicky opakují akt
Stvoření. Neobdělaná oblast je napřed "kosmizována" a teprve potom obydlena. Zanedlouho se
vrátíme ke smyslu ceremonií, které provázejí obsazení nově objevených území. Zatím bych rád
zdůraznil jen to, že svět, který nás obklopuje a který je civilizován lidskou rukou, má jedině tu
platnost, jakou má jeho mimozemský prototyp, sloužící mu za vzor. Člověk tvoří podle archetypu.
Nebeskou předlohu nemá jen jeho město nebo chrám, ale celé území, jež obývá, řeky, jež je zásobují
vodou, pole, která mu poskytují potravu, atd. Plán Babylónu představuje město ve středu rozsáhlého
kruhového území ohraničeného řekou, přesně tak, jak si Sumerové představovali Ráj. Tím, že se
městské kultury podílejí na archetypovém vzoru, nabývají realitu a platnost.
Osídlení nového, neznámého a neobdělaného území se rovná aktu stvoření. Když se
skandinávští kolonisté zmocnili Islandu (land-náma) a zúrodnili ho, nepokládali své počínání ani za
původní, ani za lidskou a profánní práci. Pokládali svou činnost pouze za opakování prapůvodního
aktu: přeměny Chaosu v Kosmos božským aktem Stvoření. Když obdělávali pustou zemi, opakovali
vlastně dílo Bohů, kteří uspořádali chaos tím, že mu dali tvary a normy. Nebo lépe řečeno: dobyté
území je reálné teprve po provedení (přesněji: provedením) rituálního převzetí do vlastnictví, což je
jen kopie prapůvodního aktu Stvoření Světa... ...Budeme-li zkoumat vlastní smysl opakování
Stvoření, božského aktu par exellence, pochopíme jasněji i význam védských, skandinávských nebo
římským obřadů. Prozatím budeme mít na paměti alespoň tento fakt: každé území, obsazené proto,
aby bylo osídleno nebo využito jako "životní prostor", je především přeměněno z "chaosu" v
"kosmos", což znamená, že pomocí rituálu je mu propůjčena "forma", která mu poskytne realitu.
Realita se pochopitelně jeví archaickému myšlení jako síla, účinnost a trvalost. Proto tedy realitou par
exellence je to, co je posvátné, protože určitým způsobem je absolutně, působí účinně, vytváří věci a
propůjčuje jim trvání. Nesčetná posvěcující gesta - posvěcování území, předmětů, lidí, atd.dosvědčují, jak je primitivní člověk posedlý po tom, co je reálné, jak dychtí po bytí.
Souběžně s archaickou vírou v nebeské archetypy měst a chrámů se setkáváme s další řadou představ,
které se staví k prestiži těchto staveb jakožto "Středu" a jež dosvědčuje ještě více dokladů....
...Architektonická symbolika Středu může být formulována takto:
a) Posvátna hora - kde se stýká Nebe se Zemí - leží ve středu Světa;
b) Každý chrám nebo palác - tudíž každé posvátné město nebo
"posvátnou horu" a tím se stává Středem;

královské sídlo - představuje

c) Posvátné město nebo chrám, poněvadž tvoří Axis Mundi je pokládán za místo setkání Nebe, Země
a Pekla.
...Vrcholek kosmické hory není jen nejvyšším bodem země; je rovněž pupkem země, místem, na
němž bylo započato Stvoření. V některých dokladech dokonce objasňují kosmologické tradice
symboliku Středu výrazy jakoby vypůjčenými z embryologie. "Přesvatý stvořil svět jako zárodek.
Stejně jako zárodek začíná růst od pupku, Bůh začal tvořit svět od jeho pupku a odtud ho potom
rozšířil do všech směrů". Jóma tvrdí: "Svět byl stvořen počínaje Siónem". V Rgvédu se setkáváme s
pojetím, že Vesmír se začal rozšiřovat z jednoho ústředního bodu. Člověk byl stvořen, jak odpovídá
kosmogonii, rovněž v ústředním bodu, ve středu světa... ...Symbolika Středu je značně složitější, ale
těch několik jejich aspektů, které jsme uvedli, našemu účelu vyhoví. Můžeme ještě dodat, že stejná
symbolika přežívala i na Západě až na samý práh moderní doby. Pradávná pojetí chrámu jakožto
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imago mundi, představa, že svatyně reprodukuje vesmír v jeho podstatě, přešla do náboženské
architektury křesťanské Evropy: bazilika prvních staletí našeho letopočtu stejně jako středověká
katedrála symbolicky zpodobují Nebeský Jeruzalém. Podobně i symbolika hory, Nanebevstoupení a
"Hledání Středu" je jasně doložena ve středověké literatuře, a třebaže jen v narážkách, objevuje se i v
některých literárních dílech posledních staletí.
"Střed" je tedy zónou posvátnosti par exellence, zónou absolutní reality. Ve Středu se
zároveň nacházejí všechny ostatní symboly absolutní reality (Stromy života a nesmrtelnosti, Zřídla
mladosti atd.). Cesta vedoucí ke Středu je svízelná cesta (dúrohana), což se projevuje na všech
úrovních reality: nesnadně vinutý přístup k chrámu (jako k chrámu Borobudur), pouti k svatým
místům (Mekka, Harduár, Jeruzalém aj.), nebezpečné hrdinské výpravy za Zlatým rounem, Zlatými
jablky, za Bylinou života atd., bloudění v labyrintu, potíže toho, kdo hledá cestu k sobě, ke "středu"
své bytosti atd. Cesta je příkrá a plná nebezpečí, protože představuje ve skutečnosti obřad přechodu
od profánního k posvátnému, tj. od efemérního a iluzorního k realitě a věčnosti, od smrti k životu, od
člověka k božství. Dosažení "středu" se rovná posvěcení, iniciaci; po existenci, která byla ještě včera
profánní a iluzorní, následuje existence nová, reálná, trvalá a účinná. Jestliže akt Stvoření uskutečňuje
přechod od nezjeveného ke zjevenému, nebo v kosmologickém pojetí od Chaosu ke Kosmu, jestliže
Stvoření v celé své šíři začíná ve "středu"; jestliže tedy všechny formy bytí, od bezduchého k živému,
se mohou uskutečnit jedině ve svatém prostředí par exellence - pak se nám skvěle objasní symbolika
svatých měst ("středů světa"), geomantické teorie, které hrají důležitou úlohu při zakládání měst, a
koncepce, které jsou podkladem obřadů provázejících jejich stavbu. Uvedu zde pouze dva důležité
závěry:
1. Každé stvoření opakuje kosmologický akt par exellence. Stvoření světa.
2. Proto všechno, co je založeno, je založeno ve Středu Světa (poněvadž samo Stvoření, jak víme,
vychází ze Středu).
Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu.
(Archetypy a opakování).
Praha, Oikoymenh 1993, str.13-20
(4) V Životopisech římských císařů přináší Plutarch velmi zajímavé podrobnosti o obřadech při
zakládání věčného města Říma. "Potom opsali město jako kruh okolo středu. Zakladatel jeho, přivěsiv
k pluhu měděnou radlici a zapřáhna do něho býka a krávu, táhne sám brázdu po předem vytýčených
hranicích, a ti, kdož kráčejí za ním, mají za úkol hroudy pluhem odhozené obraceti dovnitř, aby
žádná z nich mimo brázdu padlá nebyla přehlédnuta. Touto brázdou vyznačují hradbu."
Povšimněme si kurzívou tištěných míst: po vytýčení středu, do jámy, příznačně nazvané
MUNDUS (čistý, upravený, svět, ale také místo, kudy jednou za rok vycházejí předkové z podsvětí) a
zcela jistě očištěné od nepříznivých vlivů, je obětováno všemi, ač jsouce z různých míst, chtějí žít
nadále pospolu; potom na znamení smísení rodů, dochází k mísení prsti, pocházející z někdejších
sídel a vzniká usedlost nová; zdá se, že slovo mundus mohlo prvotně znamenat kmenovou usedlost, jak
je tomu u stejnovýznamového řeckého kosmos. Upravený střed "usedlosti" se stává středem
obývaného osvětí, centrem opisovaného kruhu; magické rozměřování budoucího města, které se
později stane vskutku pupkem světa či středem kosmu, není Plutarchem popisováno se všemi nutnými
podrobnostmi snad proto, že je nemohl znát, anebo je nechtěl či nesměl vyjevit. Býk a kráva zcela
jistě nebyli vybráni náhodně, ale musili mít na sobě nějaké zvláštní znaky; důležitá byla barva srsti, v
tomto případě snad sněžně bílá. Aktu vytyčování hranice se účastní dva principy, mužský a ženský:
ještě v minulém století se týž zvyk dochoval u Malorusů, kteří při zakládání nové vsi orali kolem
vybraného místa kruhovou brázdu: do pluhu zapřahali býka a krávu z jednoho vrhu a pluh musil vést
mladík, kdežto spřežení řídila dívka, jeho sestra. Pluh, posvátná insignie starověkých králů, jehož
radlici nazývali Latinové URBS, orá obloukem (URBUM) přesně po předem vytýčených hranicích
posvátnou brázdu a nesmí se ani zastavit, ani odchýlit od vyznačené hranice (ÓRA); musí orat (ARÓ,
aráre) tak, aby se kruh (ORBIS) plně uzavřel, zatímco kněží se modlí a prosí (ÓRÁTIO; ÓRÁTUS) o
štěstí a slávu budoucího věčného města (URBS) Říma. Plinius píše, že okruh světa (ORBIS) má tvar
dokonale zaobleného kruhu (ORBIS) už podle jména: proto staří lexikografové, které citují Varro a
Isidor, spojovali slovo ORBIS, kruh, svět, se slovem URBS, URBIS, město."
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Bor, D.Ž.: Abeceda stvoření. Komorní soubor mýtoetymologických esejů o povstání člověka, jazyků,
náboženství, kultury a civilizace. Praha, Trigon 1993, str.111-113
(5) Horyna, Mojmír: Sakrální a architektura. Souvislosti. Revue pro křesťanství a kulturu. 20, 1994,
č.2 str.6-20
(6) EMCA - Střed
"Teprve studium druhé funkce nám pomáhá odkrýt metafyzickou dimenzi, jež v tomto případě
zároveň i osvětluje nespornou odvahu Maharalova myšlení.
Neboť druhá funkce emca (Středu), která nemusí nutně souviset se středem jako takovým,
spočívá v tom, že emca zaujímá pozici prostředníka, že se nachází "mezi" dvěma jinými elementy, jež
ho obklopují nebo podporují. Maharal v této souvislosti připomíná, že příklady v pojednáních
židovské filosofie se vyznačují potrojnou strukturou; každá z těchto struktur tudíž obsahuje jeden
emca, jež v sobě nese centrum těžiště tématu.
Emca časový: přítomnost se objevuje mezi minulostí a budoucností.
Emca prostorový: každé místo se nachází mezi dvěma vzdálenostmi.
Emca lingvistický: kořeny jsou v hebrejštině potrojné; u všech najdeme mezi prvním a posledním
písmenem písmeno střední.
Emca kanonický: prorocké knihy se v židovské Bibli řadí mezi Tóru a hagiografy.
Emca sociologický: Levité představují speciální skupinu mezi kněžími a lidem.
Emca kosmický: mezi vyšším a nižším světem existuje svět zprostředkovatelský, což je jednomyslný
názor židovské teologie.
Mohli bychom jmenovat další a další příklady a vyhledávat je v těch nejodlehlejších a
nejartificielnějších zákoutích židovského myšlení, jež se v této oblasti ostatně nechová jinak než
lidské myšlení všeobecně. Analýza se stává typicky židovskou v okamžiku, kdy Maharal
poznamenává, že tato zprostředkovatelská funkce emca se často objevuje jako funkce média,jako
určitý druh dimenzionálního prostředí, umožňujícího dvěma odděleným prvkům, aby vstoupily v
komunikaci. Emca je tedy nepostradatelným činitelem přiblížení, vztahu, dialogu. Bez emca by
některé bytosti zůstaly navěky odloučeny. Ačkoli spolu sousedí, jejich blízkost by nenesla plody.
Pouze emca mezi nimi zakládá komunikaci. Maharal objevuje, že emca je především médium
smlouvy v teologickém smyslu slova. Bůh a člověk jsou ve skutečnosti radikálně odděleni. Nemohlo
by mezi nimi dojít k žádné komunikaci, kdyby se neobjevil finální prostředek, emca, jenž zakládá
jejich vzájemný vztah a razí cestu z oblasti jednoho do oblasti druhého... .
...Emca je prostředník, prostředek, ale i střed: to je jeho třetí funkce. Musíme nejprve
upřesnit, že středem míní Maharal bod organizace, sjednocení, dokonalosti nějaké věci. Tak jako
magnet určuje centrální linii, kolem níž se ihned řadí náhodně roztroušené kovové piliny; jako střed
kruhu sjednocuje paprsky a oblouky a uděluje celku odpovídající proporce; jako střed nějakého
obrazce nebo myšlenky dovoluje odhalit všechny jejich dimenze a změřit jejich vrchol - stejně tak
organizuje, sjednocuje, dokončuje i emca. Je cejruf, shoda linií, mířících k smyslu; chibur, spojení
mnohosti v jedno; hašlama, termín, s nímž se setkáváme již potřetí a který zde neoznačuje ani
kompromis, ani syntézu, ani shodu, nýbrž finální dokonalost a završení.
Vraťme se k naší terminologické tabulce. Dva rejstříky stojí proti sobě a protiřečí si. Jak je
smířit? Středním rejstříkem, prostřednictvím emca: protože je zároveň Jedním i Vším, vítězí emca
nad dualitou, divergencí, roztržkou.
Emca je Jedním: "Veškerá jednota je v centru; extrémy jsou odděleny; pouze střed je Jeden."
A emca je také Vším: "Neboť Vše je centrální těžiště, jež zahrnuje části, v nichž se setkávají všechny
složky ...V centru je Vše." Jedná se o jednotu a totalitu vesmíru, ale zároveň i času: "Centrum je
počátkem, ale také dovršením. Je uvedením do pohybu, zároveň však i plností rozuzlení." K realizaci
těchto paradoxů je evidentně třeba, aby emca unikl z fyzických kategorií světa. A skutečně: "emca je
mimo čas - je mimo prostor - je mimo hmotu." Zdá se tudíž, že je integrálně meta-fyzický... .
Řekli jsme si již, že jedním z nejoblíbenějších Maharalových postupů je uchopování světa na
základě potrojné struktury. Přesto je třeba upřesnit, že toto všeobecné schéma v sobě nemá nic
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lineárního. Marně bychom u Maharala hledali střed na druhém místě nebo ve druhém okamžiku, jak
by vyplývalo z přímočarého a jasného způsobu čtení. "Čas a prostor jsou dvojitým aspektem jedné a
téže reality", a popisuje-li Maharal věci, má na mysli právě tuto hlubokou a bytostnou realitu,
naplněnou energií. Na rozdíl od statické koncepce, jež řadí body 1,2,3 na přímku, momenty 1,2,3
chápe jako jakési zploštělé trvání a bodu a momentu 2 přičítá hodnotu střední, zprostředkovatelské a
centrální situace, zmocňuje se Maharalova vize časoprostorové jednoty v celém jejím pohybu a
rozvinutí. Termínem středu je tudíž číslo 3, neboť právě ono sbírá očekávání čísel 1 a 2, ovládne je a
spojí. Je Jedním, protože je Vším. 1+2=3. Aritmetice tohoto trojitého středu odpovídá geometrie
střední nebo půlící přímky, jež se může objevit teprve po dvou stranách úhlu a situuje se do jejich
středu; nebo ještě jednodušeji, geometrii trojúhelníku, jehož třetí vrchol následuje po sestrojení
prvních dvou, završuje jeho tvar a dává mu smysl.
Maharalův tritematismus je tedy skutečným převrácením intelektuální optiky. Ten, kdo by
chtěl odkrýt střed ve druhém prvku tématu, je na omylu. To třetí element konstituuje střední termín.
To on je emca se všemi ctnostmi, jež mu přiznává Maharalova analýza: je komunikačním médiem,
rovnováhou opačných sil, centrem, organizací a sjednocením, bodem metafyzických možností. Pro
příklady tohoto převrácení nemusí Maharal chodit daleko - stačí mu jen plnýma rukama čerpat z
biblických a rabínských textů. Ústřední člověk z něhož se zformovalo celé lidstvo, je Set, třetí člověk,
kterého Adam zplodil po Kainovi a Abelovi. Ústředním patriarchou, jehož celá osobnost se
identifikuje s národem izraelským je Jákob, třetí, po němž nezůstal žádný vedlejší potomek, zatímco
Abraham zplodil Ismaela; a také Izák Ezaua a Amaleka. Ústředním kmenem je Levi; ústředním
mužem Mojžíš, který se narodil jako třetí, po Aronovi a Miriam. Ústřední měsíc je měsíc zjevení
Tóry na Sinaji, sivan. Tyto příklady jsou natolik typické, že Maharal může prohlásit emca za místo
vyvolenosti, na němž se projevuje božské dílo - vždyť právě zde si Bůh vybírá věci, lidi a národy, z
nichž tvoří svaté aktéry dějin."
Neher, André: Studna exilu. Tradice a modernost. Myšlenkový svět Jehudy ben Becalel - rabi Löwa,
pražského MaHaRaLa (1512-1609). Praha, Sefer 1993, str.48-52
(7) Mt 27; Mk 15; Lk 23; Jan 19.
(8) Škapová, Zdena: Robert Bresson. Praha, Čs.filmový ústav 1987. str.16-17
(9) "I učinil Bůh Hospodin člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk
v duši živou."
Gen 2,7
(10) Gen 2,23
(11) I když tato rovina zde přítomna samozřejmě je. Ovšem v rovině spíše teoretické morálky. Je tam
určitá paralela s trestem za svedení Adama k hříchu tím, že mu zakázaný plod nabídla, přestože již
plod sama okusila. Jestliže okusila tak už věděla, jak těžký hřích spáchala a přesto Adamovi nabídla.
(pozn.V.S.)
(12) Gen 4,1
(13) Toto téma na jiné úrovni a významově i výrazově zcela jinak, zpracovává také A.Tarkovskij v
SOLARIS (1971). Díky zájmu mimoreálné skutečnosti se člověk odkrývá sám sobě i světu a nachází
cestu k návratu do svého srdce. (pozn.V.S.)
(14) Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od
Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.
1 Kor 6,19-20

*
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K A P I T O L A XVII
BARVA - VÝRAZOVÝ PROSTŘEDEK PAR EXCELLENCE
„Je třeba si uvědomit, že obraz, dříve než představuje koně, bitvu, nahou ženu, nebo
jiný příběh, je ve své podstatě plocha, pokrytá barvami uspořádanými podle určitého
pořádku.“
Maurice Denis

„Barva je klávesa, oko je úderné kladívko. Duše je klavír s mnoha strunami. Umělec
je ruka, která úderem na tu nebo onu klávesu způsobí vibraci duše.“
Vasilij Kandinskij

Barva je formou, perspektivou, časoprostorem i symbolikou obrazu v
uměleckém, filosofickém i teologickém smyslu slova. Barva díky své jedinečné
schopnosti vyvolávat vztah mezi emocionalitou a symbolikou ideje může a je
schopná úplně všeho. Proto je jednou z nejdůležitějších, nejvýraznějších, nejvíce
velebených, ale také i proklínaných složek uměleckého filmu vůbec. Barva jako
stavební a významový prvek dramaturgie je z hlediska formy obrazu nositelem
všech základních a podstatných informací uměleckého filmu. Definuje sebe sama
jako ideu i formu. Vyjadřuje jak dynamiku a statičnost obrazu, tak i obecné ideové
koncepce pohybu filmové tématiky. Je schopna definovat emocionální i racionální
pojmy a jejich vzájemné vztahy a kontinuitu těchto vztahů a vazeb. Dává základní
informaci o systému perspektivního řešení obrazu i o kompoziční hierarchii v
zobrazené skutečnosti. Je vypravěčem, ale i impulsem k meditaci a tichu.
Dramatizuje i zklidňuje zároveň a ještě dokáže znásobit emocionální prožitek z
myšlenky tématu. Usnadňuje vyjádření významového dotažení obrazu, lehčeji
odkrývá jak hloubky tak šířky těch nejjemnějších odstínů životních hodnot a jejich
skutečného smyslu. Barva je všemocná, protože vychází ze samé podstaty poezie, to
je ze samé podstaty tvůrčí inspirace a invence. Spolu se zvukem je právě barva
jedinečným výtvarným filmovým fenoménem, který má schopnost obrazně nést nejen
děj, ale zejména všechny struktury a roviny syžetu a poskytnout tak udivující
množství informací o jeho podstatě a poslání. V barvě se projevuje invence poezie v
nejčistší možné podobě (kromě zvuku), jakou je člověk vůbec schopen postihnout a
vyjádřit v přesně pochopeném a definovaném významu. A to jak intelektuálně tak i
emocionálně.
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Ve své podstatě je hmota či materiál (není důležité, jak základní materii
nazveme), nebarevná. Lépe řečeno, její skutečnou barvu neznáme. Barva, jak ji
určujeme, je vytvořena až smyslovým vjemem zrakového orgánu, oka. Barvy jsou
světlem, které vnímáme jako zcela konkrétní část kmitočtu v šířce vlnového rozpětí
elektromagnetických vln. Ve svém spektrálním celku je celá barevná škála pouze
malou částí tohoto vlnového rozpětí. To znamená, že každý předmět, skutečnost či
jev má také jinou vlnovou spektrální charakteristiku, kterou pak oko vnímá jako
barvu tohoto předmětu či jevu a ta je odlišená právě svou různou vlnovou délkou.
Tyto různé vlnové délky slunečního světla vnímá oko jako odlišné barvy. Je zde ale
jistý háček. Každý tvor živočišné říše tuto skutečnost vnímá jinak. Z pohledu člověka
je pro velkou většinu živočišných druhů svět relativně nebarevný. To znamená, že
barevný a tím do velké míry i prostorový obraz předmětného světa je jiný pro
člověka a jiný pro ostatní živočišné druhy. A i tam je jiný pro každého zvlášť. Když
tuto informaci trochu nadneseme, dá se říci, že barevné vnímání okolního jsoucna je,
svým způsobem, optický klam. Protože nelze objektivně říci, že tato květina je
červená a tamta žlutá, zatím co tato tráva je zelená a jiná nafialovělá. Lze pouze říci,
že subjektivní vjem člověka definuje spektrální charakteristiku vlnové délky jako
jednotlivé barvy, které takto vnímá pouze člověk. Ovšem z pohledu lidského
společenství musíme hovořit o obecně přijatém a ustáleném vnímání barevného
spektra. Tedy o určité neměnné normě. Jsou samozřejmě výjimky, které toto
vnímání mají specifickým způsobem oproti této normě posunuté. Zde potom
hovoříme o neschopnosti správně vnímat ustálenou normu. Tento jev barvosleposti je
v podstatě důkaz o možnosti vnímat toto spektrum jinak, či nevnímat jej vůbec. (1)
Zde se znovu objevuje problematika významu stálé normy jako neměnnosti
Řádu pro věrohodnost bytí.
Studiem možností emocionálního předávání informací pomocí barev se
zabývala celá řada vědců i umělců. Prvním z nich byl už Pythagoras (580-496
př.Kr.), který hledá příčinu zrodu barev v lidském oku, které nazývá vznosně "bránou
slunce". Empedokles (495-435 př.Kr.) připisuje schopnost vidění barev "ohni v oku",
zatím co Platón (427-347 př.Kr.) hledá podstatu barev v tajemném plameni, který
vyzařuje z věcí. Jedním z prvních velkých znalců a vykladatelů barevného světa byl
Aristoteles (384-322 př.Kr.), který studoval proměny barev ve světle a jako první
vyslovil tezi, že: barva je viditelná pouze ve světle.
"Žádnou barvu nevidíme čistou, ale vlivem cizí barvy nebo světla, či stínu,
pozměněnou. Pozorujeme-li těleso ve slunci za silného nebo slabého osvětlení, či ve
stínu, při sebemenším sklonu, jeví se jeho barva vždy jinak". Aristoteles seřazuje
barvy od bílé přes žlutou k modré až černé a spojuje barvy s živly. Vzduchu a vodě
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připisuje bílou, ohni a slunci žlutou. Na tuto základní teorii navazují mnozí další
umělci, filosofové a lékaři (Hippokrates 460-377 př.Kr.). Velmi silně ji rozvíjí a
obohacuje

Leonardo da Vinci a pak Isaak Newton v 17.století, který ve svých

studiích vycházel z fyzikálních vlastností světla. V 19.století

básník a filosof

J.W.Goethe barvy umístil do kruhu a dal tím základ barevným teoriím založených na
třech základních a třech doplňkových barvách a.j. Těchto studií a teorií je opravdu
velké množství. (2)
„Každý se dívá kolem sebe a vidí barvy. Uvědomuje si jejich

souhru,

modulace a rytmy, protiklad, hloubky, fugy a víření, akordy a monumentální jednotu,
to znamená jejich nenásilný pořádek, harmonicky uměřený podle člověku vrozené
míry, takže ihned a přímo prozařuje jeho smysly.“
Robert Delaunay
„Proniknout za skutečnost, vyvolat obraz, který se rodí ze snů, to je poslání
básníkovo. Pojmenovat věc přímo, znamená nepochopit, v čem ze tří čtvrtin záleží
přizpůsobivost básně - totiž právě ze šťastné schopnosti tušit v hlubinách. V
naznačení a přiblížení spočívá sen. To je podstata tajemství, které tvoří symbol.“
Stéphane Mallarmé

Tyto dvě citace z výroků slavných umělců jsou dostatečným úvodem k
pozici, která bude základním výchozím bodem k pochopení smyslu a významu barvy
v uměleckém filmu. Už jsem řekl, že barva je jednou ze dvou základních
informačních struktur (spolu se zvukem) uvnitř dramaturgicko-významového systému
uměleckého filmu. Protože vychází z podstaty emocionálního chápání informace o
světě, tedy o jsoucnu a bytí. Teď se pokusím, alespoň stručně, vysvětlit barvu jako
nositele a vyjadřovatele těchto informací. Podle mého názoru není dokonaleji
propracovaného systému obrazné, významové a časoprostorové informace pomocí
barvy se všemi jejími vzájemnými vztahy, než jaký vytvořil vrcholný středověk. Ten
se pochopitelně opíral a stavěl na dosažených výsledcích hledání výrazu a smyslu
barvy v tisíciletých dějinách výtvarného umění. Tento systém nebyl vytvořen uměle,
jedincem či skupinou umělců nebo teoretiků, ale vznikal postupně. Dokonce se dá
říci, že v procesu přirozené cesty vývoje v chápání barvy a jejího významu
poznenáhlu sám sebe zdokonaloval a hledáním se vytvářel jako fenomén sdělující
hlubokost souvztažností bytí. Všechno, co se dělo ve výtvarném umění potom, buď
vědomě nebo nevědomě z tohoto systému do velké míry vycházelo. To platí i o
vrcholných dílech moderních stylů výtvarného umění: expresionismu, impresionismu,
kubismu, poetismu, secesi či surrealismu. Pokusím se tento systém alespoň
jednoduše naznačit. Jak už bylo řečeno: barva je jedním z nejdůležitějších a
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nejzákladnějších principů a podstat při sdělování smyslových, filosofických i
emocionálních informací ve výtvarném umění vůbec. Moderní teorie se snaží
dokázat, že bez barvy neexistuje malba a kresba, protože to, čím obraz vytváříme je
právě - barvou.
Obecně se předpokládá, že jednou z nejzákladnějších otázek středověkého
malířství je otázka přijímání a zobrazení, dále ignorování zákonů reálného osvětlení,
hierarchická stupnice barev a mnohé další. Ve středověku si umělecký obraz kladl za
úkol povznést lidskou mysl k duchovním výšinám a soustředit její vrozenou
emocionální pozornost na rozjímání a meditaci o čistých spirituálních ideálech,
tématech a inspiracích. Výtvarní umělci nezobrazovali jednotlivé jevy, stavy, děje či
skutečnosti, ale myšlenku, která byla jejich podstatou. Proto ve středověkém
výtvarném umění na sebe barva váže zcela nové kvality, které jsou výsledkem
komplexního souhrnu historického vývoje koncepce barevného pojetí obrazu. Tato
kvalita je dána do služeb duchovnímu
rozjímání, navíc přísně teologicky
interpretovanému a tato vědecká interpretace je pomocí výše zmíněných výtvarných
výrazových prostředků transformována do uměleckého obrazu. Vzniklé hodnoty
nejsou až tak překvapivě nové. Dá se říci, že v přímé vývojové řadě významového
pojetí barvy se k nim logicky dospělo. Výsledkem je symbolická stylizace
vypovídající o obecných duchovních a filosofických pojmech lidského života o to
více, čím hlouběji se barva chápe ve svém původním přirozeném významu, znaku a
symbolu.
Každý jednotlivý barevný tón symbolizuje určitý pojem a nezřídka i dva a
více. Celá tato symbolická struktura a systém vznikl na základě dřívějších představ o
symbolickém obsahu barev, o jejím určení, významu, řeči a struktuře. Když se tedy
vrátíme o trochu zpátky, tak přesnější určení barevné symboliky, přibližně shodné se
středověkem, začínáme nacházet teprve až v kultuře a umění pozdní antiky. Stačí si
však připomenout Egypt, starověký Orient, Mezopotámii a použití barvy u
přírodních národů jako významové a sdělovací symboliky a musí nám být jasné, že
kořeny tohoto významového chápání barvy sahají velmi hluboko do dějin lidské
tvorby. Proto je nasnadě, že i starověké chápání barevné symboliky prošlo skutečně
tisíciletým vývojem než bylo při dodržení základních postulátů vyloženo zcela nově
právě do dějin vstupujícím středověkem. Odrazil se v něm všeobecně přijímaný a
žitý transcendentní duch světového názoru doby. Je však nutné si jasně uvědomit, že
středověká struktura barevné symboliky je složitý a mnohoznačný komplex pojmů a
významů, pro nás mnohdy zdánlivě protikladných a zejména vážících na sebe
množství vztahů s jinými prvky výtvarného díla. Umělci středověku velmi dobře a
přesně tento systém a jeho vliv na emocionální nitro člověka chápali a tyto znalosti,
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nezřídka mysticky zažité, mistrně používali. Symbolika barev v chápání středověku
měla dva úkoly:
- Mysticko-symbolický
- Prakticko-informativní
Abychom dobře pochopili obsah a význam právě řečeného, je nutné si
ujasnit, jak symbolika barev pracovala a s jakým obsahovým významem se
ztotožňovala. Výběr barev se uskutečňoval vždy v souladu s ikonografickým
kánonem, který určoval významy barev v zobrazované scéně či výjevu a na
jednotlivých účinkujících osobách. Samozřejmě, že jednu z nejdůležitějších a svým
způsobem rozhodujících rolí zde hrál talent umělce. Právě v projevení se talentu
tvůrčí individuality autora a překonávání, nebo lépe řečeno, dokonalém využití
středověkého kánonu ve výtvarném umění, přineslo do této symboliky barev
mnohost a tedy určitou zdánlivou nepřehlednost jednotlivých významů. To potom v
průběhu dalšího vývoje vedlo naopak ke zjednodušení, až do využití pouze několika
základních barevných odstínů. S tímto se setkáváme nejenom v evropském kontextu,
ale i ve středověkém výtvarném umění Persie, Indie, Číny, Japonska atd. Tento
charakter kompozice je spojen s využitím lokální barvy. Její principy jsou zřejmé ve
srovnání s šerosvitem, který vytváří vjem nazvaný nepřetržitost barvy. Šerosvit
jakoby sjednocoval barevnou chromatičnost jednotlivých zobrazovaných objektů,
předmětů a figur. Tím dochází k jakémusi vzájemnému prolínání a vzájemným
vztahům mezi chromatickými odstíny všech prvků zobrazení. Ovšem šerosvit
středověk nezná. Zde mají mimořádný význam v organizaci kompoziční struktury
barvy černá a bílá a jejich odstíny (do jisté míry lze říci, že by se mohlo jednat o
jakousi předzvěst šerosvitu).
Výjimečný význam v této organizaci měla i prostorová struktura barvy,
která se vytvářela principem malé hlubiny. Prostorové vztahy jednotlivých prvků
obrazu byly pouze stylizované, proto byla stylizována i barva. Prostorové trvání se
vytvářelo používáním několika forem perspektiv a také výrazovými prostředky
tonálnosti - osvětlením a zatemněním.
Barva hrála také vážnou roli ve vytváření rovnováhy, protože prostorová
struktura barvy vzniká na základě všeobecně známého jevu, a sice schopnosti
vystupování a ustupování barvy na zobrazené ploše. Teplé tóny se přijímají jako
vystupující a chladné jako ustupující. Toto všechno je samozřejmě poměrně dost
relativní, protože ještě existuje konkrétní výtvarné prostředí, ve kterém ta či ona
barva sídlí a působí, a tím se i násobí či zmenšují, nebo dokonce mění její vlastnosti.
Je známo, že prostorové vlastnosti nemá pouze barva, ale i forma. Právě položení
barvy do formy dává v syntéze konečný výraz prostorové struktuře barvy. Tím jsme
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došli k podstatě barevné struktury středověkého výtvarného umění, kterou je nutno
chápat jako komplex výše popsaných aspektů - barevné tonálnosti, barevné stavby,
kompozice barev a prostorové struktury barvy. (3) Velmi zajímavou technikou
středověkého malířství a podle některých předpokladů i sochařství a architektury,
byla tak zvaná zkreslená perspektiva. Byl to způsob jak zakódovat určitý fakt či
určitou skutečnost do ikonografického znaku nebo symbolu, který jako optický vjem
byl viditelný pouze z určitého úhlu pohledu. Tento úhel pohledu byl však také
zakódován v celkové kompozici díla tak, že byl odhalitelný pouze pro zasvěcené,
poučené nebo skutečnou náhodou.
Tato »červená nit« táhnoucí se staletími a pravděpodobně i tisíciletími, končí
v moderní době a silně ovlivňuje i zcela originální myšlenky géniů naší doby. A je to
tak dobře. Vypracovaný normativ, i když sám o sobě velmi variabilní, je jedním z
pevných bodů pro základní orientaci člověka v uměleckém díle, ale i pro základní
orientaci člověka v hodnotovém systému stvořeného (existujícího) světa.
„Krása barvy a formy není dostatečným cílem umění (navzdory tvrzení
čistých estétů nebo naturalistů, kteří často též směřují ke kráse). Vibrace nervů
přirozeně existuje, zůstává však omezena na nervový systém ...Avšak povrchní
dojem z barvy může se vyvinout ve skutečný zážitek ...Z elementárního působení
vznikne hlouběji zasahující pohnutí ...Rozechvěny jakoby ozvěnou souznějí ostatní
duchovní oblasti. Silně cítící lidé jsou jako housle, na něž se dobře hraje a které
vibrují při každém dotyku smyčce, všemi svými částmi, každým vláknem. Přijmemeli takové vysvětlení, musí vidění souviset se všemi ostatními smysly. A to je právě to
nač myslím. Mnohé barvy mohou působit přímo bodavě. A naproti tomu jiné jako
cosi hladkého, sametového, takže bychom je rádi hladili. Podstata rozdílu mezi
teplou a studenou barvou vychází z těchto souvislostí. A právě tak jsou barvy, které
se zdají měkké, nebo jiné, které působí tvrdě, takže cítíme jejich suchost,
vymačkáme-li je čerstvě z tuby...
...Myslím, že duchovní proces oplodnění plně odpovídá fyzickému procesu
zrození člověka. Možná, že přesně tak vznikají světy. Malba je hřmící střetnutí
rozmanitých světů, které byly určeny, aby střetnutím stvořily nový svět. Každé dílo
vzniká technicky stejně jako kosmos - katastrofou, která z chaotického hluku
nástrojů nakonec stvoří symfonii, již nazýváme hudba sfér. Stvoření díla je stvoření
světa." (4) Abychom si udělali konkrétní představu, podíváme se na ty nejvíce a
nejzákladněji používané filosoficko-smyslové pojmy několika základních barev:
Červená-zlatá: pohyb vpřed, láska, dokonalost, završenost, poznání, oheň, slunce,
zlato, touha, počátek v konci, božskost, vznešenost, duchovnost, utrpení, bolest...
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Bílá: prostor, nekonečno, Věčnost, čistota, nevinnost, Panenství, vzduch, stříbro,
ticho, spravedlnost, spočinutí, konec i počátek, nevědomost, duchovnost ...
Černá: konec i počátek, Věčnost, země, stesk, smrt, marnost,

nekonečnost,

tajemství, předurčenost, vesmír, nevědomost...
Zelená: věrnost, zaslíbenost, oddanost, moudrost, poznání jako stav nikoli jako
proces ...
Modrá: nadějě, touha, toužebné očekávání, víra ve smyslu naděje.
Zlatá (světelně-barevné kontexty byzantské kultury):

Bůh

Krev

Pravda

Světlo

Zdraví

ZLATO

Sláva

Věčnost

Království

Slunce

Panenství (5)

V těchto souvislostech bych se chtěl zmínit o prastarém, dodnes velmi často
používaném a někdy i zneužívaném barevném symbolu - BÍLÉHO KONĚ. Použiji jej
jako příklad k většímu pochopení významu čisté barvy položené do formy nebo na
ikonografický znak. Tento symbol má tři výrazné roviny, které se mezi sebou
vzájemně prolínají, vzájemně se doplňují a vytvářejí tak komplex pojmů, jenž teprve
definováním do symbolické roviny bílého koně ozřejmí a vyjeví svou komplexnost a
bohatost.
KŮŇ: vznešenost, svoboda, volnost, hrdost, věčnost, věrnost. Ve spojení s bílou se
kůň změnil zcela dokonale na čistý symbol, který nebyl ani vědomě ani podvědomě
spojován se zvířetem. Bílý kůň se dá, jako symbol, velmi těžko k něčemu přirovnat,
protože je mimořádně abstraktní. Snad znamení od Boha, posel jako Anděl? Možná,
ale v symbolicky přeneseném slova smyslu zcela přesně. Bílý kůň byl vždy znakem
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vojevůdce, krále, císaře: tedy toho, kdo byl povolán postavit se před národy do jejich
čela, aby hájil právo, spravedlnost a pravdu. Je to ten, kdo porazí Zlého, protože je
oproti němu v právu, které vyvěrá se zákona.
Panenství: znamená ve svém původním významu - neposkvrněnost hříchem
(nečistotou). Čistota srdce i čistota těla, vznešená nevinnost věčnosti, nevinnost jak v
prostoru tak i času, věrnost. Oběť: to, co je obětí ve své podstatě, fatálně, a dále pak
vývoj této skutečnosti v dramatu samém. Oběť je v přímé závislosti na pojmy
symbolu panenství. Oběť nikdy nemůže být zlá, podlá, negativní v morálním a
etickém smyslu, zlo nemůže být obětováno, protože oběť je (ať již zástupná či přímá)
vždy nevinná, vždy čistá, vždy pokorná, protože právě proto se obětí stává.
Smrt: je absolutní, proto vždy vznešená a čistá. Protože je absolutně spravedlivá.
Smrt sama o sobě nemůže být podlá, zahanbující, nechutná, nespravedlivá,
nedůstojná, ponižující, pokořující, potupná atd. Smrt je vždy stejná. Tyto přívlastky
se mohou týkat a vztahovat spíše ke způsobu umírání, ale i zde z velkou výhradou.
Nikdy však ke smrti samé. Ve Zjevení sv.Jana je jezdec na bílém koni a jeho vojsko
také na bílých koních a všichni jsou oděni v bílá roucha. Tento jezdec je vykládán a
označován jako Slovo Boží (z jeho úst vychází meč a jím bije národy).
"Uviděl jsem otevřené nebe, a hle: bílý kůň! Ten, co na něm seděl,jmenuje se Věrný
a Pravdivý. Soudí a vede válku spravedlivě. Jeho oči - planoucí oheň, na jeho hlavě
mnoho čelenek; má napsáno jméno, které zná jenom on sám; šaty, které má na sobě,
jsou nasáklé krví. Jeho jméno: Boží Slovo. A s ním nebeské vojsko na bílých koních,
oblečené do skvěle bílého kmentu. Z úst mu vychází ostrý meč, aby jím bil národy;
bude jim vládnout železným prutem. On šlape ve vinném listu trestajícího hněvu
vševládného Boha. A na plášti na boku má napsáno svoje jméno: Král králů a Pán
pánů."
(Zj 19,11-16)
Boží Slovo-Logos-Kristus = první a nejvyšší pravda, nejvyšší spravedlnost,
nejvyšší čistota, nejvyšší věrnost, nejvyšší vznešenost a nejvyšší oběť. Proto i smrt,
která je vždy absolutní, protože smrt je v tomto kontextu zánikem všeho, co bylo
špatné, zkažené, shnilé, tlející, nepodléhající obnově. Smrt je v tomto případě i
naděje na znovuzrození, obrácení, očištění ve všech aspektech, jak hmotných, tak i
duchovních. To ovšem znamená křest. A křest znamená - zemřít pro všechno, co není
Boží a odporuje zákonu lásky - Agapé. Smrt jako znovuzrození je tak znamením
nového života v Bohu Otci i Synu i Duchu svatém.
Ve smyslu Věčnosti je tedy smrt - bílá (naděje, vzkříšení).
Ve smyslu Člověka je tedy smrt - černá (tajemno, neznámo, konečno).
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Tím vším samozřejmě nechci říci, že veškerá tato symbolika pochází a
pramení z náboženských učení. Vůbec ne. Tam je pouze v tomto smyslu aplikována,
protože se zcela zjevně jedná o systém archetypů, které platily od nepaměti a které z
největší pravděpodobností vycházejí z nejstarších duchovních proudů lidského
vědomí a prastarých mystických duchovních zkušeností lidstva. Bílé zvíře bylo
odjakživa znamením nadpřirozené skutečnosti, která se takto člověku vyjevovala a
přinášela určité poselství (v Indii to byli bílí tygři, legendární bílí sloni nebo
posvátná bílá kráva zebu. Pro celý starověký a středověký svět mytologický bílý
jednorožec - viz Kap.IV, pozn.č.4). Ve stejném smyslu používá tohoto symbolu i
umělecký obraz. (8)
V tomto smyslu je zcela zjevné, že vrcholný umělecký film je obrazem sám o
sobě. A.Tarkovskij nebo S.Paradžanov překonali film filmem, protože dovedli
obrazné vyjádření do takové celistvosti, že film přestal být souhrnem obrazů, ale stal
se obrazem sám. Proto se v souvislosti s dílem těchto tvůrců hovoří o tom, že to, co
vytvořili, už snad ani není film v pravém slova smyslu. Je to asi pravda. Potíž je
pouze v tom, že film není, bohužel, ani přibližně teoreticky definován a zřejmě těžko
někdy bude. Tím jsme se okrajově dotkli ikonografie. Tedy způsobu zobrazování
představ, výjevů, jednotlivých postav, pojmů či globálních filosofických skutečností.
Výkladem se zaobírá uměnovědná disciplína ikonologie, proto se o tomto obrazném
způsobu myšlení a sdělování zmíním jen krátce. Film patří mezi umělecké druhy,
které se vyjadřují, mimo jiné, i pomocí výrazových prostředků ikonografických
koncepcí. Tím je zařazován i do uměleckého druhu - výtvarné umění.
IKONA znamená podle řeckého eikon, OBRAZ. V literatuře ikona znamená
slova, která jsou znakem zakládajícím se na vztahu k podobnosti s charakterem
předmětu, který označují. Kdežto ve výtvarném umění a všech dramatických
uměních se jedná o skutečné obrazové vyjádření, které je navíc i básnickým obrazem
vyjadřujícím vztah předmětného nebo obrazového znaku (ikony) k básnickému
smyslu tohoto znaku.
Jako příklad bych odkázal na Kap.VII, kde se zmiňuji o akrostychonu. Zde
bych rozvedl jiný, tentokrát čistě obrazový (obrazný) znak - CHRISMON (nazývaný
též Christogram). Právě tak, jako u zmiňovaného akrostychonu, tak i u chrismonu
vyjevuje ikonografická zkratka ve znaku či symbolu daleko hlubší smysl, než je
zřejmé na první pohled. Graficky se jedná o prolnutí dvou řeckých písmen, X a P
(CH a R), které označovalo opět symbol Krista. Tento grafický symbol byl znám už
před příchodem křesťanství v Řecku jako znak nejvyššího soudce a křesťané jej
převzali jak ikonograficky, tak i významově. Ježíš Kristus je nevyšší soudce, který
při svém druhém a definitivním příchodu (Apokalypsa) bude soudit živé i mrtvé
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podle jejich skutků. (6) Údajně, podle legendy, tento znak (znamení) uviděl císař
Constantinus na obloze r.312 sestavený z hvězd a vyložil si ho jako pokyn Boží: In
hoc signo vinces (V tomto znamení zvítězíš). Chrismon je tedy znamením Života,
který jako Kristus přemohl smrt a vstal z hrobu, aby žil po věky věků. Všechny tyto
ikonografické zkratky, znaky a symboly byly mimořádně důležitým komunikačním
prvkem, protože v té době převážná část obyvatelstva neuměla ani číst, ani psát.
Jednoduchým znakům se však dokázali snadno naučit a křesťané tak mezi sebou byli
schopni rychle, ale hlavně poměrně hluboce komunikovat. Obrazné myšlení a
sdělování v té době bylo, i z důvodů právě řečeného, velmi rozvinuté a poměrně
široce používané. Proto i zcela negramotní se z těchto znaků-ikon učili snadno
chápat rozvinutou a dost složitou problematiku a poselství nové víry. Jinou takovou
ikonou byly tři soustředné kruhy, které znamenaly tvář Boží v jednotě jeho trojjediné
lásky. Tento ikonografický znak se stal geometrickým základem pro kanonické
zobrazení tváře Krista na deskových malbách. První kruh - aura (svatozář), druhý
kruh - obvod hlavy (i s vlasy), třetí kruh - čelo, oči, nos. Sv.Jan Damašský napsal:
"Čím je kniha těm, kdo znají písmena, tím je pro ostatní obraz." A v tomto systému
sdělení a komunikace se barva uplatňovala s mimořádnou silou emocionálního
prožitku poznání. Ale především jako samostatně fungující složka, pomocí které se
prohluboval a zpřesňoval význam obrazného, ikonografického, sdělení. Barva byla
součástí obrazu od samého počátku malby. Vždy byla používána ve zcela
konkrétním ideovém významu a měla svou zásadní a nezaměnitelnou důležitost v
poznávacím procesu. V tomto smyslu je potřeba si uvědomit, že i sochařství bylo
výrazně barevné. Sochy se vytvářely většinou ze dřeva, malovaly se a výrazně
značily zdobením, zlatem, kůží, jinak barevným dřevem, kovotepectvím a dalšími
přírodními materiály. Tedy opět barva obraz završovala. Nebyly vzácné sochy, které
se záměrně vyráběly z barevného kamene, a to i několika druhů. V tomto smyslu lze
označit barvu za formu (v souladu s některými teoretickými úvahami i praktickou
zkušeností výtvarných umělců), pomocí které se výtvarné dílo ztvárňuje, vyjadřuje a
vyjevuje. Když jako výtvarný materiál byl použit čistý nebarevný kámen, např.
mramor, opět to bylo významově zdůvodněno, (kromě římského sochařství, které
bylo většinou napodobením řeckého).
Tato forma, která je barvou a barva, která je formou, je spolu se zvukem
fenomenálním jevem, který je jak formou tak ideou současně. Proto může být jak
výrazovým prostředkem tak obsahem. Rozeznat, kdy je čím, nám pomáhá kontext
jejího zařazení do celku uměleckého díla, ale skutečně může být obojím současně.
Takže filmové vyjadřovací prostředky lze označit v tomto smyslu (jak literárně tak i
výtvarně) za čistě ikonografické.
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CHRISMON SOUSTŘEDNÉ KRUHY

Další barevnou polohou filmového uměleckého výrazu a jeho výtvarného
řešení je použití klasického výrazu černobílé formy obrazu. Otázkou je, zdali má
smysl dnes, kdy kina, obrazovky TV i počítačů hýří barvami a kdy se v zájmu
komerční úspěšnosti, tj. zisku, barví dokonce i staré klasické filmy. Masový divák
totiž naprosto odmítá konzumovat jejich nebarevnost!
Černobílý obraz smysl má, a dokonce velmi hluboký. Černobílá je totiž
schopna vyvolat velmi silný pocit skutečnosti, něčeho opravdového, něčeho, co se
skutečně děje, nebo co je založeno na pravdě. Co je věro-hodné. Co nemá schopnost
povrchní ilustrace a přikrašlování. Proto je černobílý dokumentární film emocionálně
pravdivější než barevný. Tuto skutečnost neovlivňuje ani v té době běžné kolorování
filmů několika barevnými odstíny vždy podle charakteru scény a její emocionální
atmosféry. Tento fakt vyvěrá pravděpodobně z tradice filmu, který v počátcích svého
vývoje výrazově napodoboval výtvarnou polohu rozvíjející se fotografie. Je to
otázka spíše ustáleného vjemu filmového obrazu, kdy černobílá pro většinu
vnímatelů byla dominantnější než barevný jednolitý tón, který spíše zdůrazňoval
skutečný a emotivně věrohodný obsah scény. Tento stav se vytvořil jednak tradicí a
jednak nástupem televize, která byla zpočátku černobílá a také módou černobílých
retrospektivních dokumentárních pořadů a cyklů (Hledání ztraceného času, Velká
vlastenecká válka, Film pro pamětníky, Filmový klub, atd.)
Ovšem ještě jednu vlastnost má černobílá forma filmového obrazu. Je
nevtíravé a nenápadné. Proto černobílý obraz přijímáme sice bez nadšení a obdivu,
ale s důvěrou v jeho věrohodnost. Tuto důvěru pak zpětně přenášíme na
zobrazovanou skutečnost. Je zde ovšem ještě jedna možnost. Jak jsme si říkali na
samém začátku této kapitoly, barevný vjem je subjektivní jev lidského oka, které
jako senzor citlivě analyzuje elektromagnetické vlnění světla. Černobílá by tedy
mohla být jakousi hodnotou objektivní skutečnosti. Nebo hodnotou blízkou k
objektivní skutečnosti. A pravda vzbuzuje důvěru, i když není povzbuzující, hezká
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nebo uhlazená. Možná odtud pramení onen pocit důvěryhodnosti při pohledu na
černobílou skutečnost. Lidské oko ovšem vidí barevně a člověk tuto barvu zřetelně
vnímá a je jí mimořádně silně emočně a psychicky ovlivňován. A zde vzniká určitý
paradox. Tato barevná struktura obrazu přirozeného světa je námi pociťována jako
jev natolik samozřejmý, že si člověk barvu psychologicky neuvědomuje, protože ji
přijímá jako součást existující skutečnosti. Pokud se tedy nejedná o mimořádně silné
emotivní zážitky (západ či východ slunce, modré moře, zasněžené hory, duha atd.)
tak člověk vědomě barvu neregistruje. Uvědomí si ji až při setkání s černobílou
strukturou obrazu, která v protikladu k barvě působí jako něco, co není běžné, co je
neobvyklé, podivné, svým způsobem tajemné a zvláštní. Co tedy působí jako záměr.
Černobílý obraz má ovšem i další možnosti vyjadřování, nikoli pouze věrohodnost.
Dokáže jenom na základě světelných možností kontrastu a jasu své škály odstínů
vyjádřit mimořádně silný kontrast snu a skutečnosti, reálnosti a fantazie. Ve svém
vrcholném výtvarném uměleckém využití předčí iluzornost barvy a je schopen
vyjádřit se sobě vlastní věrohodností i více než sen a více než fantazii. O tom nás
dokonale přesvědčuje výtvarné pojetí filmu T.Abuladzeho PROSBA. Černobílé
řešení filmového obrazu má velmi blízko také ke grafice. Tedy tvar, linie a kontrast.
To znamená světlo a stín ve své nejčistší podobě, bez barevného ladění a významů.
Pro všechny tyto vlastnosti je dnes černobílé výtvarné pojetí filmového obrazu
považováno za velmi jasný a mimořádně výrazný umělecký záměr, který musí být
samozřejmě podpořen i ostatními výrazovými komponenty uměleckého filmu,
protože se může i černobílý obraz stát jen prázdným formálním gestem, odlišovacím
prvkem, bez hlubšího významu (viz. množství módních černobílých videoklipů).
Stačí si uvést čtyři příklady.
Pier Paolo Pasolini: EVANGELIUM PODLE MATOUŠE (1964), František
Vláčil: MARKETA LAZAROVÁ (1965), Thengiz Abuladze: PROSBA (1969) a Andrej
Tarkovskij: ANDREJ RUBLJOV (1966). Shodou okolností jsou to všechno náměty
historické a vznikaly ve velmi krátkém časovém rozpětí. Dá se říci, že ve stejnou
dobu. Vědomé a záměrné umělecké použití černobílého výtvarného řešení jako
vyjadřovacího prostředku a nositele základní časoprostorové informace (tudíž i
formy), svědčí o velkém uměleckém citu a silném zaujetí pro poetické výtvarné
vnímání skutečnosti u těchto režisérů. Výsledný dojem u všech čtyř filmů je
ohromující. Pocit pravdivosti a věrohodnosti celého pojetí i obsahu, vnitřní struktury
i obrazu samého, docházející místy až k podvědomému ztotožnění se se skutečnou
historickou realitou. Trochu podrobněji si všimněme dvou.
- Andrej Tarkovskij: ANDREJ RUBLJOV (SSSR 1966)
- Thengiz Abuladze: PROSBA (SSSR/Gruzia 1968)
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Je zajímavé, že většina režisérů-umělců používá klasický černobílý filmový
materiál, když chce výtvarně i formálně vyjádřit určitou historickou dobu nebo
historický námět. Jak jsme si již řekli, je to tím, že černobílá ve filmu působí
věrohodně a pravdivě, z mnoha objektivních i subjektivních příčin. Tento fakt už
přestává platit, díky barevné televizní publicistice a skoro absolutnímu používání
barvy ve filmu a v televizi. Tam se naopak černobílá dostává do módy a začíná se
hromadně používat jako formální výtvarný prvek ve videoklipech. Černobílá má
tedy, alespoň zatím, vlastnost věrohodnosti. Věříme, že to, co se odehrává na plátně
je skutečné, nepřikrášlené, že to není stylizace, ale spíše dokumentární záznam
skutečnosti.
To platí o filmu A.Tarkovského: ANDREJ RUBLJOV, kde výtvarná formální
stylizace a poloha umělecké vize nastupuje až při objevení se žhavých uhlíků v
ohništi, ikon A.Rubljova a konečném symbolickém záběru. Toto vše je už snímáno
barevně, na rozdíl od celého filmu. Pravda života skončila, zůstalo dědictví tvůrčího
génia nejen jako svědectví díla jeho života, ale zejména jako svědectví o cestě
člověka v pravdě a k pravdě. Umění jako teologický znak věrohodné pravdy bytí
(ikony) a tvorba jako cesta k očištění sebe i světa, jako obraz vejití v svobodu (řeka,
déšť, koně).
Jinak je tomu ve filmu T.Abuladzeho: PROSBA. Ten je celý výsostnou
stylizací a básnickým symbolickým uměleckým obrazem. Přesto je zde použita
pouze a jenom černobílá výtvarná forma. Černobílá tedy jako jedinečný symbolický
výtvarný stylizační prvek. Umělec zde nehledá složité koncepce, proto mu nepřekáží
množství složitých variant a možností. Má pouze černou a bílou. A právě proto se
vyjadřuje tím nejprostším jazykem výtvarného světa:
Černá: zlo, tma, zatracení, pokušení, strach, lež, smrt, ďábel.
Bílá: světlo, jas, dobro, láska, milost, pravda, život, Bůh.
Černá: země, hmota, hřích, povrch, poskvrněnost, nečistota.
Bílá: nebe, duch, nevinnost, hlubina, panenskost, čistota.
Této koncepci přizpůsobil i možnosti techniky. Nechali si spolu s
kameramanem filmu Alexandrem Antipenkem vyrobit speciální nízkocitlivou
filmovou surovinu, která zvýrazňovala okrajové polohy spektra (černou a bílou) a
podstatně potlačovala ostatní škálu šedých odstínů. Pomocí takto definovaných dvou
základních světelných a barevných poloh obrazu, vytváří T.Abuladze spolu s
A.Antipenkem nevídané filosoficko-poetické hlubiny, které jsou schopny vyjádřit v
podivuhodně čisté a srozumitelnější formě i ty nejsenzitivnější a nejsubtilnější vztahy
dobra a zla. Zlý je tak definován stínem do kterého se schovává před světlem a ze
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kterého vylézá pouze proto, aby uchvátil a opět se stáhl. Čistota, láska a pravda jako
panna v bílém šatu a mysl lidská jako míhání bílé-světla a černé-tmy, znázorňuje její
stálou rozkolísanost, nestabilnost, nesoustředění, zmatenost a do velké míry
neschopnost rozpoznat právě dobro od zla.
Na závěr této kapitoly si rozebereme použití barvy v několika filmech.
Thengiz Abuladze: STROM PŘÁNÍ (SSSR/Gruzia 1978)
V úvodní scéně, v jakémsi prologu, starosta Cicikore zabíjí bílého koně na
zelené pastvině, která se doslova červená rozkvetlými vlčími máky. V této scéně je
klíč k pochopení pohybu tématiky, její dynamičnosti i statičnosti, času i prostoru. A
to právě pomocí barvy. Barevná symbolika je zde nositelem veškerých významů,
akcentů i průvodcem k dalšímu, hlubšímu proniknutí do složité významové struktury
celého filmu.
Zelená: pastvina a příroda jako celek i s jejími pohybovými strukturami znamená
život a zároveň vnitřní dynamiku scény a nadčasový prostor, ale i věrnost a moudrost
stvořeného světa, který je posvěcený.
Červená: v barvě květů, které z ní vyrůstají, znamená oslavu tohoto života, jehož
principem je Láska. To je pohyb pozitivním směrem, jako u zelené, čas a prostor
Věčnosti a Nekonečnosti tohoto pozitivního principu.
Bílý kůň: je nevinná oběť, obětní smrt očisťující vše, co je zaneseno zlem. Tedy
opět pozitivní pohyb vytvářející silnou vnitřní dynamiku. Nádherný pohyb ke katarzi
nejvyššího významu - smrt nevinnosti jako nejvyšší očista všeho ostatního, nejvyšší
projev Lásky (Kristus?). Bezbranná čistota umírající zvůlí samozvaného a zejména
samolibého zla.
Červená krev: je konec, ale ve spojení s červenou v květech na louce se mění v
symbol nového života, zrození a, chceme-li být reálnější - porodu nového života.
Krev tak uzavírá kruh života a smrti znovu v život. A to zejména v symbolické
postavě Gedii, majitele bílého koně, který má na sobě červenou rubachu jako
znamení budoucí oběti. On je obětí ve vlastním slova smyslu. Zabití bílého koně je
nejen předobrazem zabití Gedii, ale i obrazem zabití Marity. Cicikore zabíjí
nevinnost na upozornění nevinného dítěte, tak jako dále v ději zabíjí, v přeneseném
slova smyslu, Maritu na popud spravedlivě jednajících nevinných. Gedija umírá v
konci jako láska Marity, tedy jako svědek pravdy. Proto už teď na samém začátku
filmu má na sobě znak tohoto utrpení, této cesty a jejího konce, červenou rubachu.
Toto všechno vnáší do filmu komplexní strukturu pohybu, dynamiky i statiky.
Protože, jak už víme, největším pohybem v lidském životě je: Zrození, Láska a
Smrt. Toto »mystérium« barev jde celým filmem. Určuje všechno, definuje přesně a
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neomylně každý detail a řídí celou dramaturgickou koncepci. Na konci filmu se ve
stejných významech jako na začátku barevná symbolika zopakuje ještě v důrazněji
objektivizovaných významech.
Vojtěch Jasný: AŽ PŘIJDE KOCOUR (ČSSR 1961)
V tomto, dnes již klasickém, filmu, se jedná o výjimečně čistou výtvarnou
polohu využití symbolického významu barev.
Červená: láska, upřímnost, ryzost, pravda, nezkaženost, vyvrcholení jak života, tak
moudrousti - což je bolest poznání.
Žlutá: přetvářka, faleš, nevěrnost, věrolomnost, nestálost.
Fialová: nadutost, pyšnost, nestálost, samolibost, citová
chladnost, prospěchářství, nadřazenost, povrchnost.
Šedá: podlézavost, lokajnictví, bezpáteřnost, hrabivost, přetvářka, podvodnictví.
Proč však je barva v tak čisté symbolické rovině použita i když samotné
charaktery postav jsou scénáristicky černobílé, tedy na první pohled zřejmé a lehce
čitelné. Dokonce tak čitelné, že od samého začátku z děje filmu víme, že ředitel
školy je mocný, bezcharakterní a samolibý blbec, vedoucí restaurace podvodníček
schopný pro zisk všeho, učitel poctivý idealista, vdova, která mu nadbíhá, nešťastná
falešnice, školník podlézavý intrikán atd. To by ovšem znamenalo, že úloha
barevného zviditelnění jejich charakterů by měla nádech nadbytečné formální
samoúčelnosti. Právě zde je však skryto jedno z tajemství účinku poezie jako
nosného prvku umění. Poezie jako jedné z podob krásy.
Vezměme si dvě klíčové scény filmu. Jedna je hned úvodní; nad městečkem
krouží čápi. Ředitel školy bere pušku a učitel Robert kameru a jdou proti sobě každý
za svým cílem. Po zastřelení čápa, se kolem shromáždí všichni budoucí účinkující a
v krátké výměně názorů se rychle vyjevují charaktery. Všechno je najednou na svých
místech. I bez barevné symboliky. Kouzelníka s krásnou Dianou a pohádkovým
kocourem přivolá až vyprávění pana Olivy. Ale v tom okamžiku se propojují dvě
časoprostorové roviny v jednu. Současně s tím i dvě různé koncepce pohybu
rozkrývání tématiky se slévají v jednu. Tak vzniká těžko definovatelná třetí rovina
pohybu a časoprostoru, která soustřeďuje na sebe vnímatelovu pozornost, ovšem na
zcela jiné úrovni. Tím jsme se dostali k druhé zmiňované scéně, a tou je putování
rájem Diany a Roberta, když hledají každý tu svou zatoulanou kočku a nacházejí
sebe sama. Tato scéna je už plně určována symbolickými barvami. Také se proto
odehrává už v jiném prostoru, jiném čase a tudíž i v jiném pohybu. Oba jsou v srdci
lásky. Oni už barvu nepotřebují, oni už ji pijí jako víno, jako pravdu krve života
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uvnitř které jsou jednotní se vším. Jako děti, na které barva nepůsobí, až na čistou
dvojici zamilovaných chlapce a děvčátka. Proto se kocoura nebojí. Děti totiž jsou v
pravdě. Proto je pro ně vyprávění pana Olivy skutečností, právě tak jako pro Roberta.
Pojednou si uvědomíme, že význam barvy jako symbolu, který odkrývá čistou
polohu charakteru člověka, je pouze druhotný. Tím hlavním úkolem barvy je skrze ni
charakterizovat vztah k hlubině skutečné reálné pravdy. Vzdálenost od čisté pravdy
je opravdovou příčinou charakteru barvy. A právě tato vzdálenost určuje teplotu
mého charakteru. Čím dále, tím chladněji. V centru je oheň lásky (červená), trochu
dále je faleš a nevěrnost (žlutá), ještě dál od horoucnosti plamenů je pýcha a
samolibost (fialová), ta má stále alespoň odlesk ohně lásky, protože o ni ví. Nejdále
je nebarevná, přisluhovačství zlu-pýše (šedá). Ta už ani odlesk nevidí, jen závidí.
Proto takto použitá barevná symbolika už
nemůže působit jako formální
samoúčelnost. Neodhaluje nám už známé charaktery, ale odkrývá nám neznámý
vztah těchto charakterů k čistotě pravdy. A jsme u nejčistšího projevu poezie jako
prazákladu uměleckého vjemu. "Podstata básnického obrazu spočívá v tom, jak od
předmětu jež známe v jednom vztahu, přecházíme k předmětu, který v témže vztahu
neznáme." (7) Přesto, že jinou polohu a úlohu v tomto filmu barva zřejmě nemá,
vzniká při tomto použití díky poetismu barevné symboliky ještě něco navíc - střet
jednotlivých čistých barev mezi sebou. Barev, které jasně symbolizují dominantní
prvek charakteru jednotlivých postav ve vztahu k vzdálenosti od pravdy. Tento střet
vyjevuje průzračný a jednoznačný konflikt výše zmíněných charakterů. Konfliktnost
těchto povah, i když je známe, si plně uvědomíme v celém jejich antagonismu, až při
použití barvy pro jejich definici. Barva ovšem slouží i jako krystalicky čisté
vyjádření rozdílnosti těchto charakterů nejen v jejich konfliktnosti na straně jedné,
ale i sounáležitosti na straně druhé. Protože každá barva má něco z té druhé. Barva
je zde tedy použita jako jednoznačný symbol, který nelze interpretovat jinak, než jak
je použit - jako hloubkovou definici jednotlivých charakterů v jejich vzájemném
střetu o pravdu světa.
Sergej Michajlovič Ejzenštejn: IVAN HROZNÝ II (SSSR 1945)
Čistě experimentální a objevná výtvarná práce s barvou v tomto
přinesla své vynikající ovoce. Ejzenštejn používá barvu opět
hlubokou mírou poučenosti o středověkém barevném systému.

filmu

jednoznačně a s

Černá: smrt, temnota, tajemství, věčnost, lidská pokora i hrozba, konec i počátek.
Pocitově je neutrální, spíše teplá, vystupuje v perspektivě do popředí, je dominantní.
Červená: život, radost, krev, dovršení života v Bohu, ale i v hříchu (záleží na
kontextu), oheň, žár, agrese, násilí, vznešenost, utrpení, bolest, moc. Pocitově je
teplá, vystupuje do popředí, je dominantní.
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Obě tyto barvy jsou dominantní a ve vzájemné kombinaci jako výtvarná
stylizace pekla, hrůzy a hrozby, utrpení a bolesti. To vše ve spojení s postavou Ivana
Hrozného. Jinak jsou to klasické barvy byzantských a pravoslavných ikon, kde jsou
použity v čistě kanonickém duchu. Tak jsou komponovány i zde.
Modrá: tušení hrůzy, tušení smrti, maska smrti, tvář smrti, ztráta života, strach,
odešla rudá-život, vření, spění, završování, tep života - a objevila se Věčnost jako
zánik času, chlad, odcizení. Pocitově chladná, ustupuje do pozadí, zcizuje, zmrtvuje.
Není dominantní.
S.M.Ejzenštejn zde používá barvu čistě výtvarně -filosoficky a zejména
výtvarně-emocionálně. V tomto filmu nejen mizanscénou a výrazným expresivním
herectvím podává svědectví o stavu mysli a duše Ivana Hrozného a ostatních postav,
ale zejména v těchto barevných epizodách je pro něj barva naprosto nenahraditelným
výrazově-výtvarně-psychologickým prostředkem, kterým prohlubuje a rozšiřuje svou
výpověď. Pracuje zde jako výtvarník a kameraman je pro něj štětcem, ovšem
samostatně myslícím a tvořícím. Barva zde především vyjevuje stav mysli a duše
hrdinů, a právě tomu je podřízena veškerá práce s kamerou, hercem, světlem a
zejména mizanscénou. Barva zde určuje vše. Dá se říci, že vše je v její režii. Ona
vytváří mizanscénu právě v tom smyslu jak jsme o ní hovořili. Ona určuje úhel
pohledu kamery, ona diktuje způsob nasvětlení, gesta herců atd. Vše se odvíjí od
stavu duše a mysli hrdiny v tom konkrétním okamžiku, který je pro postavu vždy
subjektivně pravdivý. V kontinuitě s ostatními hrdiny, jejich stavy myslí a duší,
vzniká stav objektivní pravdy, ve kterém je vyvrcholením použití barvy. A barva
tento stav vysvětluje, ozřejmuje a definuje. Právě v barevných epizodách tohoto
filmu se vyjevuje, že barva sice diktuje, ale z druhé strany jen proto, aby definovala.
Chceš-li, aby tato postava byla taková a taková, musíš použít tu určitou barvu, která
ti tuto postavu takto definuje, ale pouze za těchto a těchto podmínek. Ovšem i tyto
experimentální epizody končí tam, kde v tomto filmu započaly - v černobílé, která je
v celém filmu dominantním výtvarným prvkem obrazového
vyjádření.
S.M.Ejzenštejn i mistr filmové kamery Eduard Tissé s ní pracují výsostně výtvarně a
tím i výsostně barevně. Černobílá vrací dějovou polohu filmu do obyčejného života
se svými světly a stíny, se svým zlem i dobrem, do života lidí právě v okamžiku
završení vraždy následníka, která byla ovšem intrikou proti carovi Ivanovi.
Vyjímečná exkurze do světa symbolické barevnosti v předcházejících epizodách
ukázala možnosti použití barvy, ale dokonalá působivost, hloubka prožitku i
vyjímečnost jejího svědectví se vyjevuje až po navrácení se do "reálu" černobílého
obrazu. Tím také i tento černobílý obraz nabývá na specifické vyjímečnosti a
výtvarnosti, protože divák je ovlivněn barvou a proto zřejmě vnímá i černobílou jako
specifickou barvu. Mám samozřejmě na mysli citlivého a poučeného diváka.
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Vladimír Suchánek: RUBIKON (SSSR/Arméniafilm-VGIK 1979)
Celý film je zakódován do základních barev středověkého výtvarného umění
- bílé, černé, červené, modré a zelené. Toto výtvarné řešení vyplynulo z doby, kdy žil
a tvořil básník Nahapet Khučak, o kterém film medituje.
Bílá: v šatu dívek, třpytivém pěnivém toku vody a vodopádu, ve stránkách knih
vychází z modré barvy nebe, protože tato modrá je schopná vyjadřovat tytéž
symbolické prvky jako bílá.
Modrá: nebe vychází jako supersymbolická, jako čistý symbol sám o sobě, který
násobí sám sebe svým významem, jenž znamená to, co znamenat musí - naději, která
je v nebi, to znamená Boha. A ten je nadějí největší. Z toho vychází i smysl a
význam modré jako symbolu, který spojuje ostatní barvy, tedy i bílou v šatu dívek.
Postavy dívek znamenají samy o sobě Lásku, Múzu, symbolizují tedy někoho nebo
něco, co umělce a básníka propojuje s Bohem, tedy ve své podstatě je to výtvarně
symbolizovaný obraz Anděla. Anděl přicházející z nebe, který je nadějí v Bohu
(MODRÁ). Anděl je čistý a přichází jako čistý a neposkvrněný pozemským bytím
(BÍLÁ) a protože přichází v naději a je nositelem naděje, vychází z modré. Toto
propojení barev pokračuje až do ČERVENÉ, protože Bůh je symbolizován červenou,
je nadějí (MODRÁ), kterou posílá lidem po poslu čistém Andělu (BÍLÁ). Život však
probíhá v čase (VODA) a jen třpyt bílé se mění, protože přicházejí kompromisy, malé
i větší, nečistoty těla i ducha, bolest, touha, pokušení, hřích, poznání a utrpení. BÍLÁ
se mění na ČERVENOU, která znamená nejen poznání věčnosti Boha a tedy
nekonečnosti v něm, ale i krev bolesti utrpení a zralosti bytí. Anděl provázející
básníka životem má na sobě již ne čistotu počátku, nevinnost zrození, ale život v
završení, červenou, která je bolestí jako dovršením moudrosti. Anděl básníkův na
sobě zrcadlí stav duše básníka, proto má červený šat. (Anděl jako posel Boží je
zrcadlovým odrazem krásy Božské lásky: Tadzio - SMRT V BENÁTKÁCH). V
závěru zůstává opět pouze čas, bez poskvrny panensky čistý, protože on je
průvodcem, pozicí a svědkem života umělcova. Čas je bílý v pěnivém třpytu vody.
A skrze čas zůstává ve věčnosti znak básníkova života - kniha veršů se stopou
utrpení - červená. Toto svědectví vykonal svou tvorbou, kchamanča - hudební
nástroj v bílém, pěnivém proudění toku vody - času jako věčnosti. Tato voda je
zároveň i bílá i modrá. Věčnost je přirozeně čistá (panenská) a je největší nadějí a
touhou života.
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K A P I T O L A XVIII
ZVUK VE FILMU: TO JE POHYB, PROSTOR, ČAS, OBRAZ, POCIT...
Zvuk. (1) Netrpělivě očekávaný zlom konečně přichází a způsobuje převrat
ve výrazové poloze filmu. Zvuk zcela mění kvalitu obrazu i kvalitu tvůrčího
přístupu. Zvuk jako výrazová složka, která není zcela samozřejmou součástí
uměleckého obrazu, se ve filmu poprvé stává zcela rovnoprávným prvkem jiného
uměleckého druhu než hudba. Do této doby pouze divadlo (slovo, zpěv, hudba,
přirozený jevištní ruch), tanec a balet (hudba). Ovšem o hudbě a o slově (výrazovém
použití hlasu) divadelního herce se hovořilo ne jako o zvukovém výrazovém
prostředku, ale jako o prostředku dramatickém, scénickém či hereckém.
Zvuk je složka, která zcela zásadně film jako umělecký druh dotváří,
organizuje jeho výrazovou i významovou strukturu a definitivně jej staví na úroveň
klasických druhů umění. Zvuk jako naprosto jedinečný fenomen, který vychází ze
samých počátků a prapodstaty bytí. A to ve své globální a tím transcendentní
komplexnosti. Zvuk jako systém vnitřní podstaty bytí, systém účinnosti bytí, systém
vyjevování bytí, systém uvědomění si souvztažností bytí. Je to fenomén, který rychle
způsobuje naprostý převrat filmu jako uměleckého druhu právě pro výše zmíněné
vlastnosti. Zvuk se ve filmu sjednocuje s obrazem jako přirozený a dávno vnímatelný
prvek. V jistém smyslu jeho největší přednost a zároveň jeho největší bolest, jeho
pýcha i slabina. Jak často a rádo se zapomíná na to, že zvuk je samozřejmou součástí
vjemu obrazového komplexu a obraz reálnou součástí vnímané zvukové struktury.
Ale začněme znovu od počátku samého: Člověk vstal se Země jako ze Snu.
(Trochu si připomeneme a rozšíříme úvahu z Kapitoly VIII ):
"Všechno stvořené jsoucno má své chvění a tím i svou vibraci a je neustále
pod vlivem chvění jiných objektů či jevů, člověka nevyjímaje. Každá věc, každá
skutečnost, každá elementární částice, vše obsahuje chvění. Cizí chvění přijímá a své
vysílá. Zejména veškeré duchovní skutečnosti, které vlastně chvěním jsou samou
svou podstatou. Podle posledních astrofyzikálních hypotéz
a teoretických
kosmogonických úvah se můžeme domnívat, že určitý druh chvění byl i před
prapočátkem jsoucna a bytí (fyzika to nazývá vibrací vakua). Z našeho pohledu tedy,
chvění bylo tím, co - vyřčeno stalo se ..na počátku bylo Slovo jako Jméno. Toto
jméno bylo poté vy-sloveno, tedy vy-tvořeno skrze lásku. Budeme-li se této poměrně
abstraktní úvahy držet jako hypotézy, můžeme chvění považovat za projevený
princip lásky. To znamená stav, kdy bez objektivně dokazatelných příčin dochází k
výrazné změně jak emocionálního tak i rozumového vnímání duchovních i hmotných
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skutečností. Tento stav lze označit za reálně prožívaný vjem vnitřního i vnějšího
duchovního chvění s následnou mimořádně jemnou vibrací organismu, kterou
zakoušíme například při hlasitém a dlouhotrvajícím zpěvu, zejména sborovém či
meditativním.
Chvění, ať už je jakéhokoli původu, obsahuje, mimo jiné, i Zvuk. Protože
zvuk je vnitřní součástí chvění, šíří se chvěním. Dá se říci, že chvění je vždy podstatou
sdělení, tedy podstatou procesu na základě kterého probíhá sdělování informace
jakéhokoli charakteru. Chvění či vibrace nejenom, že přenášejí smyslové informace,
ale zejména sdělují čistě emocionální obsah. Konkrétní kmitočet vyvolá určitou
emocionální reakci. Proto i umělecké dílo tímto chvěním je, toto chvění obsahuje a
vysílá. Do zóny tohoto chvění, vibrování, vchází vnímatelé. Ten, v němž je obsažena
stejná či mimořádně podobná vibrace, jakou obsahuje a vysílá dané umělecké dílo,
tedy určitý vnímatel, který je naladěn na stejných frekvencích, nebo přinejmenším je
pozitivně připraven tyto frekvence přijímat, kdo vlastní stejný kód, byl tedy na
počátku ve stejné vibraci. Ten zareaguje, pochopí - emocionálně prožije poznání - a
vydá svědectví. Může to být samozřejmě i naopak, protikladně naladěná chvění se
odpuzují, dráždí a u vnímatele vzniká pocit odporu, nesouhlasu, nepochopení."
V tomto unikátním systému komunikace existujeme my všichni a my všichni tak
splňujeme předpoklad ke zcela výjimečnému prožitku poznání. Aniž si to
uvědomujeme, člověk je svou podstatou hudebním nástrojem. Podívejme se na tuto
skutečnost trochu podrobněji:

ČLOVĚK JAKO HUDBA
a) Hlasivky: unikátní a anatomicky zcela netypický orgán, který je naprosto
nepodobný všemu, co je v anatomii běžné. Tento orgán vlastní většina živočišných
druhů, ale není schopna jím zacházet jako člověk.
b) Citlivost těla: vnímá zvuk ve své přirozenosti jako chvění a vnímá jej chvěním.
To znamená, že přijímá chvění svou reakcí, kterou je také chvění. Přijímá-li člověk
zvukovou informaci jako chvění, přijímá ji celým povrchem těla. Tento způsob
vjemu a komunikace má živočišná i rostlinná říše vyvinut dokonce daleko
dokonaleji než člověk.
c) Chvění: prochází a zmocňuje se celé bytosti a člověk se skrze chvění, kterého se
stává součástí, sjednocuje s jednotným proudem chvění, které obsahuje celý vesmír,
a které zřejmě má svůj počátek v okamžiku jeho vzniku. Člověk jako živočich také
vlastní své druhy vibrací, které silně rezonují jeho bytostí (např.: tep srdce, tok krve
v krevním oběhu, dýchání atd.)
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d) Zvuk: je už svou samou podstatou zřejmě pravdivější než obraz, a to z toho
důvodu, že člověk vnímá zvuk daleko opravdověji ve svém niterném prožitku té
skutečnosti, kterou mu zvuk sám o sobě nabízí. Protože zvukovou informaci prožívá
komplexně celou svou bytostí, všemi smysly zároveň. Tedy i jako vjem hmatový,
chuťový, čichový a vizuální!

HUDBA JAKO ČLOVĚK
Člověk sice vnímá od narození svět všemi smysly, ale nejintenzivněji:
dvojjedině - zvukoobrazově. Jakákoli odchylka od tohoto způsobu vjemu je
deformací a není přirozená, i když vytváří zcela nové hodnoty a posunuje chápání a
vnímání světa do překvapivých poloh. Proto obraz nemůže být oddělen od zvuku a
zvuk od obrazu. Snad kromě snů, vizí, přeludů a jiných zcela mimořádných nebo
jinak deformovaných situací a stavů (např. halucinace pod vliven drog). Už jsme si
řekli mnohokrát, že hlavním impulsem pro umělecký film je poetická otevřenost,
která sama o sobě vytváří velké množství konstant, zevšeobecnění a emocí, jež se
stávají určitým, metricky, foneticky a sémanticky organizovaným systémem. To je
poetika tvorby. Hlavní, "hmatatelný" prostředek poznání a vjemu filmového díla je
obraz. Ten sám o sobě je, stručně řečeno, abstraktním pojmem a časoprostorem
zobrazených myšlenek, které vytvářejí mnohorozměrné chápání v člověku a určují
jeho vztah k okolí. Ve výtvarném umění je v tomto smyslu dominantní portrét a
krajinomalba. Malířství ovšem zachytává okamžitý stav a dělá tento okamžik
trvalým. A právě malířství bývá srovnáváno s poezií a hudbou. Ve filmu jakoby se
tyto tři umělecké druhy slévaly v jediný mnohotvárný, zevšeobecněný a navýsost
umělecký jev. Vnitřní sktruktura takto vzniklé zvukoobrazové syntézy je tedy v
nepřetržitosti estetického působení. Tato nepřetržitost je zaručena udržením
zvukoobrazového vjemu na úrovni estetického prožitku spoluúčasti, když se daný
okamžik "teď" zaměňuje za nový okamžik "teď". V tomto smyslu dochází k pohybu
rozkrývání tématiky v obraze. Filmový tvůrce tento, do jisté míry, mechanický
pohyb výtvarného umění a sám proces jeho poznání zobrazuje v prostorovém
pohybu, o kterém už byla řeč. Převádí dramatickou a výtvarnou polohu pohybu do
roviny humanistických myšlenek a ideí. V podstatě stejný proces probíhá v rovině
zvuku. Zvuk je zde právě ona změna okamžiků, a to ve všech svých komponentech.
Zpět k našemu tématu - má-li film nějaké hluboké zákonitosti své vnitřní
stavební struktury a mohou-li se tyto zákonitosti k něčemu přirovnat, tak jsou to
zákonitosti velmi podobné, ne-li v mnohém totožné, jako platí u hudby. Oba dva
druhy umění mají mimořádně emocionální a abstraktní polohu sdělení. Téma je
stejné, motiv, fráze, melodie, rozvití tématu, takt, rytmus atd. Zde se v žádném
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případě nejedná o vnější, formální, vykonstruované shody, i když doslovně to
přijímat samozřejmě nelze, ale podstata, vnitřní princip je stejný. Když si
uvědomíme tuto skutečnost, uvědomíme si i mnohost a variabilitu proměn, které to
filmu umožňuje. Zacházíme-li s filmovým obrazem jako s hudbou, musíme zcela
zákonitě respektovat jednu věc - zvuk, který je nejen strukturou, ale i vnitřní logikou
obrazu a naopak. Vnitřní strukturou a logikou zvuku je jeho obraznost. Tyto zdánlivě
příliš teoretické úvahy vycházejí z naprosto reálného faktu.
Zvuk je na jedné straně, právě tak jako obraz, jedna z nejabstraktnějších
složek uměleckého díla, ale na straně druhé
jedna z nejobsáhlejších a
nejvýznamnějších. Vede člověka svým způsobem k poznání v jiné rovině, než je
poznání vizuální, které je do velké míry empirické a pozitivistické. Právě zvuk je
určujícím prvkem lidského vnímání, a to zejména obrazového. Svým rytmem,
melodií, barvou, harmonií atd. Barevnost a černobílá v obraze mají svou melodiku,
rytmus i harmonii. Všechny barvy mají svou tónovou strukturu i harmonickou
charakteristiku.

STŘIH (Připomeneme si Kapitolu XII)
"Narodil se film, kterému jsme si zvykli říkat němý (v poslední době se spíše
začíná užívat neozvučený). Tak, jak se pomalu odvažoval dál a sám pro sebe
odkrýval dramatickou a tím také dramaturgickou stavbu a dál a hlouběji pronikal do
komplikovanosti těchto struktur, prodlužoval svou metráž a dějová stavba se stávala
složitější a vzdalovala se od počáteční primitivnosti anekdoty, tak se dramaturgická
spirála výstavby filmového díla začala, aniž si to kdokoli uvědomoval, více a více
podřizovat zvukovosti, přesněji řečeno, přirozené zvukovosti dramatu. Skok ke střihu
jako stavebně výrazové složce filmu byl ve své podstatě epochálním objevem, který
naráz a okamžitě změnil úhel pohledu, rytmus, pohyb, scénu, mizanscénu atd.
Přechod od pouhého lepení jednotlivých částí za sebe ke střihu způsobil, že si tuto
přirozenou hudebnost či zvukovost filmu začali autoři velmi silně uvědomovat a
působila na ně přímo magicky. Přišel člověk, který pochopil film zevnitř - jako tok
událostí v čase. A takový člověk přišel v době, kdy byl film prakticky mrtev.
Kavárny, kde se promítalo, zely prázdnotou. Přišel Georges Méliès (1861-1938) a
narodila se filmová režie a narodil se střih jako výrazový prostředek. Tím se
konsekventně dostali tvůrci do struktury zvuku, který, jak se najednou ukázalo a jak
už jsme si řekli, byl přirozenou součástí filmového díla."
Skladba obrazu střihem vytváří samostatnou hudební polohu a je poměrně
dost složitým strukturálním systémem vnitřní výstavby dramaturgické pavučiny. Je
velmi úzce vázána na složku pohybu, složku obrazové kompozice, složku syžetu i
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fabulace a je to první náznak zvukového obrazu. Střihem vytváříme nejen rytmizaci
obrazu, ale tím i jeho takt, tudíž i jeho harmonii. Střih zase vychází především z
rytmu natočeného obrazu a vnitřního rytmu scén. A tím už se začínáme dotýkat
hudební struktury dynamiky, statičnosti a pohybu ve filmu. Mechanický střih se
stává takto až druhotným výrazovým prostředkem, protože slouží jiným výrazovým
prostředkům, a proto se dá říci, že střih je jakousi hudební partiturou a jednotlivé
střihové body by se mohly při troše dobré vůle nazvat notami. Tak střih vytváří
melodii, akord, rytmus, takt. Dává filmu harmonii, melodickou skladbu, dokáže film
vykonstruovat, vystavět, dát mu řád, styl, formu, malebnost, hudebnost, plynutí,
prostě podchytit a svými prostředky vyjevit to, o čem tu od začátku hovoříme CHVĚNÍ. To je však vyjeveno až skrze hotový, nasnímaný materiál. STŘIH toto
chvění uspořádá podle předem připraveného projektu (scénář + poznámky + změny a
improvizace vzniklé během natáčení) do Řádu, který si pak sám diktuje, jak má být
vyjeven. Tento diktát je právě působení chvění, jež se snaží otevřenému a pokornému
tvůrci napovědět, že musí být vystavěno nikoli jako přerušovaná čára, ale jako
přímka, jako osa dramaturgické spirály. Chvění nemůže být v úmyslu autora,
protože je součástí tajemství bytí. Tím je rozumově a logicky nepostižitelné. Je to
Ono, co se objeví v uměleckém díle prostřednictvím pokory autora, bez jeho vůle a
dá tomuto dílu konečnou podobu a ideu!
V tomto smyslu je velmi důležitá tzv. zvuková domalba obrazu. Vrátit
obrazu původní zvuk, ze kterého vznikl, nebo přidat k obrazu zvuk, který si sám
vytvořil. V tomto případě to nejde jinak než uslyšet obraz. Toto uslyšení obrazu by se
mělo stát dříve, než se obraz vytvoří. Než se stane reálnou vizuální strukturou.
Protože na základě zvuku obraz definujeme zevnitř jeho samého. Nejprve uslyšet a
poté uvidět. Je to velmi kategorické a velmi diskutabilní tvrzení, ale mnohokrát jsem
se přesvědčil o tom, že obrazové asociace vznikají na základě emocionálního
prožitku způsobeného zvukovou inspirací. Nevím, jestli je zcela přirozený i opačný
chod. To znamená, vznik emocionálního zvukového výrazu způsobeného obrazovou
inspirací. Má to totiž jeden háček. Abstraktní i konkrétní obraz může vyvolat pouze
zcela konkrétní zvukovou asociaci či vizi. Samozřejmě i v emocionální poloze. To
proto, že zvuk není klam, přelud. Zvuk je vždy výsledkem reálného chvění, které
vnímáme. Obraz je fikce. Proto si zvuk můžeme jen pamatovat a vytvářet na základě
vlastní schopnosti jej uslyšet. Trochu nám to dokazuje i realita halucinace. Zvuková
halucinace pracuje ve známých zvukových stupnicích - protože jiné nejsou.
Obrazové halucinace vytvářejí zcela nové vizuální prostředí, které svým obsahem
jsou i vizuálně těžko sdělitelné. Proto zcela reálná zvuková inspirace je schopná
vyvolat obraz, který je zcela nepředvídatelný, nikdy předtím nikde neviděný,
naprosto neočekávaný a do jisté míry i emocionálně nesouvisející s emocionalitou
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zvukové inspirace. Může to být i shluk obrazů vytvářejících mezi sebou nevídané
asociační vizuální vazby. Srovnáme-li uslyšet a uvidět, dostáváme se opět k
filosofickým kategoriím času a prostoru. Je-li to vůbec srovnatelné, pak: Čas = zvuk,
Prostor = obraz. To vše je samozřejmě velmi relativní a do jisté míry i akademické a
nemůže se to aplikovat všude a doslova. Jisté je pouze to, že obraz a zvuk působí
současně a vytvářejí pouze jeden jediný vjem. Tento vjem není ani obrazový ani
zvukový. Má čistě emocionální charakter. Proto zvuk i obraz musí být do jisté míry
totožné, ve smyslu vytváření vnitřního pohybu odkrývání tématiky. (2)
Film používá tři základní skupiny zvuků:
a) HUDBA
b) ŠUMY A RUCHY
c) SLOVO
Tuto zdánlivě logickou a reálnou stavbu zvukové struktury filmu narušuje
umělecký, nebo lépe řečeno, poetický tvůrčí přístup, a to dost podstatným způsobem.
Například Hudba. Obyčejně se používá jako charakteristika určité doby,
emocionální a náladové dokreslení scény (scénická), podtržení myšlenky mizanscény
nebo přímo v obraze jako hudební zdroj. V uměleckém filmu má hudba zcela jinou
úlohu, a to vyjádřit a nikoliv dotvářet, situační charakter pohybu tématiky. Divák by
měl slyšet hudebně vyjádřený pohyb, tedy jakýsi leitmotiv vycházející z filosofickopoetické koncepcí témat a idejí právě zpracovávaných. To ovšem vyžaduje hudbu
dvojího charakteru. Ta první, rozkrývající téma a ideu, hovořící z hlubin hlavní
myšlenky díla, je neurčitá, nemá konec ani počátek, je stále trvající, protože je ve
své podstatě hlasem něčeho, většinou podstatou mizanscény. Tedy oním pohybem,
při kterém se to jedno "teď" mění na druhé "teď". Může existovat jen v přímém
kontaktu s člověkem, protože on jediný ji vnímá. Jako příklad bych uvedl až
učebnicově dokonalé využítí ve filmu R.Joffého MISIE (1986). Nebo ve filmu
A.Tarkovského STALKER (1979), kde se jedná o scénu jízdy hlavních hrdinů na
drezíně do Zóny. Jednotvárný klapot kol na kolejích se pomalu mění na hudbu
stejného rytmického a melodického charakteru, ovšem už slyšenou jakoby zevnitř
postav. Je to zároveň loučení s tím, co bylo, současný stav meditace o sobě a hlas
toho, co bude. Dokonalá charakterizace času, místa, děje a stavu ve všech časových
rovinách ve filmu přítomných. Nedá se tu mluvit ani o symbolu, ani o asociaci, ale
pouze o "hlasu". Další použití hudby je oproti první zcela konkrétní a je pouze na
režisérovi a hudebním skladateli, v jakém smyslu ji použijí. Má-li jít o hudbu
komponovanou přímo pro film nebo o hudbu již existující, tzv.archivní. Je to otázka
tvůrčí a zcela subjektivní. (Např. L.van Beethoven Óda na radost ve filmech
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A.Tarkovského STALKER a NOSTALGIE nebo u T.Abuladzeho ve filmu POKÁNÍ.
U Tarkovského působí jako překročení prahu, hlas budoucího času, síla naděje a
katarze. U Abuladzeho má skoro protikladný kontext. Je to zoufalá naděje, falešná
iluze, zahlušení skutečnosti idealistickou vizí, nepochopená bolest - to u jedněch
postav, u druhých je to křížová cesta, křest a skutečný vzlet k radosti věčnosti.) Jde
skutečně o použití navýsost subjektivní, ale i zde musí vycházet a být podrobena
nepřekročitelnému diktátu chvění. Musí souznít. A je-li toto souznění v chvění
hluboce prožité či pouze efektně povrchní, to se pozná až ve výsledku samém.
Je nutné se také alespoň okrajově zmínit o klasické filmové hudbě, tzv.scénické.
Scénická, doprovodná hudba, je hudba ilustrující děj či silně zvýrazňující
emocionální náboj jednotlivých scén, zápletek (žal,
vášeň, radost, smutek,
vznešenost, tragedii, hněv, osudové rozhodnutí, napětí atd.) Tato hudba je dodnes
nejpoužívanějším hudebním doprovodem filmového díla. Zvýrazňuje emocionální
prožitek děje a nezřídka dramatizuje tam, kde drama není nebo se nevyvedlo; vytváří
nálady a vášně tam, kde se nepodařily. Je to, bohužel, náhražka obrazu, nikoli vnitřní
struktura chvění obrazu. V tom je onen základní a podstatný rozdíl.
Každý zvuk je ve své podstatě hudbou, nebo přesněji řečeno, s každým
zvukem se dá pracovat jako s hudbou. Těmto tzv. obyčejným reálným zvukům se
profesionálně říká šumy a ruchy.
Základní rozlišení je velmi jednoduché:
Šumy - všechny zvuky přirozeného přírodního původu.
Ruchy - všechny zvuky nepatřící do šumů.
Tyto zvuky mají mimořádně širokou škálu použití, ale naprosto
převládajícím je, jak jinak, reálné ozvučení obrazu. To znamená ozvučení viditelné
(kroky, ruch ulice, kola vlaku, výstřel zbraně, facka, pád předmětu, šustění látky,
silný vítr, bouře, šum tekoucí vody, zvuk motoru auta atd.) Vše, co má být ozvučeno
a je v obraze vidět a co v reálném světě nějaký zvuk má a vydává. S těmito zvuky je
dále možné pracovat i mimoobrazově. Divák slyší zvuk, který byl způsoben mimo
viditelný zobrazovaný výsek.
V komerčních filmech se s těmito zvuky pracuje jako s význačným a
výrazným nositelem dramatického napětí (to v lepším případě) nebo navozovatelem
vypjatých erotických či dramatických nálad
případě horším).

a diváka ohlušujících vjemů (to v

Ale nás zajímá film poetický, umělecký a dále ty filmy, kde jsou šumy a
ruchy použity nejen brilantně a s řemeslnou bravurou, ale zejména vysoce tvůrčím
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způsobem, i když samy o sobě uměním nejsou. V uměleckém filmu jsou přirozené
šumy a ruchy používány, samozřejmě, kromě klasického reálného použití, v podstatě
jako zcela osobitá zvuková poloha, která se může také nazvat zvláštní a specifickou
hudbou. To proto, že naprosto reálný zvuk, patřící zcela obyčejnému jevu či věci,
když je odtržen od své reality a použit právě jako jiná hudba (např.: zpomalený ptačí
zpěv, meluzína, vítr v korunách stromů, tekoucí voda, klapot kol na kolejích, klapot
mlýnu atd.) dokáže změnit prociťovanou skutečnost ve zcela jinou skutečnost, nebo
dát velmi intimně známému prostředí jiný emocionální charakter a tím vytvořit právě
onu jinou skutečnost v duchovním slova smyslu, jak je tomu obvyklé v tvorbě
básnického obrazu (viz S.Leone: TENKRÁT NA ZÁPADĚ (1968), ve scéně, kdy
majitel železnice umírá na tuberkulózu kostí tváří ve špinavé louži uprostřed
vyprahlé polopouště místo na břehu šumícího moře, tak, jak o tom snil. Oslizlá louže
šumí mořským příbojem, to je poslední zvuk, který umírající milionář slyší.) Reálné
zvuky mohou být použity zcela podle tvůrčích úmyslů, jako vyjádření duševního
stavu, jako vyjádření metafyzické podstaty světa (M.Antonioni: ZVĚTŠENINA
(1966), dnes už klasická a legendární scéna s pověstným šuměním větru v korunách
listnatých stromů v tichu noci. Zde pozorný vnímatel postřehne, že vyvolání tajemna
a známé nejistoty, která nás v parku v noci postihne, je pouze druhotným pocitem.
Tím hlavním významem je tajemství bytí, které je nepochopitelné a nevysvětlitelné.
Je zde, kolem nás. My jsme jeho součástí, jsme jím obklopeni, slyšíme jej, vstupuje
do nás v takových tajemných chvílích niterného ticha a my poznáváme, že nejsme
nic ve svých vášních, pýchách, ješitnostech i samolibých choutkách. V jiné scéně
téhož filmu mimové hrají pantomimicky tenis - neslyšíme míček a nevidíme rakety.
Sledujeme spolu s hlavním hrdinou herce, kteří se tiše pohybují po tenisovém kurtu
obestavěném odrazovou klecí. Tajemství se pomalu odkrývá v závěru, kdy
neviditelný míček vysoko přeletí klec, ale fotograf jej vidí a hercům ho hodí zpět.
Poté pomalu odchází, kamera jej sleduje a když se herci dostanou mimo obraz, zvuk
hry se objeví, protože všechno je subjektivní a náš vjem světa je pouhou vizí, fikcí,
která je respektována jako ustálená norma. A objektivní pravda se nám vyjevuje jen
jako přestoupení do jiného horizontu života.) Jak vidíme, způsob použítí šumů a
ruchů je opravdu velmi rozmanitý a tvůrčí invenci se, jako vždy v umění, meze
nekladou. Záleží skutečně na autorovi samém. Co chci tímto zvukem vyjádřit, jakou
emoci navodit, jakou asociaci přiblížit a zejména jak hluboko se snažím dostat ve své
výpovědi a co tedy touto symbolizací či znakovostí chci vyjevit a jaký pocit a pocit z
čeho chci vyjádřit. Reálné šumy a ruchy mohou sloužit i jako prvotní impuls k
něčemu, ve svém významu zcela odlišnému a znamenajícímu něco úplně jiného už
ve své podstatě, než čeho jsou tyto šumy představitelem. Jako příklad opět tolikrát
zmiňovaná scéna z filmu A.Tarkovského: STALKER - jízda drezínou a v ní
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mnohoznačné klapání kol o koleje, které se pomalu mění v hudební alegorii na smysl
Cesty. Když jdeme kolem vysokého plotu z vlnitého eternitu nebo vlnitého plechu,
postřehneme, že šoupání našich nohou o zem se k nám vrací v podivuhodné ozvěně,
jakoby šlehnutí ocelových drátů o sebe, doprovázeném silným sykavým zabzučením.
A právě v tento zvuk se mění klapot kol drezíny. Jakoby ozvěna našich kroků za
neprodyšně uzavřenou stěnou, všem tak důvěrně známá a přece tajuplná. Ozvěna
čeho, trubek, eternitu, vlnitých kovových plechů nebo ozvěna uzavřenosti. Zvuk
našich kroků nebo klapot kol drezíny slyšíme, ale ozvěnu prožíváme jako něco, co
přichází z druhé strany plotu, z druhé strany světa, ze země za zrcadlem. A tento
tajuplný zvuk je jako třesk zvukové bariéry - průnik za hranici, kde už je pouze ticho
naší duše. Nebo v závěru téhož filmu, kdy do dunění kol projíždějícího vlaku zní
9.symfonie Ludwiga van Beethovena s "Ódou na radost". Vlak znamená cestu, pouť,
odjezd, odchod. Tento závěrečný vlak je o stupeň vyšší obraz drezíny se začátku.
Tenkrát jsme byli na cestě z koncentračního tábora společnosti do svobody svého
srdce. Teď jsme na cestě ze svobody našeho srdce do svobody Boží lásky. Jsme na
cestě a tento odjezd, odchod, je pokračováním cesty do Zóny. První Zóna byla
stvořením, tedy svědectvím o Bohu. Ta druhá bude Bůh. Cesta ve spojení se zvukem
jedoucího vlaku vyvolává vždy pozitivní emocionální asociace spojené s nadějným
očekáváním něčeho lepšího, krásnějšího, a tajuplnějšího, jako dálka, do které vlak
odjíždí. Je to čistě psychologický vjem. Óda na radost je takovou naději, je
opravdovou Radostí a ovšem zejména metaforou onoho tajuplného zvuku, šlehnutí
ocelových drátů, který vyrůstal z klapotu kol drezíny. Ale tentokrát je to všechno
metaforicky povýšeno do konečného slova smyslu.
Tedy: Cesta, když je konaná v pravdě, je skutečnou bolestí a utrpením a
zároveň je velikou radostí, která vede k opravdové naději, že skutečně skončí jako
poznání. V tomto hudebním či spíše ruchově-hudebním partu je dokonce náznak
časoprostorových
kategorií: z minulosti (naše Já, které je onou minulostí
determinováno) přes přítomnost (to je ona symbolická cesta našeho života, která je
nepřetržitým řešením všech životních dilemat a rozporů, bolestí a utrpení, to je onen
ruch projíždějícího vlaku) do budoucnosti (tu symbolizuje právě skutečnost tak
imaginární, jako je hudba, tedy tušení, vědomí správnosti, slyšení vlastního
svobodného svědomí).
"Je Hlas Přírody a je Řeč Přírody. Hlas Přírody je pořádající síla božského
Slova. Řeč Přírody je ozvěnou Hlasu Přírody. Veškeré bytí vyjevuje touto řečí svou
skrytou i zjevnou podstatu. Pouze člověk má slovo, poněvadž jedině on proměnil
svou přirozenou řeč,
souhlasnou s Hlasem Přírody, v řeč nepřirozenou,
artikulovanou, a postupně ji mění dál v umělý universální jazyk, který se stává jeho
druhou přirozeností. Stínem Řeči Přírody jsou klíčivostí nadaná semena slov, v nichž
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neutuchá vibrace přirozené řeči bytosti, z níž se povstáním ze Země jako ze Snu stal
člověk. Dřívější přirozená řeč hominizací nevymizela, nýbrž byla v člověku překryta
mimikry utvářejících se jazyků. Přestrojením se proměnila v písmo. Semena slov
mají v sobě stín spolu s ozvěnou Hlasu Přírody; jsou to jména, protože do sebe
jímají; oproti etymologii, která hledá kořeny slov, mýtoetymologie pátrá po jejich
semenech. Kořen
produktů minerální
časem, přenášejí z
proměny, to je ve

rostliny vězí v zemi; jsou to mlčenlivá ústa, zahryznutá do
říše. Naproti tomu semena, podobna cestovatelům prostorem a
místa na místo latentní tvar, probuzený k životu ve chvíli
chvíli obměkčení. Semena jsou organické výbušniny, temné

hvězdy, z nichž se rodí Novy, svou velikostí statisíckrát převyšující nepatrnost
semene. Rostlinné semeno je snem upoutané vegetace o svobodném pohybu.
Semena slov jsou snem hmoty o bdění Světla. Ze semene vyroste znak (SÉMA)
přirozeného významu. Všechno živé má semeno, které je duší těla. Tělo pomíjí, duše
trvá. Všechny věci jsou ve slově. Světlo i Slovo obývají Blesk, živí se ohněm a
milují tmu, která ohni dává jasnost. Z téže příčiny milujme i Mlčení! Vyslovené je
nějakým obrazem toho, kdo mluví. Také vyslovené má svou řeč, analogickou té
první. Primérní slova při svém putování prostorem a časem vytvářejí gigantické
obrysy planetárních výbojů Slova.
Neexistují synonyma. Každé slovo má své osobité významové pozadí, své
skryté dějiny, svou specifickou moc. Každé z nich je sugestivním označením. Je
hromadou čerstvé hlíny na pradávném hrobě; v hloubi pod zemí probíhají netušené
transmutace." (3)
Jedním z nejdůležitějších zvukových výrazových prostředků a součástí filmu
je - SLOVO. Lidské slovo. Největší bolest současného filmu a největší bolest filmu
jako uměleckého druhu vůbec. Divák je často na rozpacích, jde-li skutečně o film a
nikoliv o ilustrovanou rozhlasovou hru. Vezměme si ale proslulé hollywoodské zlaté
filmy let čtyřicátých a padesátých, kterým se dokonce říkalo žánr konverzačního
filmu. Když zavřete oči, nejste schopni rozeznat jednotlivé hlasy od sebe, a to
dokonce v mnoha případech mužské od ženských. Nasazená modulace a barva,
plynulý, ničím nepřerývaný tok slov, jako mlýnek. I dnes jsme zahlceni slovní
informací, které neustále přibývá. Slovo je všude kolem nás. Zejména ve sdělovacích
prostředcích se stalo dominantní. Rozhlas - samozřejmě, je to jeden z jeho
základních vyjadřovacích
prostředků, ale proč film!? Pravděpodobně je to
nejjednodušší. Režisér si neví rady, tak to dá do úst herci a ten to řekne,
srozumitelně a tak, aby divák nebyl náhodou zmaten. Televizní inscenace se už úplně
a zcela vzdala obrazových vyjadřovacích
složek a nahrazuje to třpytem
různobarevných alobalů a zrcadélek. Jsou výjimky, ale to jsou právě pouze výjimky.
Dnes se stalo slovo synonymem doby. Mluví se hodně, často a o všem, zvláště o tom,
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o čem se mluvit nedá už ze své podstaty. Slovo prožívá dekadentní populační
explozi. Jeho použití je bezobsažné, frázovité a věcně formální. Ztrácíme kulturu
slova a bohatost slovní zásoby. Místo abychom slovní zásobu obohacovali,
zprimitivňujeme ji tím, že existující slovník přizpůsobujeme slangově vžité
výslovnosti ulice a kanceláří, nebo pouhé lenosti vyslovovat. Slovo přestalo být
slovem, zahltilo sebe sama a ztratilo sdělnost, a to skoro úplně. Vytvořili jsme
kulturu frází a zkratek. Vrátit slovu statut, který dříve mělo, se zřejmě nepodaří
vůbec. Představit si, že kdysi bylo pronášené slovo uměním, kterému se říkalo
rétorika, je opravdu pro dnešního kulturního člověka velmi těžké. Tento stav se
bohužel přenesl i do chrámu slova, do divadla. Shakespeare sice zůstává
Shakespearem, ale divák už není tak vnímavý ke kráse slova, jemnosti fráze. Není
umělecky vzdělán a je navíc unavený z běsu každodenního života. Slovo v dramatu
nic neztratilo, je stále stejně dobré, ale je to drama, které vyslovuje dramatický herec.
Někdy dobře a někdy (častěji) špatně. To ovšem ve filmu lze jen velmi těžko. Proto
mám pocit, že slovo má právě ve filmu svou jedinečnou naději, aby získalo svůj
ztracený kredit zpátky. Rozmnoženost a devalvace slova, nebo spíše umluvenost
doby je původcem přemluvenosti současného filmu. O televizi raději nebudu mluvit.
Tam se situace blíží katastrofě. Obraz se stává jakousi s filmem nesouvisející přítěží
nebo v lepších případech plochou, na kterou lze naplácat cokoli. Je to prostě něco, s
čím si režiséři doslova nevědí rady. Všechno se řekne, tak proč by se ještě mělo
přemýšlet nad obrazem. Tam je vidět to, o čem se mluví, nebo ten, kdo mluví, nebo
jiný, kdo poslouchá. Přitom jaký je to dar - slovo! Jaké významy mu lze propůjčit
lidským hlasem, jaké city a jaké hlubiny otevřít. Umělecké, poetické vyjadřování a
prožívání je u tohoto výrazového prostředku neúprosné. Nutí umělecký film k
přirozené střídmosti a mnohovýznamnosti současně a dává mu onu nenahraditelnou
rovinu přímo vyřčeného jména. V tom je umělecká síla dramatu, to je hlavním
přínosem dramatického umění do filmu.
"Slova jsou pečetí mysli, výsledky - nebo lépe zastávkami - nekonečné řady
zkušeností, které zasahují do přítomnosti z nepředstavitelně vzdálené minulosti a
stávají se samy výchozími body nových nekonečných řad, které zasahují do právě tak
nepředstavitelné budoucnosti. Jsou »slyšitelným, které spočívá na neslyšitelném«,
tvarem a mocí myšlenky, která vychází z toho, co je za myšlenkami. Základní
povaha slov není vyčerpána ani jejich
současným významem, ani svojí
upotřebitelností jako zprostředkovatele pojmů a myšlenek. Vyjadřuje současně
vlastnosti nepřeložitelné do představ - podobně jako melodie, která třebaže je
spojena s myšlenkovým obsahem, přece s ním není totožná a nemůže být jím
nahrazena. Právě tato iracionální vlastnost, která vyvolává nejhlubší pocity, pozvedá
naší vnitřní podstatu a nechává jí souznít s ostatními.
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Kouzlo, jímž na nás působí básnické umění, spočívá na tomto iracionálním
faktoru, který je spřažen s rytmem, jenž vyplývá ze stejného zdroje. To je základem
toho, proč je kouzlo básně silnější než objektivní obsah jejích slov, silnější než
rozum s veškerou jeho logikou, v jehož všemohoucnost tak neochvějně věříme.
Úspěch velkých řečníků je proto závislý nejen na tom, co říkají, nýbrž i na způsobu,
jak to říkají. Jestliže by bylo možno přesvědčit lidi logikou a vědeckými důkazy, pak
by již filosofové přesvědčili většinu lidstva o svých názorech.
Na druhé straně by svatá písma světových náboženství neměla ani ten
nejmenší vliv, neboť to, co ve formě čistého myšlení sdělují, je zcela nepatrné ve
srovnání s výtvory velkých učenců a filosofů. Můžeme proto oprávněně říci, že moc
těchto svatých písem spočívá na kouzlu slova, tj. na oné skryté síle, která byla
známa mudrcům minulosti, neboť stáli blíže zdrojům řeči ...
...Považujeme-li umění za lidské tvůrčí svědectví o skutečnosti
prostřednictvím lidské zkušenosti, pak může být vytvoření řeči označeno za nevyšší
umělecký výkon lidstva. Každé slovo bylo původně ohniskem energií, pomocí nichž
probíhala přeměna skutečnosti ve vibrace lidského hlasu - živého vyjádření lidské
duše. Pomocí těchto zvukových výtvorů ovládl člověk svět. A mimo to objevil nový
rozměr, svět svého nitra, čímž se mu otevřela vyhlídka na vyšší formu života, která
se tak dalece tyčí nad současným stavem lidstva jako vědomí civilizovaného člověka
nad zvířetem. Předtucha nebo dokonce jistota takových vyšších stavů bytí je spojena
s určitými zkušenostmi, které jsou tak zásadního rázu, že nemohou být ani
objasněny, ani popsány. Jsou tak subtilní, že neexistuje nic, s čím by je bylo možno
porovnat, nic, na čem by mohly spočinout myšlenky nebo představy. ...
...Objevují se jako tvar božského života ve vesmíru, v přírodě pak jako vize
světce nebo zvuk zpěváka; jsou zde v kouzelné vizi zvuku, čisté a nelíčené. Jejich
existence je význačným rysem kněžské síly básníků - věštců. To, co zní z jejich úst,
nejsou obyčejná slova - šabda, ze kterých sestává řeč. Jsou to mantry, nátlak, který
vytváří mentální představu a nutí být tím, čím kdo skutečně je ve své čisté podstatě.
To je poznání, pravda bytí mimo dobro a zlo. Je to poznání čisté a jednoduché,
poznání základního, véda (řecky oida, něm. wissen, angl. to know, tj. vědět). ...Tak
bylo slovo v hodině svého zrodu zdrojem síly a skutečnosti a teprve zvyk je přeměnil
v pouhý konvenční, stereotypní výrazový prostředek. ...
...Dnešnímu člověku je dokonce obtížné pochopit jen vzdálenou představu
uctivého vztahu, který projevoval člověk v dřívějších dobách slovu, jakožto nositeli
největších tradic a vtělení ducha. Poslední pozůstatky těchto kultur doznívají ještě ve
východních zemích. Ale pouze jedné zemi se podařilo udržet živou mantrickou
tradici až do dnešních dnů, a touto zemí je Tibet. Zde je nejen slovo, ale i každá
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hláska, každé písmeno abecedy svatým symbolem. I když slouží profánním účelům,
nebyl zapomenut jeho původ a hodnota, nebo alespoň nezmizel se zřetele." (4)
Ale vraťme se ke klasickému odkazu a k - archetypu archetypů:
„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo
na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic z toho, co
povstalo. V něm byl život a ten život je světlo lidí, a to světlo svítí v temnotě a
temnota ho nepostihla.“ (5)
„A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, jakou
má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ (6) „Nebo když byl učinil
Hospodin Bůh z země všelikou zvěř polní, i všecko ptactvo nebeské, přivedl je k
Adamovi, aby pohleděl na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a jak by koli nazval
Adam kterou duši živou, tak aby jmenována byla.“ (7)
Co to vlastně znamená: vyslovit SLOVO. Vyslovit, vyřknout Slovo, znamená
vyjevit JMÉNO. Dát všemu jméno, název. Pojmenovat neznamená dát jméno
doslova, ale vyslovit podstatu toho něčeho a tím to uskutečnit, vyjevit. Pojmenovat
neexistující znamená vytvořit, učinit z neznámého známé. To všechno tedy znamená,
že vyslovit SLOVO-JMÉNO, je stejný tvůrčí čin jako poznat, stvořit. V přeneseném
slova smyslu, učinit akt hluboké znalosti, projevit odpovědnost poznání.
Vyslovíš-li jméno slovem, stvoříš slovo, které vyjevuje obraz pro něco, co je
neznámé. Dát něčemu (věcem, jevům, skutečnostem) jméno znamená pochopit jejich
prapodstatu, jejich smysl a tudíž i smysl jejich existence. Stvořit = poznat, vyjevit a
dát »mocí slova« smysl bytí, které, když je vysloveno (vyjeveno, vykonáno,
předloženo, sděleno), poskytne Jméno, tudíž vytvoří smysl. Slovo (jméno) učinilo z
Chaosu (ne-řádu; ne-bytí), Vesmír (Řád; bytí). Trochu si oživíme a trochu rozvineme
úvahu z Kap.II:
Prehistorický člověk, zřejmě, jednak v myšlení a jednak při

sdělování,

využíval zcela pragmaticky a vědomě něco, co moderní jazyk používá pouze ve zcela
stresových a naprosto výjimečných situacích (hrůza, nenávist, bolest, zoufalství,
vášeň...), totiž skřekových citoslovců. Na straně jedné pečlivě artikulovaných a na
straně druhé emocionálně spontánních, neartikulovaných nonverbálních zvukových
vyjádření, které byly tehdy samozřejmou a cílevědomě vyvinutou součástí
sdělovacích výrazových prostředků jazyka. Jsou tudíž neměnné. Skřek nemůže být
pokaždé jen neopakovatelným a originálním výtvorem toho, kdo jej vydává, protože
by tím bylo zamezeno možnosti předání informace. Postrádal by totiž přijatou a
poznanou znakovost a tím komunikativní sdělnost. Jazyk, ať je jakýkoli, musí být
především srozumitelný ve svém sdělení pro toho, kdo jej používá. To znamená, že
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naprosto převládající množství jím používaných výrazů musí být ustálené, tudíž v
základní formě neměnné. To platí i pro tuto nonverbálně-emocionální složku, která je
v moderním jazykovém systému nejstarší součástí jeho zvukové polohy. A právě ve
zvukové modulační charakteristice moderních jazyků je stále tento dozvuk zachován
a registruje a fixuje jej hluboká mimovědomá paměť jako vzpomínku na vibraci či
vlnové chvění těchto nonverbálních výrazů z prehistorických dob, kdy "člověk vstal
se Země jako ze Snu". Tehdy byly vyjadřovány pomocí neartikulovaných i
artikulovaných citoslovců - dokonale obsahově prožitých skřeků vědomě cílených nejen citové či výstražné signály, ale pravděpodobně i poznatky neskonale hlubšího
charakteru. A právě tento moment: zvukově-emocionální paměť vibrace původního
nonverbálního hlasu v moderním jazyku, je základem verbálního vyjadřování v
uměleckém nebo vědeckém slova smyslu. Pravě tam se počítá s artikulační i
emocionální přesností vyslovovaného slova či výrazu. Pro tyto obory je to existenční
nutnost, aby mohly co nejdokonaleji sdělit přesný vnitřní obsah. Dokonce je v tomto
smyslu možné i cizinci prožít a procítit ty nejjemnější skrytosti a nuance pro něj nerodného jazyka, protože zvukově-emocionální paměť vibrace
původního
nonverbálního hlasu, je, s největší pravděpodobností, u všech národů stejná. Tato
intenzita prožitku emocionálního poznání se někdy, podle mého názoru mylně, dává
do souvislostí s primitivností poznávacího systému prehistorického člověka, který
funguje velmi podobně jako u řádově vyšších živočichů - na základě pudových
principů. Je to, přinejmenším, nesmírně diskutabilní, protože my ani dnes nemůžeme
domýšlet to, co cítí např. psovitá šelma při pohledu na úplněk a konsekventně, proč
při tom vyje. Protože tento projev, ve smyslu zadaného příkladu, nelze chápat jinak,
než jako nevědomé, i zde s otazníkem, vyjádření velmi silně prožitého poznání.
Neartikulovaný nonverbální hlasový projev u většiny živočichů vychází z obecných
základů, platných i pro člověka.
"Jediné, co si navzájem můžeme dát, je láska! A právě v tomto bodě se
nejvíce mýlíme. Nepomáhá vstoupit do Otců a těmi se vrátit Matce. Ve spánku
zevního života je láska něčím jiným, než v centru nehnutosti Jednoho. A přeci - je tu
jisté pouto, které spojuje lásku zevního světa se zlatým srdcem Středu. Odtud, z
tohoto semene, roste klíček, otvírající zemi, kterou dosud jsi, aby vydala pravý
život. Jakou roli mají v této epizodě slova? Zásadní. Slovo tíhne ke slávě, slovo je
přívětivou tváří Slávy a výdechem toho, jenž je Pánem dechu. Slova, řazená do vět,
jsou obětí a zaslíbením se člověka Bohu. Starší české OBĚCIEVATI, znamenalo
původně zaslibovati, slibovati: věta slov jsou věštby. Jak důmyslná je řeč, vytvářená
Hlasem přírody! České slovo VĚTA souvisí se starým indickým VÁDA, řeč,
pojmenování, volání, rada, VÁKÁ, řeč, formule a především s VÁC, řeč, modlitba,
hlas, (srov.starší české VECE), tedy se slovem, mající příbuzenstvo v latinských
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výrazech VÓX, VÓCIS, hlas, řeč, VÓTUM, oběť, VÁTICINOR, věštím, VOCÓ,
volám, či starém pruském WAITIÁT, mluviti. Tuto pradávnou spřízněnost je třeba
ještě objevovat. V každém případě je zde původnější ono *VÁ, *FÁ, či *BÁ (lat.
FÁMA, řeč, mluvení, pověst, FÁTUM, výrok, boží ustanovení, věštba, sudba, řecké
FÉME, hlas, slovanské BÁJ, BAJÔ, BAJATI), které bylo prapůvodně pouhým
vydechnutím (st.ind. VÁTI, VÁYATI, vanout, vát, foukat), dechem, na kterém
spočívá hlas, jenž probouzí hlásky, složené ze základního hlasivkového tónu a z tónů
svrchních, tzv.formantů (srv.st.ind. BHÁS., BHÁS.ATE, mluvit, říkat). Někde tady
jsme blízko Hlasu Přírody. Tudy vede cesta do krajiny blesků. Přibližme si ji: jako
geometrický ornament je výrazem působení minerální duše v člověku, kdežto
ornament negeometrický je výsledkem působení duše vegetabilní, je písmo
výsledkem působení animální duše, v níž duch po vzoru archetypálních forem
přetváří přirozenou řeč někdejší bytosti v řeč lidskou, zaslíbenou Bohu. Cožpak v
pradávných jménech bohů neslyšíme symbionty prařeči přesto, že jsou napadeny
duchem a striktně podřízeny nepřirozené, umělé artikulaci? Ájaš, Ajája, Aja, Jajaš,
Ju(piter), Jai, Jao, Jaie, Ijaeo, Jaeo, Jo(vis), Jehova ...
Ještě stručnou poznámku: zkoumáme-li vztah formy věcí k formě slova, jímž
je tato jmenována, zkoumáme zároveň proces posloupného vznikání forem z
archetypální matrice (signatury), jejíž stvoření je božským aktem, přes hmotný tvar
(demiurgova práce) až k formě, vytvářené člověkem, jíž tento dává lidské «jméno».
Proces postupné signifikace je vyjádřen v Genezi a objasněn Janovým evangeliem.
Slovo je u Boha a tvoří vše. Člověk dostal právo signifikovat všechny věci světa
jmény a svá vlastní stvoření opatřovat názvy. Takto je člověk pokračovatelem Boha a
jeho pozemským obrazem. Je prodchnut Abecedou stvoření, v níž dosud pracují síly
a moci kosmogeneze. Takto, vůlí Boží, vznikly oba světy, skutečný a pravdivý, a
podmět se stal předmětem svého poznávání; tímto aktem se uvolnila z Jednoty
mnohost." (8) Slovem v uměleckém díle, je možné sdělovat pouze to, co je
nejnutnější, to znamená jméno či název, nebo definice jména či názvu. Pod pojmy
jméno a název rozumíme slova, fráze či monology a dialogy, které mají zásadní
umělecký, zvukově-hudební či dramaturgický význam. Může se slovem vyjadřovat
sdělení pro zcela jiné roviny poznání, ale i záplavou slov vyjádřit bezobsažnost,
nudu, prázdnotu, dezorientaci nebo ventilovat přetlak srdce i duše. A co teprve
emocionální charakter slova, zabarvení pocitem, píseň, různé druhy výkřiků, šepotů,
nesrozumitelných hovorů. Všechno to, ovšem, přísně zařazeno po dramaturgické
spirály, tudíž do pohybu tématiky.
Ve filmu E.Klimova LOUČENÍ (1983) je toto všechno. Hlavně ten křik na
konci. Křik v mlze. Jediné slovo křičí lidé na lodi. Vykřikují jméno ostrova pomalu
zatápěného přehradou: "Máťorááá.." (Matička). Není to nic jiného, než zoufalý řev
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opuštěného, osamělého člověka, který je vyděšen tím, co dělá. To už nekřičí ti určití
lidé na lodi, to křičí jejich nitro, které je zaplaveno hrůzou nad vlastními činy. Ten
křik na konci filmu je však i modlitbou, prosbou. Je to zoufalství nad ztrátou něčeho,
co je nenahraditelné, co jsme vědomě zničili v zájmu úzce chápaného "pokroku". Je
to Loučení s něčím, co bylo součástí nás samých, našeho bytí, a bylo to dobré,
přirozené a nenahraditelné. Je to i strach z toho, co přijde, je to hrůza z poznané
ošklivosti vlastního nitra. Je to děs a zároveň lítost z poznaných hříchů. Je to
zoufalství z tragické prázdnoty, která přichází po každé veliké ztrátě. Je to tedy
hluboká, vnitřní lítost, kterou je zpověď. A jak na lodi, tak i v životě, v čele této
prázdnoty, zatracení a hříchu stojí on se světlem. Světlonoš, Lucifer, padlý anděl,
který je zjevně zaskočen zoufalým křikem člověka, jež v samém konci už nevolá
jméno ostrova, ale jméno-slovo jeho srdci nejbližší: "mámááá, mámááá, máť, máť
...".
Proto zcela ve smyslu této hluboké vnitřní statičnosti a ztrátě veškerého
pohybu v pozitivním smyslu, přichází náznak pravoslavného chorálu, hudba jako
hlas a zvony, ruch jako symbol. Proto ten křik na konci je i hlubokou zpovědí, tedy
očištěním skrze pokání, ovšem proti své vůli. Jaksi samo od sebe. Přesněji, od toho,
co mě determinuje a co je nezávislé na mé vůli. Potom už člověku skutečně nezbývá
nic jiného než křičet.
Druhým příkladem dokonalého použití slova, který chci uvést,

je film

S.Paradžanova: BARVA GRANÁTOVÉHO JABLKA (1969) a film T.Abuladzeho:
PROSBA (1968). V těchto filmech jsou použity pouze verše. Zatím, co T.Abuladze
používá klasického rytmizovaného monotónního přednesu v sólovém, sborovém i
polyfonním provedení, S.Paradžanov doslova se slovem kouzlí. Je to ekvilibristika s
verši, které jsou použity v originálu v staroarménském jazyce grabar, v gruzínštině, v
turečtině a v perštině. To jsou jazyky, kterými Sajat-Nova (básník, o kterém film
pojednává) psal své verše. Grabar je dnes skoro nesrozumitelný i pro vzdělaného
Arména. Ovšem zde nebylo účelem rozumět slovům. Paradžanov jako na svou
kulturu hrdý Armén logicky počítal s tím, že Sajat-Novu zná každý Armén zpaměti.
Proto vytváří symfonii lidského hlasu a pracuje s emočním vyzněním chvění
vyslovovaného slova. Máme možnost slyšet verše ve všech hlasových žánrových
projevech: písni, mužském sboru, dětském sborovém zpěvu, smíšeném sboru,
přednesu, zvolání, deklamaci, sborovém přednesu, litanii. Jako emocionální hudba je
použito arménské a gruzínské profánní a liturgické hudby odpovídající doby.
Hudbou vnitřní podstaty pohybu je právě lidský hlas ve svém projevu. Hudební
skladatel Tigran Mansurjan, který tyto slovní hudební skladby zkomponoval,
vytvořil skutečně mimořádné a vrcholné umělecké dílo.
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„Vokály, jimiž se počíná zpěv, jsou samy o sobě schopny vyjádřit všechny
nálady a hnutí duše. Národy, které první vynalezly písmo, nepovažovaly za nutné
vokály vyznačovat, protože při jejich vzniku deixní funkce ruky a sympatetickomimetický pohyb jazyka i napětí mluvidel jsou zanedbatelné. Při vyslovování vokálu
nestavíme, tak jako při konsonantech, hráz dechu; navlečeni na niti vzduchu, jsme
sešíváni s oživeným kosmem. Národy, vystoupivší už dosti vysoko, jmenovaly Boha
pouhými vokály: Iao, Iu, Io, Euohé, Ieoua, Jajaš, Jehova ...Když se narodí dítě, ať je
to kdekoliv na světě, první zvuk, který vydá, odpovídá tónu A, podle nějž se ladí.
Vokál «a» se považuje za nejzákladnější; proto stojí na počátku mnohých abeced.
Při jeho vyslovení šarlatový tanečník v jeskyni slov odpočívá, impuls je slabý, tělové
napětí málo znatelné, hrtanoústní gestikulace pozastavená. Při nejslabším projevu zní
pouze zvuk dechu, který se nestal skutečným hlasem... Latinské písmeno A se
podobá hrotem vzhůru otočenému trojúhelníku. Je to segment otevřených úst a proud
vzduchu, vyletující na půnebí. Mýtohermeticky odpovídá obrazu orlice, vzlétající s
nazad skosenými křídly až na hranici AITHÉRU: orlice byla v Řecku zasvěcena
bohyni Héře. Spolu s ní se o přízeň této sféry dělí HERMES, reprezentující princip
těkavosti, vzdušnosti a vodnatosti (alchymické rtuti) a jeho milenka, nymfa oblačné
rosy HERSÉ.
Všechna tato jména souvisí se slovy znamenajícími vzduch: řecky A°ER,
latinsky AER, hebrejsky AVIR (v kabale se často zaměňuje s AOR - pro podobnost
psaní, totiž se světlem). A protože vzduch je říší ptáků, jsou jména ptáků, především
dravých, tvořena sledem fenoménů *AR (srv.řecké ORNIS, pták, st.eg. A.R, hetitské
HARAS, babylon. ÉRUM, německé AAR, litev. ER^ELIS, dol.luž. JEREL, orel;
arab.HOR, sokol, armén. OROR, luňák, atd. Germánská runa , pojmenovaná AR,
značí zlatého orla (Sonnenaar). Tvar latinského A plně odpovídá symbolickému
obrazci elementu vzduchu, hrotem vzhůru otočenému trojúhelníku, v němž vidíme
horizontální úsečku, pozůstatek protilehlého vodního trianglu. V říši jmen odpovídají
symbolismu fonému A slova typu starého indického ÁTMAN či ATEM (dech)." (9)
Dalším komponentem zvukové struktury uměleckého filmu je TICHO. Ticho
může charakterizovat nebo vytvářet tři základní situace: nadcházení, vnitřní trvání a
odcházení. Ticho, mám-li být kategorický, vždy vyjadřuje vnitřní ponor, tedy
meditaci nebo kontemplaci. Musím však upozornit, že ticho je stav, nikoli vjem,
proto i záplava zvuků (ruchů, hudby a slov) může vyvolat stav ticha. Ticho totiž musí
být slyšet. Pokud se ho podaří uskutečnit, je schopno předat více poznání než cokoli
jiného. Jako příklad bych uvedl francouzský dokumentární film: KRÁSNÁ A
DIVOKÁ. Netradiční a velmi dobře natočený celovečerní film o přírodě obsahuje
epizodu s velrybami druhu keporkak (Megaptera novaeangliae) .Ve zvuku není
použito nic kromě jejich výrazného a velmi neobvyklého zvukového projevu, který
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se vžil pod přeneseným názvem jako "zpěv velryb", a šumu moře. I když komentář
upozornil na charakter zvuku, přesto při zpomalených záběrech obrovských vodních
savců, kteří vydávají tyto neuvěřitelně zvláštní melodické a harmonicky laděné
zvuky, jde mráz po zádech a divák (vnímatel) má intenzivní vnitřní pocit dotyku
něčeho, co ho ponoří do stavu vnitřního klidu, vnitřního "zastavení se".
Samozřejmě, že reálně vnímané ticho, tedy stav zvukové hladiny, která je
smyslovým orgánem nepostižitelná, je nejideálnější výrazový prostředek sebe sama.
Je primární. Všechno ostatní jsou pouze náhradní druhotné prostředky pro vyvolání
stavu ticha. Ovšem skutečné zvukové ticho je mimořádně náročné na vnímatele,
který by měl být na tento zvukový "náraz" připraven předcházející, nebo celkovou
dramaturgickou koncepcí díla. Zde se film zcela bezprostředně dotýká, opět,
výtvarného umění. Lze dokonce říci, že ticho je jedním z nejzávažnějších
výrazových prostředků výtvarného umění, který film převzal a transformoval do
sebe. Jestliže přijmeme fakt, že ticho je hlubinnou součástí stavu pohybu ve filmu
(nadcházení, vnitřní trvání a odcházení), pak

"ticho" jako reálný zvukový fakt

zůstává v poloze výrazového prostředku TICHA jako uměleckého jevu. Ticho jako
umělecký jev, to je pro vnímatele už pouze nepatrný krůček k ose dramaturgické
spirály. V uměleckém filmu je vnější zvuková stránka vždy výrazovým prostředkem,
který vnímatele nasměrovává do stavu nebo blíže ke stavu jeho vnitřního klidu. Pak
je vnímatel nejblíže k možnosti otevření se uměleckému dílu.
"Z tohoto hlediska, jak ukážeme, obě strany - umělecké dílo i vnímatel zvláštním způsobem ztichnou. "Jenom mlčením před Ty, mlčení všech jazyků, mlčící
prodlévání v nerozděleném slově, které předchází všem jazykovým formám,
ponechává Ty svobodným, má s ním své místo v utajenosti, kde se duch neprojevuje,
nýbrž je", říká Martin Buber (10). "Jsou okamžiky hlubokého mlčení v nichž zříme
světový řád jako přítomnost." (11) Jedním z důvodů tohoto
ztichnutí je
nespolehlivost běžné, předmětné řeči, která prostě
selhává před některými
skutečnostmi.... Mlčení uměleckého díla není však prázdným tichem, otvorem, který
je třeba zaplnit, ale prostorem, jenž je obsazen oslovujícím smyslem. Ukazuje to
přesně Martin Heidegger: Poutník tiše vstupuje; kam? To verš neříká. Volá zato
vstupujícího poutníka do ticha. Ve vratech vládne ticho" (12). Verš ztišuje celý
prostor básně. Uvádí ticho, které není nedostatkem zvuku, ale ticho jako takové,
ticho metafyzické, propastné, ticho dávných věků, ticho údělu poutníka, ticho, v
jehož rozpětí všechno umlká. Setkáváme se s tím, co bychom mohli nazvat znění
ticha. .....S tímto ztišením hluboce souvisí skutečnost tajemství. Ztichnout znamená
respektovat tajemství, vzdálenost, hloubku a nezcizitelnost toho, k čemu se vztahují.
Mlčet a zachovávat tajemství znamená i ctít důstojnost druhého a jeho nárok na
jedinečnost a osobitost. Je typické, že kritériem pravdivosti vztahu dvou lidí je mimo
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jiné to, dokáží-li spolu mlčet. Proto i každý dialog musí zahrnovat tajemství. Uznat
tajemství, znamená též uznat, že Bůh je Bohem. Setkání s tajemstvím, pokud je
přijato, obdarovává a člověk zjišťuje, že po takovém setkání je víc. V souvislosti s
uměním poznamenejme, že právě umělecký přístup dokáže ponechat věcem jejich
tajemství, jejich skrytost, kterou universálně nelze žádným jiným způsobem než
právě uměleckým učinit zjevnou." (13)

***
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POZNÁMKY:

(1) Mechanické vlnění šířící se pružným prostředím a schopné vyvolat sluchový vjem. Pro lidské
ucho jde zpravidla o vlnění o frekvencích mezi 16 - 2O.OOO Hz. Pod 16 Hz se nazývá infrazvuk, nad
20.000 Hz ultrazvuk.
Encyklopedický slovník. Praha, Encyklopedický dům-Odeon 1993.
(2) " Podle mého názoru příbuznost mezi malířstvím a hudbou je zřejmá, ale tkví velmi hluboko. Jistě
znáte otázku "asociací" vyvolaný prostředky různých umění. Někteří vědci (především fyzikové),
někteří umělci (především hudebníci), již dávno vypozorovali, že hudební tón vyvolává asociaci určité
barvy. Či jinak řečeno, "slyšíte" barvu a "vidíte" tón.
Vibrace vzduchu (tón) a světla (barvy) tvoří jistě základ této fyzické příbuznosti. Ale to není
jediný základ. Je ještě jiný: psychologický. Problém "ducha".
Slyšeli jste, nebo jste sami použili výraz:"...oh, jaká chladná hudba!" nebo:" ...oh, jaká
ledová malba!". Máte dojem chladného vzduchu vnikajícího v zimě otevřeným oknem. A celé vaše
tělo je nespokojené.
Ale obratné užití "teplých" tónů a barev davá malíři nebo komponistovi možnost vytvřit
hřejivá díla. Přímo pálivá.
Promiňte, ale je to opravdu malba a hudba, která vám způsobují (dosti zřídka sice) bolení
břicha.
Jistě máte někdy dojem, jako by váš prst se někdy dotýkal některých kombinací tónů nebo
barev a byl přitom bodán. Je to opravdu tak, váš "prst" se dotýká malby nebo hudby jako hedvábí
nebo sametu.
Nemá fialová jinou vůni, než například žlutá? Oranžová, jasná bleděmodrá?
A není také chuť těchto barev rozdílná? Jaká chutná malba! Když divák nebo posluchač
vnímá umělecké dílo, účastní se také jazyk.
Hle, známých pět smyslů člověka. Nemylte se, nevnímáte obraz jen očima. Bez vašeho
vědomí vnímáte jej vašimi pěti smysly. Myslíte, že by to mohlo být jinak? Termín "forma" v
malířství neznamená jen barvu, to, co se nazývá "kresba", je nezbytnou součástí výrazových prvků
obrazu.
Začíná se "bodem", počátkem všech ostatních forem, jejichž počet je neomezený, tento malý
bod je živou bytostí, schopnou působit na lidského ducha. Jestliže jej umělec správně umístí na své
plátno, malý bod je spokojen a uspokojuje také diváka. Říká: Ano, to jsem já - slyšíš můj tenký, ale
nepostradatelný hlásek ve velkém "sboru" díla? A jak je nepříjemné vidět malý bod tam, kde nemá
být! Máte dojem, že jíte smetanovou pusinku a cítíte pepř na jazyku. Květ se zápachem hniloby.
Hniloba, to je to slovo! Kompozice se proměňuje v dekompozici. To je smrt.
Postřehli jste, že mluvím již dosti dlouho o malbě a jejích výrazových prostředcích a
nepronesl jsem jediné slovo o "předmětu"? Vysvětlení je velmi snadné: mluvil jsem o základních
výrazových prostředcích, tedy o těch, které jsou nezbytné. Nikdy nebude možné malovat bez "barev"
a "kresby", ale malba bez předmětu existuje v našem století už dvacet pět let. Objekt může být v
malířství použit nebo ne."
V.Kandinskij
In: LAMAČ, Miroslav: Myšlenky moderních malířů. (Od Cézanna po Dalího) Praha, Odeon 1989.
str.204-205
(3) Bor, D.Ž.: Abeceda stvoření. Komorní soubor mýtoetymologických esejů o povstání člověka,
jazyků, náboženství, kultury a civilizace. Praha, Trigon 1993, str.31-32
(4) Góvinda, Anágárika Lama: Základy tibetské mystiky. (Podle esoterických nauk Velké mantry ÓM
MANI PADME HÚM) Praha, Pragma 1994, str.17-19
(5) Jan 1,1-5
(6) Jan 1,14
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(7) Gen 2,19
(8) Bor, D.Ž.: Abeceda stvoření. Komorní soubor mýtoetymologických esejů o povstání člověka,
jazyků, náboženství, kultury a civilizace. Praha, Trigon 1993, str.161-163
(9) Ibid., str 163-165
(10) Buber, Martin: Já a Ty. Praha 1969, str.37
(11) Ibid., str.28-29
(12) Heidegger, Martin: Řeč. In: Konec filosofie a úkol myšlení. (Sborník) Praha 1984, str.94
(13) Czech, Jan: Znění ticha. Praha, Pražská scéna 1994, str.34-36
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K A P I T O L A XIX
ANAMNÉZE ANIMOVANÉHO FILMU
Animovaný film - obor tvůrčí umělecké činnosti, který nejen využívá, ale je
zcela existenčně závislý na technologickém principu kinematografie, pookénkového
posuvu, na základě kterého vzniká iluze pohybu. Je to sám princip kinematografie
využitý do maximální důslednosti. V jistém slova smyslu lze dokonce říci, že
animovaný film je fundamentální polohou kinematografie.
Kamera existující skutečnost pasivně nesnímá, ale tuto skutečnost vytváří
člověk-tvůrce a animuje (oživuje) ji právě
pomocí kinematografického
technologického principu v trikové kameře. Přirozený pohyb se tedy nefixuje na
filmovou surovinu jako u normálního filmu, ale doslova vytváří filmovou
technologií, která snímá odděleně jednotlivá okénka a tak plynule řadí za sebe
jednotlivé statické animační fáze pohybu vytvářeného člověkem. Tento pohyb a život
s ním spojený vzniká a existuje pouze a jenom jako výsledek této činnosti na
exponovaném filmovém materiálu. Nikde jinde a nikdy jindy neexistoval. Myšlenka
oživená »dchnutím« svého stvořitele. Vdechnuté (animované) oživení člověkem
pomocí filmové technologie do jím samým vytvořené, vymyšlené či vysněné
hmotné skutečnosti.
Člověk vytváří svou iluzi světa a vytváří ji do důsledku, ze samé podstaty
tvorby, z nejhlubších pramenů poezie, se základů invence a imaginace. To je
animovaný film.

ČASOPROSTOR
Zrcadlení nadreálného prostoru, který se ocitá jako odraz v zrcadle díky
člověku-tvůrci, jenž tento obraz vyjevuje na ploše zrcadla, kterou je film. Tato
plocha je navíc uměle složená střihem z mnoha menších ploch. Přirovnání k mozaice
se přímo nabízí, ale nebylo by přesné, protože mozaiku si můžeme dopředu nakreslit
jako plán příští skutečnosti, kdežto filmové dílo existuje pouze když je završeno. Ani
scénář, ani jednotlivé nasnímané záběry či epizody, ani veškerý hrubě sestříhaný
materiál provizorně ozvučený nedají dohromady představu o završeném díle. V
žádném uměleckém oboru, kromě hudby, tato skutečnost nefunguje natolik do
důsledků a nikde jinde ve filmovém umění se to neprojevuje tak reálně, tak zřetelně a
komplexně jako právě ve filmu animovaném. Je to také nepřímý důkaz o druhotném
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tvůrčím principu v tvořivosti lidí, ale zároveň o hlubině jejich vnitřní účastnosti na
nepřetržité tvorbě světa a tím i neodvolatelné odpovědnosti člověka za tento svět.
Tuto odpovědnost má ostatně umělecká tvorba jako celek.
Dá se říci, že to, o čem tu hovořím, je patrné z každého filmu. Proč tedy
právě animovaný? Touto otázkou se před nás staví problematika časoprostoru nejen
v zadaném a specifickém druhu kinematografie, ale skrze něj můžeme dokonaleji
časoprostor jako výrazový prostředek filmu pochopit. Zde leží vše na lidské tvůrčí
schopnosti a hloubce tvůrčí imaginace. Člověk-tvůrce zde není v podstatě na ničem
přímo závislý, nic jej neomezuje, nic mu neklade objektivní překážky. Nic - až na
jediné: a to je člověk sám a mez či práh jeho životní zkušenosti. Mám na mysli
historickou zkušenost lidstva jako celku. Tento práh vědění se člověku asi překročit
nepodaří, a proto veškerá jeho tvůrčí představivost a schopnost zůstane u skutečnosti
stvořeného světa, což samo o sobě dává invenci nekonečné možnosti a křídla tvůrčí
variabilitě a imaginaci.
V animované tvorbě se člověk vnitřním pocitem asi nejvíce přiblížil k
pochopení tvorby jako duchovního jevu a blaženosti tvorby jako duchovního stavu.
Budiž světlo! - A je! Den - podle úmyslu - jasný, temný, zamračený, bouřný, větrný,
mlhavý, horký, mrazivý, křišťálový, deštivý, tichý, ....
Budiž tma! - A je! Noc, temná, jasná, měsíční, zamračená, tajemná, hluboká,
mrazivá, děsivá, třpytivá, vlhká, teplá, na pokraji úsvitu, nadcházející ....
Jaro, léto, podzim, zima - není problém vymyslet a vytvořit cokoli, jakékoliv
počasí, v jakékoli části toho nejrůznějšího dne či noci a navíc v mizanscéně přesně
podle naší fantazie. Ale to je to nejmenší. Vymyslet si přírodní exteriér či ateliér,
udělat jej a dát mu atmosféru zcela určitého a tvůrci požadovaného období dne a
roku a navíc udělat to právě tak, jak mi to dovoluje rozlet mé invence a fantazie.
Není třeba hledat, čekat, přistupovat na nejrůznější kompromisy (zima bude mrazivá,
stromy v pralese praskají pod tíhou těžkého sněhu a cesty i stezky zmizely pod
hlubokými závějemi. Je ticho. Těžké olověné nebe noří krajinu do hlubokého,
zádumčivého klidu. Pomalu začíná sněhová vánice, která se nenápadně mění v
hrozivou bílou tmu ....) to byl příklad. Kdyby to bylo napsáno ve scénáři pro hraný
film, tak by produkčnímu i producentovi zacvakaly zuby hrůzou nejen z možných
finančních nákladů, ale i z organizace scény samé.
Časoprostor vytvořené reality může v animovaném filmu vše. Stírá hranice
mezi vnímanými časovými polohami v prostoru, protože zpracovává čas a prostor
jako prvotní a základní existující stav bytí, ve kterém se odehrává vše, co je schopen
člověk vnímat jednak smysly a jednak duchovním prožitkem. Neexistuje napětí mezi
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přítomným časem a ostatními časovými rovinami (minulost, budoucnost). Neexistuje
napětí mezi časem reálným a časem vize, snu, představy či jiné nadreálné
skutečnosti. Tomu samozřejmě odpovídá i architektonické a zejména výtvarné řešení
daného prostoru. Komplexní časoprostorové řešení jednotlivých mizanscén u
animovaného filmu ve smyslu uměleckého celku přiblížilo tento druh filmu velmi
blízko k výtvarnému umění jako takovému. To samozřejmě souvisí s výtvarným
řešením celého filmu jako nedělitelného faktu a jediné skutečnosti. A do toho spadá
samozřejmě mizanscéna.

MIZANSCÉNA
O mizanscéně v animovaném filmu platí v plné míře to, co jsem říkal o
mizanscéně u filmu hraného. Jestliže má pouze ilustrační a identifikační charakter,
jestli tedy mizanscéna v animovaném filmu má pouze definovat prostředí, ve kterém
se ta či ona scéna odehrává, pak mizanscéna zůstává mrtvá, neživotná a proto
nesplňující ani ten nejzákladnější požadavek definovat samu sebe. To proto, že není
identifikována s podstatou sebe sama, tudíž zůstává pouze jakýmsi souborem
modelů, napodobenin, replik či hračkám se podobajících kompozic. Tato mrtvost či
neživotnost mizanscény se projevuje u animovaného filmu daleko zřetelněji a
emocionálně výrazněji než u filmu hraného, což je onen rozdíl mezi skutečnou
definicí mizanscény a ilustrací mizanscény. Čistota výtvarných prostředků a
výrobních postupů a zejména použitých materiálů je zde zcela absolutní ve smyslu
výtvarného projevu a výtvarného působení (např.J.Barta: KRYSAŘ, nebo celý Jiří
Trnka). Umělecky hodnotný animovaný film musí tedy být zároveň i umělecky
vyjímečným dílem výtvarným! To prostě vychází se samé podstaty výrazových
prostředků, kterými disponuje výtvarné umění jako druh. To by však znamenalo, že
animovaný film je především výtvarným uměleckým dílem a dramatičnost v něm
klesá do polohy druhotného výrazového prostředku? Byla by zřejmá hloupost
uvažovat takto striktně analyticky a do jisté míry nám to nepřímo dokazuje
nesmyslnost analýzy a rozboru uměleckého díla jako principu dobrat se jeho
podstaty. Výtvarnost je totiž velmi silně založena na dramatičnosti, není-li v určitém
slova smyslu vlastně komponentem
dramatičnosti a dramatičnost naopak
komponentem výtvarnosti. Výtvarnost má v sobě i velmi silný literární prvek - a
naopak. Literární prvky výtvarnosti vycházejí z vizuality a emocionálního působení
barvy, světla a kompozice. V hraném filmu může (ale nemusí) být postava (herec)
výtvarnou součástí filmu a jeho mizanscény. Ve filmu animovaném je to podmínka,
jakýsi nepsaný zákon. Výtvarná sounáležitost loutky (herce) s výtvarným pojetím
mizanscény (i filmu jako celku) je samozřejmost a výjimka by mohla být
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považována za profesionální chybu, invenční necitlivost nebo vážný tvůrčí omyl (viz
S.Látal: DOBRODRUŽSTVÍ ROBINSONA CRUSOE). Jinak o mizanscéně platí, že je
modelem, do kterého je zakódován emocionální i ideový klíč ke scéně, která se v ní
odehrává. Idea scény by měla být totožná s ideou mizanscény. Jde o to neplést a
nezaměňovat si mizanscénu s konkrétním prostředím. Připomínka na okraj:
MIZANSCÉNA: ve svém komplexu vyjadřuje emocionální a ideový klíč ke scéně,
nebo souboru scén.
PROSTŘEDÍ: soubor rekvizit, reálií, exteriérů, interiérů a scén,
mizanscénu.

vytvářejících

To ostatně víme už z předešlých kapitol. Trochu jiné je to u počítačové
animace. Iluze prostoru na technologické ploše, kde se jedná v podstatě o kreslenou
animaci, která vytváří tzv. falešnou optickou perspektivu, pracuje na základě
principu plošné hlubiny, jež se vytváří čistě výtvarnými výrazovými prostředky světlem, barvou, linií a perspektivou. Ovšem Steven Spielberg v JURSKÉM PARKU
(1993) nás dokonale vyvedl z omylu myslet si, že počítač nezvládne prostorovou
hloubku trojrozměrného předmětu a mizanscény. Je to první pokus tohoto typu, ale
výsledek lze bez přehánění označit za výjimečně dobrý. Dinosauři animovaní a
kreslení počítačovou technikou jsou dokonalí a ani na velkém plátně nezkušený
vnímatel nerozezná reál od elektronické iluze. Velká škoda, že hodnota filmu je jinak
nulová. Je to všechno americké, v pohybu a akci a není mnoho času k pečlivému
zadívání se. Přesto ztráta hloubky prostoru je v určitých okamžicích zřejmá a
nepomůže ani nalnutí na reálný exteriér, protože pohyb v plošném iluzivním prostoru
není možné (prozatím) zakrýt (mám na mysli scénu úprku stáda malých býložravých
dinosaurů před Tyranosaurem rexem). Jiná je situace, když je počítačový ještěr jako
objekt umístěn do reálného prostoru a pohybuje se rovnoběžně s promítací plochou,
nejde do hloubky. Tam je iluze skutečnosti téměř dokonalá (první setkání s
Brachiosaurem). Počítačová animace má
pravděpodobně budoucnost. A při
současném rozvoji počítačových systémů a elektronických záznamových médií typu
HDTV za nějakou dobu může skutečně svou dokonalostí nahradit klasickou animaci
i plnohodnotně vizuálně, ale zřejmě nikdy umělecky a poeticky v tom pravém slova
smyslu. Protože umění nesnese napodobeninu, repliku. A počítačové napodobení
klasického filmu bude jen umělecky bezcennou replikou. Dost alarmující je v tomto
kontextu velká úspěšnost rozvíjejících se počítačových systémů vizuálních iluzí
virtuální reality, která v nejbližší době projde nevídanou expanzí. Člověk nechce
reálný svět stvořený pro něj, člověk hledá iluzi světa a showbusiness mu ji předložil.
Svět jako počítačová hra, problémy jako počítačová hra i život jako počítačová hra.
Pravda je lež a lež je pravda. Falešná iluze světa, falešná iluze života, falešné iluze

297

emocí. Tím nechci říci, že nemůže vzniknout samostatný druh umění tvořený
počítačovou grafikou, dokonce už vzniká (Videoart). Je zde ovšem jeden dost
podstatný problém, který není prozatím řešitelný. Každý druh umělecké tvorby
vznikal v přímém kontaktu s člověkem. Proto mu skrze člověka bylo dopřáno
oduševnění, které ovšem člověk předával také už jen jako pouhý prostředník. U
počítače se mi toto jeví zcela vyloučené, protože s žádným výrazovým prostředkem,
který bude tvořit tyto elektronické artefakty, člověk do přímého kontaktu nepřijde.
Bude zde jediný hlavní výrazový prostředek - počítač - a pak spousta povelů
předávaná a uskutečňující se jako elektrické impulsy a toky. A nejen to. Zejména a
naprosto bude scházet přímý kontakt se stvořenou přírodou a jejími elementy. Strom
nebude skutečný, ani vyrobený ze dřeva či jiného přírodního materiálu, ale pouhou
elektronickou iluzí. Vzpomeňme, jak současnému člověku schází
kontakt
duchovního řetězce tvorby a sounáležitosti se světem, proto touží po starých věcech
vytvořených lidskou rukou a milujícím člověkem, a nikoli strojem. Toto oduševnění
musí vzniknout i u Videoartu, protože jinak by nešlo o skutečné umění. A to má
přece jen jeden jediný, ale zato skutečně neměnný zákon: je inspirováno Bohem,
zhmotněno člověkem a promilováno jeho srdcem. Umělecké dílo tuto lásku do sebe
vstřebává skrze ruce, které se ho při vzniku dotýkají.

LOUTKA - HEREC, LOUTKOHEREC A ANIMÁTOR
Dostali jsme se k nejzajímavější složce animovaného filmu vůbec. K herci a
jeho hrdinovi. Opět zde musím konstatovat, že charakter loutky (kreslené postavy),
je víceméně determinován výtvarným řešením, výtvarným stylem a použitím
výtvarné techniky a prostředků. Prostě, výtvarno se ve spojení s hrdinou
animovaného filmu dostává výrazně do popředí důležitosti. Ovšem opět pouze
relativně. Protože každý výtvarný styl, použité materiály, barvy, výtvarná technika
nebo různé kombinace těchto technik, mají svou specifickou dramatičnost a ta s
výtvarného pojetí a stylu vystupuje do popředí až tak, že ve výsledku vnímáme skoro
pouze dramatičnost a její emocionální zabarvení a výtvarnou stránku už spíše jen
povrchně registrujeme než vědomě posuzujeme.
Loutka je tedy řemeslně dohotovená, má výtvarný styl, určený charakter a
vůbec všechno to, co patří k filmové postavě - má režijní koncepci. V této chvíli k ní
přistupuje animátor, člověk, který loutce vdechuje (animuje) život, a to doslova a do
písmene. Samozřejmě, že vychází z dramatické charakteristiky postavy a z loutky
samé. Jak už víme, tuto charakteristiku dodává loutce její výtvarné řešení, které je
ovšem zasazeno do výtvarné koncepce mizanscény a ta je součástí celkového
výtvarného řešení filmu. Animátor by měl být dobrý psycholog a pracovat s loutkou
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ve své podstatě jako živý herec sám se sebou při tvorbě postavy. Problém je v tom,
že animátor musí své herectví a jeho výrazové prostředky čerpat z loutky a jejího
typu. Živý herec tento typ svým herectvím teprve vytváří, i když se řídí napsaným
charakterem ve scénáři. O všech hercích se někdy s laskavostí říká, že to jsou krásní
schizofrenici. O animátorech by se tedy dalo říci, že to jsou krásní několikanásobní
schizofrenici. U animátora jde o neobvyklou zvláštní metamorfózu. Nemohou si
dovolit transponovat své osobní herectví na loutku ve smyslu klasického herectví
živého herce, protože typ hrdiny jim není přidělen podle typu, který oni představují
jako lidé. Animátoři pracují s velkým množstvím nejrůznějších typů najednou.
Uvedu příklad: těžko si lze představit, že nějaký režisér pověří mladou herečku rolí
Falstafa, nebo že obézní a starý charakterní herec bude hrát Ofélii. Tato, na první
pohled, nesmyslná kombinace je v tandemu animátor-loutka naprosto samozřejmou
skutečností. Opak by byl dost těžko řešitelný. Totiž, že by každá postava v
animovaném filmu měla svého osobního animátora odpovídajícího svému typu. U
velkých projektů tomu tak sice do jisté míry je, ale pouze u náročnějších postav s
velkou plochou akce. Animátor, který ji oživuje, ale ani v tomto případě nezůstává
pouze u této postavy. Animátor tedy musí mít nejenom výtečnou prostorovou
představivost, smysl pro realitu pohybu a gesta, zvláště znakové a významové gesto
a cit pro psychologii a temperament postav různého typu, stáří, pohlaví, historických
epoch a žánrových typů. Musí zvládnout neživou i živou přírodu, flóru i faunu. To
znamená zvládnout nejrůznější formy pohybů, jejich rytmiku, charakter a vnímání
časoprostoru
v těch nejrozmanitějších podmínkách a v nejrozmanitější
charakterizaci atmosféry - různé druhy stromů ve vánku, vichřici, dešti; tok vody,
vodopádu, mořských vln; plápolání vlajek, šátků, plášťů v různé síle větru; hřívy
koně, jeho běh, chůzi; let nejrozmanitějších druhů ptáků a mnohé jiné záludnosti.
"Už před SNEM NOCI SVATOJÁNSKÉ se často říkalo, že zatím co v
mnohých hraných filmech jednají lidé jako dřeva, donutil Trnka se svými
spolupracovníky dřevo, aby žilo jako člověk. V paměti trvale zůstaly herecké kreace
šaška z BAJAJI, Neklana ze STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH, Švejka, poručíka Duba
a putimského strážmistra ze švejkovské trilogie. Herectví loutek ve SNU... toto
všechno překonává. Trnka se zde vyjadřuje podobně jako v CÍSAŘOVĚ SLAVÍKU,
myslíme-li na vztah obrazu a hudby. Avšak již to, že cítí potřebu nazvat pojetí
nového filmu - baletně pantomimickou feérií, naznačuje, že animátorský a herecký
podíl tu vzrostl mnohonásobně. Zkušenosti načerpané v posledních filmech se zde
transponují do nové formy, která při vnější příbuznosti s CÍSAŘOVÝM SLAVÍKEM,
pokud jde o vztah hudby a obrazu, představuje zcela novou kvalitu. Tam byly loutky
němé asi tak, jako byli němí herci v dobách, kdy kino ještě neumělo mluvit. Ve SNU
NOCI SVATOJÁNSKÉ jsou loutky němé z principu, jako je z principu němý herec
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pantomimy. Proto je struktura výrazu v podstatě odlišná. V prvém případě symbol, v
druhém pantomimické vyjádření. Obor pantomimy je v hereckém umění považován
za nejobtížnější. Musí mít kultivovanost tance i sdělnost činohry. Musí beze slova
dojímat i rozesmávat. Znásobme si požadavky na herce pantomimy překážkami,
které klade mrtvá hmota, a máme představu, co musel režisér se svými
spolupracovníky vykonat, aby se představa stala skutkem. V mnohém napomohla
nová konstrukce loutek, které tentokrát po prvé nejsou ze dřeva, ale z pružné umělé
hmoty. To však by zdaleka nestačilo, kdyby k nim nepřistoupila tvůrčí fantazie a
oživovací schopnost Pojarova, Látalova, Karpašova, Šrámkova a ostatních. (1) Jistě
by bylo možno jmenovat řadu znamenitých animátorských čísel, jako třeba Pojarovo
ztvárnění Kloubkova hereckého výkonu v roli Pyrama nebo Látalovu milostnou
scénu Titánie s oslem nebo Pojarovo podání úvodního Lysandrova dostaveníčka pod
Hermiiným oknem. To jsou jedinečné výkony. Ale nevymykají se ostatním. Animace
celého filmu nikde výrazně neklesá pod jejich úroveň. Těchto několik scén na sebe
upozorní především proto, že dávaly větší možnosti, že na nich bylo co herecky
rozvíjet." (2)

METAMORFÓZA, PŘEVTĚLENÍ A IMAGINACE
"Maluješ-li strom, musíš cítit, jak roste."

Su-Š'

Kromě této obrovské metamorfózy vědomí (kdy animátor vždy převtěluje
sám sebe k podobenství charakteru loutky a pak se toto podobenství snaží zpětně do
ní vtělit jako duši živou), poskytuje animovaný film unikátní možnost filosoficky
zobecnit svět v podstatě v jediném uměleckém obraze. Díky tomu, že vše vychází z
výtvarné koncepce a zpět se do ní navrací, umožňuje animovaný film zobrazit svět
jako jednotu mnohosti nebo jako mnohost jednoty. Existuje tu vedle sebe a jeden v
druhém mnoho nejrůznějších světů a v každém z nich mnoho jeho vlastních poloh.
A to vše díky tomu, že jedno jediné výtvarné řešení umožňuje mnoho variací a
přitom celek zůstává stylově čistý. (Vzpomeňme na Kapitolu I: Jednota mnohostí je
Řád, kdežto mnohost jednot je Chaos. Například kresba tužkou, perem, uhlem,
pastelem, štětcem, olůvkem, suchá jehla, linorit, dřevoryt, kovoryt. To vše má
lineární charakter kresby a přitom kolik světů, kolik rovin, kolik metamorfóz a kolik
imaginace, kolik invence, jaká mnohost a jaká jednota). Nebo tak jednoduchá a
prostá věc: oživení mrtvé věci a metamorfóza jedné fyzické skutečnosti v druhou.
Stačí připomenout výjimečný loutkový seriál pro děti: PANE, POJĎTE SI HRÁT
B.Pojara. Nebo čistou snovou imaginaci a surrealistické ohňosroje podvědomí ve
filmu J.Švankmajera: NĚCO Z ALENKY (1987) a LEKCE FAUST (1994). Najednou
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je zde možnost se letmo, vzdáleně a velmi zprostředkovaně, ale přece jen dotknout
tajemství skutečné tvorby, kdy jako režisér a animátor hýbu světem a osudy, jsem
pánem stvoření, které je dílem mě darované tvůrčí schopnosti a invence. To má
ovšem jednu zcela zásadní podmínku, bez které je toto všechno zcela nemyslitelné vztah v Lásce. Ano, ve filmu animovaném jsem samozřejmě Pánem stvoření v tom
zcela pozitivním slova smyslu - Pánem v lásce, nikoli - Pánem v moci.
Tento dotyk s tvorbou je u animovaného filmu naprosto ojedinělým jevem ve
smyslu filmové tvorby vůbec. Ve výtvarném umění a zejména v hudbě je
skutečností, bez které se tomuto druhu umění prostě nemůžeme oddat a věnovat, i
když jsme obdarováni výtvarným či hudebním talentem.
Filmař vytváří svůj model světa, svůj model stvoření tím, že

aplikuje

neopakovatelnou výtvarnou hodnotu podle své otevřenosti k in-spiro v invenci a
imaginaci. Ovšem v rámci historicky zadané skutečnosti. Jak jsme si řekli na
začátku, člověk nemůže překročit práh svého vědění a své schopnosti tvořit, protože
je geneticky, historicky, evolučně i kosmogenicky determinován a v této determinaci
se pohybuje podle míry svého talentu, to je daru k: otevřenosti podat svědeství o bytí,
o Bohu.
I přes tuto fatální a nezměnitelnou zadanost a neschopnost lidské tvorby
vymyslet a stvořit neexistující, je tvůrce animovaného filmu člověkem dotýkajícím se
do určité míry samé podstaty tvorby. V tom je etymologie i mýtoetymologie pojmů:
STVOŘIT a TVOŘIT naprosto nekompromisní. Čeština má tu ojedinělou možnost
vyjevit propastný rozdíl a přesto úzkou souvztažnost těchto dvou pojmů a skutečností
jedinou souhláskou. Tento fatální práh však tvůrčí člověk překračuje v jiném směru a
velmi hluboko. Stvoření, jak jsme si řekli, bylo absolutní a nelze k němu zřejmě už
nic nového přidat. Lze jej ale odkrývat, poznávat, vyjevovat, přinášet o něm
svědectví. A ve svědectví o stvoření je skryt archetyp stvořitele, jehož symbolickým
obrazem jsme my sami. A to lze pouze ve stavu - ANAMNÉSIS.

***
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POZNÁMKY:

(1) V tomto úryvku z knihy J.Bočka, lze zcela jasně vycítit, jak nejenom tehdejší, ale i soudobá
filmová věda a historiografie přistupovala k problémům animovaného filmu (a nejen animovaného).
Více méně jako k dokonale zvládnutému řemeslu. I když je kniha plná pojmů jako tvůrčí a fantazie,
nelze si nevšimnout, že chybí např.imaginace nebo invence. To jen tak na okraj. V celém komplexu
práce není ani jednou zmínka o souvztažnosti všech filmových prvků. Naopak, velmi důsledně se
rozlišuje a odděluje jeden od druhého. Maximálně je zmínka o vztahu hudby a slova nebo hudby a
obrazu. Konkrétně, co se týče animace, důsledně ji rozebírá jako živé herectví a jako pohybové
kreace animátorů.
„Proti ROMÁNU S BASOU a ÁRII PRÉRIE je ČERTŮV MLÝN animačně značně
jednoduchý, není tu výrazné charakterové kresby, i hra loutky je potlačena na minimum. Převládá trik,
oživení věcí, košile, peřin, židle, stolu, koštěte. (str.143) ...Trnka si podrobně všímá jednotlivých
urozených kandidátů ženitby. V kontrastu s lidovým hrdinou zvýrazňuje ostrá satirická kresba
degenerovanost jednoho, senilitu druhého, nedomrlost třetího, tupou surovost čtvrtého. Loutková,
režijní i herecká charakteristika je přímo mistrná. Zároveň však jako by Trnka opustil polohu
pohádky a vstoupil na zcela jinou půdu. Příběh se náhle přesouvá a stává se velice reálnou,
škodolibou satirou na feudální panstvo. Vzápětí se však na okamžik vrací pohádkový motiv.
Princezny házejí osudná jablka, všechna se skutálejí Bajajovi k nohám. Ten uhne jablkům starších
sester a zvedne až to, které hodila nejmladší princezna. Reakce rytířů, princezen i krále v této chvíli
znovu zatlačuje realistickým podáním pohádku. To, co zde Trnka líčí, neznamená jen obligátní
pohádkové »pyšná princezna ohrnuje nos nad chudým ženichem«, to je přímo střetnutí dvou světů a
tříd. Princezna Bajaju odmítá. Panstvo je pohoršeno. A moudrý šašek, který uvítal Bajajův šťastný los
potleskem, je jedním z nápadníků krutě ztrestán. V následující části Trnka ještě důrazněji pokračuje v
satirickém líčení feudálních zvyků.“ (str.150-155)
Když odhlédneme od ideologického nátěru, i když zde skutečně hutného, musíme
konstatovat, že srovnávání animace a hry loutek s psychologií živého herce a vůbec celkový
analytický pohled na animaci jako na živé herectví, je zcela mylnou a v samé podstatě chybnou
interpretací nejen animace jako principu animovaného filmu, ale zejména reálné podstaty herectví
loutek. Ani slovo o výtvarném řešení, ani slovo o barvě, ani slovo o mizanscéně. A to ani u tak
umělecky výsostně výtvarné práce, jaká byla ve STARÝCH POVĚSTECH ČESKÝCH nebo především
ve SNU NOCI SVATOJÁNSKÉ. To samé v rozboru dramatické a dramaturgické výstavby syžetu a
fabulace děje, kde srovnává s dramatikou divadla a klasického hraného filmu. Bez ohledu na zcela
zřejmá specifika, naprosto odlišný časoprostor a zcela jiné výchozí principy dramatičnosti obrazu,
syžetu, děje i charakteru postav. O kongeniální hudbě Václava Trojana se zmiňuje pouze velmi
okrajově. Zřejmě však pouze proto, že přehlédnout ji opravdu nebylo možné. A to všechno jakoby
existoval jakýsi neochvějný normativ, platný pro všechno, vždycky a už nikdy nezměnitelný. Tedy
jakýsi archetyp pro všechny výrazové prostředky filmu a dramatu. Nic takového samozřejmě
neexistuje a každý recenzent či kritik se dost důsledně drží svého subjektivního názoru, pro který má
své prameny, své normy a své archetypy. Tutéž chybu dělá i J.Boček, když mluví o animaci loutek
bez ohledu na ostatní k tomu se vážící vztahy, a rozebírá loutkový film jako klasicky inscenované
drama. Tato poznámka nemá být kritikou knihy J.Bočka, ale upozorněním na všeobecně přetrvávající
tendence filmové vědy analyzovat film "vědecky", bez ohledu na rozdílnost umělecké jedinečnosti
každého autora a tím i specifičnost a subjektivnost umělecké struktury tvůrčích postupů vycházejících
z těchto naprosto neopakovatelných vztahů a souvislostí. Zvláště u skutečně geniálního Jiřího Trnky.
Přitom jako motto této knihy je použito výroku:
Podle mého názoru je Trnka
chloubou českého národa.
Podle mého skromného názoru
je chloubou celého lidstva.
Nazim Hikmet (pozn.V.S.)
(2) Boček, Jaroslav: Jiří Trnka. Historie díla a jeho tvůrce. Praha, SNKLU 1963, str.265-271
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(3) Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu. Archetypy a opakování. Praha, Oikoymenh 1993,
str.101-102

*
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MOTTO:
„Umění je touha po ideálu.“
Andrej Tarkovskij
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K A P I T O L A XX

VLASTNICTVÍ UNIVERSA (Světlo ducha)
Od samého počátku jdeme cestou, která nás dovede až k zakletému zámku.
Snažíme se najít vchod, projít bludištěm ve správném směru a stanout před
zakázanou mýtickou třináctou komnatou, ve které je legendární tajemství ohrožující
existenci toho, kdo zákaz poruší a vstoupí a v určitém smyslu i existenci tajemství
samotného.
*
Je vůbec možné člověku vhlédnout do neviditelných významových struktur a
ideových vztahů uměleckého díla? Je vůbec možné alespoň trochu poodhalit
souvislosti všech existujících prvků, jež jsou nositely významu a stavebními kameny
uměleckého filmu?
V podstatě se pokusíme o nemožné. Pomocí všeho toho, co jsme se
dozvěděli z předcházejících kapitol zkusíme jemně poodhalit tajemství chvění, které
svým vznikem vytváří - osu dramaturgické spirály uměleckého filmu. Z toho
vyplývá, že nepůjde o podrobnou analýzu filmů A.Tarkovského, ale o to, pokusit se
najít vztahy mezi určitými významotvornými prvky v jeho jednotlivých filmech a
naznačit tak fatální uzavřenost uměleckého myšlení a tvůrčí invence v rámci jednoho
celoživotního díla. Pojmem uzavřenost mám na mysli neschopnost být objektivní a
mít všeobecný úhel pohledu. Umělec nemůže mít objektivní názor. Jedná se mi o
vysledování hodnotové roviny v tvůrčím procesu výstavby uměleckého díla, o které
svým způsobem sám umělec neví, ale přitom tento fakt má zřetelný vliv na konečnou
výpovědní rovinu díla. Jak jednotlivého (filmu), tak celoživotního. Nebudu se proto
zaobírat podrobnou analýzou všech záběrů, epizod či scén sledovaných filmů. Spíše
půjde o pokus významově analyzovat a u některých klíčových záběrů a scén i
profesně rozebrat nejdůležitější významotvorné prvky a řemeslně-tvůrčí postupy
procházející všemi sledovanými filmy. V závěru se pak pokusím o shrnutí všech
dosažených poznatků a zařazení do sledovaného významu.

*
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„Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a
přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě
byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík,
jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad
ním stojí Hospodin a praví: »Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh
Izákův. Zemi na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako
prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a tvém
potomstvu dojde požehnání celé lidstvo. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude,
kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem
ti slíbil.« Tu procitl Jákob a zvolal: »Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to
nevěděl.« Bál se a řekl: »Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než
dům Boží, je to brána nebeská.« Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v
hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup; svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal
jméno Bét-el (to je Dům Boží). Původně se to město jmenovalo Lúz. Jákob se tu
zavázal slibem: »Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na niž jsem se
vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého
otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný
sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky.«“
Gen 28, 10-22

JISTĚ JE NA TOMTO MÍSTĚ HOSPODIN A JÁ JSEM TO NEVĚDĚL
Každé opravdové umělecké dílo lze bezesporu klasifikovat jako skutečnost,
která po svém dohotovení vyjevuje svou podstatu a svůj význam vně jakéhokoli
vlivu svého tvůrce. Už mu nepatří. Bylo inspirováno skrze otevřenost pokory tvůrce
a pomocí výrazových prostředků vyjeveno tvůrčím konáním umělce, aby se v
okamžiku svého dokončení stalo majetkem Universa. Změnilo skupenství a vyvíjí se
podle předem zadaného genetického kódu, který je i hybatelem umělcova tvůrčího
konání. Tento genetický kód po dokončení díla vyjevuje jeho skutečný obsah, smysl
a význam.
Takový fakt musíme respektovat v podstatě jako axiom. Umělec sám už
nemá jakoukoli možnost ovlivnit další působení díla na vnímatele. Daleko
významnější je ovšem ta skutečnost, že umělec nemá možnost ovlivnit ani
interpretaci svého díla. Dílo se stalo duchovním vlastnictvím lidstva, stalo se součástí
duchovního kodexu, který je lidstvu vyjevován skrze tvůrčí schopnosti samého
lidstva po celou dobu jeho existence. Tento kodex je součástí daleko vyššího
principu, který je pravděpodobně totožný s principem stvoření. Tato skutečnost je
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zřejmě i rozhodujícím faktorem v zhodnocení kvality uměleckého díla. Jednoduše
řečeno - stane-li se dílo součástí tohoto kodexu, je umělecké, nestane-li se, není
uměním. A naopak, je-li dílo uměním, je zcela samozřejmou součástí tohoto
principu, protože z něj vychází. Toto konstatování vyplývá ze všeho našeho
uvažování o uměleckém díle, které chápeme a hodnotíme jako svědectví o tajemství
bytí. Proto umělec »pozná své dílo« až v okamžiku, kdy je mu umožněno je poznat.
A v této chvíli, která přichází až po úplném dokončení díla, také pochopí co a k
jakému účelu vytvořil.
Abych přiblížil význam tohoto poznání, použil jsem výše uvedenou citaci z
Písma svatého. Jákob ke slávě Boží a jako znak poděkování a radosti z poznání,
postavil Hospodinovi kámen, který měl v hlavách, když snil. Dá se říci, jakýsi znak,
symbol, »chrám svého svědectví«.
»Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl« - může spolu s
Jákobem zvolat umělec při pohledu na dílo svého srdce a svých rukou. Právě tak,
jako zasvěcený v megalitu postavil ke cti a slávě Boží vertikální kámen - menhir a na
něj položil horizontální a vytvořil tak dolmen. Nebo jako zasvěcený v gotice
postavil obraz archetypálního podobenství smlouvy s Bohem - katedrálu,tedy kámen,
který měli ti k bolesti touhy vyvolení při spánku v hlavách.
Umělecké dílo jako vlastnictví Universa, je jeho pravdivým obrazem, který
umělec dokázal skrze sebe vyjevit jako čisté podobenství viděného, jež prožívá v
okamžiku inspirace. Tedy ve chvíli nejužšího splynutí s tím, co je samým pramenem
jeho inspirace. Vytvořením takového díla se uzavírá řetězec vztahů, příčin a
následků, které jsou z velké části duchovní podstaty. Výsledkem je skutečnost
vnímatelná smysly a navracející nás do stavu, ve kterém bychom měli být schopni
kontaktu s inspirací umělce, která dala podnět k vytvoření takového díla. Je to jen
zdánlivě velmi abstraktní. V určitém stádiu se tvorba uměleckého díla začíná
pohybovat ve stejných rovinách jako teologie. Liší se způsoby vyjadřování a
systémem výrazových prostředků. Z tohoto důvodu jsem se zmiňoval o alchymii
(Kap.VI), která se vědomě pokusila použít estetické koncepce umění k zakódování
vědeckých poznatků a definic. Tudíž jednak je utajit, ale i sdělit znakovou obraznou
formou. Alchymické spisy měly samozřejmě velmi detailně vypracovaný systém,
který by se v určitém smyslu mohl nazvat specifickým jazykem. Obraz i obraznost
zde sloužily výhradně k popisu chemických dějů a definování výsledků těchto dějů.
Stalo se však to, co se stát muselo. Obrazná forma sdělení s sebou přinesla i
výtvarně konkrétní výraz barvy, tvaru, prostoru a tím i obecně filosofické významy
těchto výrazových prostředků. Tím se sdělení částečně dostalo z roviny vědecké do
umělecké. Sdělovaná skutečnost získala obraznost znaku či symbolu. Staly se
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zřetelnými ideové souvztažnosti a vnitřní souvislosti, které nemohly být definovány
vědeckým způsobem myšlení. Do informace se dostal emocionální prvek, který
učinil z vědecké definice obraz, tedy podobenství. Toto je z našeho úhlu pohledu
nejpravděpodobnější určení uměleckého díla. Hle, podobenství ke skutečnosti obrazu
viděnému uvnitř. A uvnitř jsem já sám. Uvnitř mě samého je pak ticho spočinutí v
pravdě. To je nejvlastnější a skutečná podstata lidské tvůrčí schopnosti, jež je v nás
založena v pravdě jako základ nás samých. Člověk pak je obrazem, tedy
podobenstvím toho, co jej samého přesahuje, řádově vyšší skutečnosti. (1)
Od nepaměti byla obrazná forma sdělení informace zcela samozřejmou
součástí lidského vzdělání. Z obrazu se postupně vyvinulo písmo. To mělo své
důvody, které byly zcela konkrétní a v souladu s rozvojem obecné potřeby přesně
sdělované informace. Takové, jež by sdělovala právě pouze a jenom tu určitou
skutečnost bez možných výkladů a subjektivních pocitů. Potvrzuje to tak teorii o
postupném přecházení od zobecněného obrazného vyjádření informace jako obrazu,
která obsahuje veškeré dosažené poznání a navíc i emocionální složku poznávacího
procesu pro samotného adresáta sdělení (hieroglyfická informace), k exaktní a
konkrétní
informaci, velmi podrobné, ale emocionální rovinu neobsahující.
Popustíme-li uzdu fantazii, můžeme říci, že zde někde je ukryto tajemství paměti
přírodních národů, které neznají (a nepotřebují) písmo a přitom nejsou o nic více
duchovně chudší než národy tzv. civilizované. Přetvořením obrazu do písma došlo k
oddělení významových složek. Písmo navyklo člověka spoléhat se na přesnost
sdělení, i když ve svých počátcích se psaná forma sdělení snažila obraznost zachovat.
Písemné záznamy zpívaných či recitativně deklamovaných eposů, ság, mýtů a legend
to dokládají více než přesvědčivě. Pěvcovo herectví, emocionalita jeho projevu, zvuk
doprovodného hudebního nástroje a pravděpodobně i velmi vysoký stupeň použití
neartikulovaných vyjádření, to už písmo samozřejmě zaznamenat schopno nebylo. I
v dobách, kdy už písmo bylo běžnou součástí života společnosti a písemný záznam
se četl na-hlas, byl přednes čteného textu zcela nejdůležitější součástí sdělované
informace. Posluchač byl navyklý chápat emocionálně a proto přijímal emocionalitu
sdělovaného jako základní obsahovou náplň toho, co slyšel. To je i možná příčina
toho, že písemně zachovaná výrazově ochuzená informace přestala být přijímána
jako pravdivý obraz světa a událostí a stala se mýtem, legendou. (2) Toto je
nejzřetelněji patrno v uměleckém písemném projevu. Literatura jak epická tak i
lyrická (zejména poezie), se přímo či nepřímo snaží tuto emocionalitu obraznosti
vyjádřit výsostnými prostředky jazykovými při využití psaného slova jako obrazu.
(3)
Na rozdíl od literatury se výtvarnému umění podařilo tuto vlastnost zachovat
v plné míře a v nepřerušené kontinuitě od svého vzniku. Film, který principy
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výtvarného umění absorboval jako svůj základní výrazový prostředek, pracuje zcela
samozřejmě i s touto
ikonografickou informační polohou. V díle Andreje
Tarkovského je to zřejmé a jak dále uvidíme, autorsky a umělecky vědomé.
KRAJINA DUŠE - IKONA A MYSTIKA
„Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli.“
Magnificat
"I stalo se ke mně Slovo Hospodinovo."

Jer 18,5

Zde stojí za povšimnutí tři skutečnosti, které můžeme označit v přeneseném
slova smyslu jako podstatu a smysl všeho konání, bytí a spění v umělecké tvorbě,
pokud ji chápeme jako teologii.
- Manželství (svatby).
- Krajina jako stav duše.
- Ikona jako krajina srdce.
MANŽELSTVÍ (Svatby)
Je obrazem pro nejvyšší mystický stav sjednocení člověka jako duchovní
bytosti s Bohem v jedinou skutečnost, která se dá nazvat splynutí, spočinutí Requiem (4). Sv.Jan od Kříže o ničem jiném nemluví ve své nenapodobitelné poezii
více, než o stavu vrcholného blaženství (radosti s prožívané lásky) při splynutí s
Bohem. Tento stav manželský se uskutečňuje skrze obřad svatby, který můžeme
nazvat okamžikem vzniku nerozdělitelného sjednocení smyslového a duchovního v
životě člověka. Je to nezrušitelná smlouva. (5) Manželství je obraz nenahraditelný
jakýmkoli jiným podobenstvím, protože zakládá vjem tvůrčí jednoty v lásce, která je
i vědomou a úplnou odpovědností za výsledek tvorby ve vztahu k posvěcování
života. Celý komplexní problém tkví v tom, že cokoli konáme, jakkoli jednáme, tak
jsme vždy v přímé odpovědnosti k sobě jakožto partneru Božímu skrze lásku. Tuto
nezrušitelnou jednotu konání jako tvorby jsme schopni uskutečňovat skrze vztah,
který jsem obrazně přirovnal ke svátosti manželství. (4)
A právě tento vztah a toto vědomí naprosté odpovědnosti, která z tohoto
vztahu vyplývá, je základem pro tvůrčí invenci, jež nemá přerušenou kontinuitu v
našem osobním vědomí i prožívání Boha. Je-li totiž odpovědnost tvorby vázána
pouze na osobní vědomí a svědomí, může nastat krizový okamžik, kdy převládne
osobní sebestřednost v řešení tvůrčího problému. Upřednostní se tak vlastní
egoistická intelektuální seberealizace bez ohledu na celý složitý systém jednou
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provždy zadaných duchovních vazeb a tím se naruší a zdeformuje souvztažnost
oněch vztahů, které jsou vázány k udržitelnosti vědomí vztahu jako smlouvy o
nezrušitelnosti tvořícího slova. V podstatě jde o ztrátu vědomí o tom, že při této
smlouvě existuje zpětná vazba v odpovědnosti za obsah mnou vytvořeného a
Universu předaného díla. A zde se dostáváme k samé podstatě tvorby jako vztahu a z
toho vyplývající odpovědnosti k vytvořenému. Dílo, ať již takto nazveme cokoli,
přechází po svém dohotovení do vlastnictví Universa. Tím má přímý vliv na sebe
sama bez možností korekce, protože ono je dohotoveno jednou provždy. Stává se tím
součástí obrazu člověka, protože vyjevuje jeho vztah k sobě, jeho stav svátostného
manželství, tedy onu skutečnou hodnotu jeho duchovního konání. Výtvorem
neodevzdáváme sebe k hodnocení, ale stvrzujeme či rušíme věrohodnost vlastního
slova. Tedy doslova potvrzujeme věrohodnost sebe sama. Vyjevuje se tím obraz
duše jako stav krajiny duše.
KRAJINA JAKO STAV DUŠE
Celý svůj život procházíme jakousi reálnou krajinou, do které jsme byli
zrozeni. Tato krajina se pozvolna mění právě tím, že jsme do ní byli zrozeni a máme
na její podobu přímý vliv. Ona nám byla svěřena, protože byla vytvořena jako náš
domov. Stává se tudíž jakýmsi velmi pravdivým kouzelným zrcadlem, které odráží
naši duchovní vzdálenost od lásky a tím i pravdy a v celém kontextu pak od Boha.
Čím je tato vzdálenost větší, tím více se projevuje v obraze krajiny chaos a vytrácí se
řád. Tím se mění i charakter krajiny. To zpětně působí na nás a my tuto krajinu
nepoznáváme a proto ji duchovně opouštíme. Začínáme bloudit a hledáme onu jinou
krajinu našeho dětství, na kterou si tak dobře pamatujeme a která byla tak překrásná.
Tím se ještě více odcizujeme krajině našeho reálného života a tím více nedbáme a
opouštíme její řád. Hledáme něco, co máme kolem sebe jako součást našeho bytí, ale
už nejsme schopni vidět. Protože jsme se vzdálili Bohu, vzdálili jsme se i pravdě
této krajiny. Tato pravda nám schází, protože představuje viditelnou krásu a tudíž i
harmonii a řád. Jelikož jsme v zajetí hříchu, tedy lži o podstatě svého života, konáme
podle pravidel tohoto falešného obrazu a svým konáním vytváříme nepravdivou
krajinu, která není obrazem krásy, ale obrazem stavu naší duše. Harmonie a krása
krajiny, ze které jsme vzešli a která nás neustále obklopuje, je námi v takovémto
stavu pokládána za pokřivenou skutečnost, kterou se snažíme svými zásahy opravit,
aby odpovídala obrazu v naší duši. V našem zatmění si neuvědomujeme, že tím
ničíme jediný věrohodný stav našeho bytí a tak se neustále propadáme hlouběji do
bludného kruhu, který má konec pouze v absolutním zničení harmonie jako řádu
všeho existujícího. Umělec má schopnost tuto krajinu ukázat v obraze pravdy. To
znamená, že vyjeví ve svém díle stupeň devastace našeho nitra i stupeň odklonění od
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skutečnosti krásy. Intenzita napětí, která z takového obrazu vyvěrá, je tím větší, čím
větší tato devastace je. Potíž je však v tom, že takovému uměleckému dílu jsme jen
velmi těžko schopni přiznat věrohodnost. Tedy obraz skutečného světa proti obrazu
světa zrcadlícího se v pokřiveném zrcadle naší samolibé pýchy a ješitného egoismu.
Tento základní konflikt je podstatou fabulační struktury každého uměleckého díla. Je
jakýmsi globálním výchozím pramenem pro veškeré konstrukce, jež z toho dále
vyplývají. (Hledání blouděním, krajina dětství, krajina jako paměť, krajina jako
vzpomínka, krajina jako srdce chrámu - RÁJ, nostalgie jako touha krajiny srdce.
Krajina jako stav duše, to je nostalgie, hledání domova je návratem k sobě....), a to
vše je vlastně - cestou domů, do krajiny, po které tak toužíme. A tam, v centru sebe
sama, v srdci své bytosti nakonec nacházíme sebe jako - obraz Boha.
IKONA JAKO KRAJINA SRDCE
„Nesnaž se ani tolik rozumět tomu, co čteš, jako spíše povzbudit se tím, co čteš.
Ať nezemřeme hlady uprostřed nadbytku.“

sv.Bernard z Clairvaux

Nyní si můžeme všimnout dalšího významového prvku ve filmech
A.Tarkovského, a tím je SYNOVSTVÍ.
Synovství vyplývá z vnitřního pochopení návratu, jako duchovní nutnosti
bytí. Pouze v pokoře návratu, která je potvrzena přijetím do otcovského domu, se
nám vyjeví hodnota sebe sama jako obrazu Božího (Otcova). Tímto návratem se
potvrzuje skutečnost synovství jako našeho duchovního stavu bytí v pravdě. Návrat k
Otci je tak jednotným globálním činem uskutečněným skrze naše skutečné svědomí.
Je činem, ve kterém se sjednocuje jak závěr tak i budoucí počátek jednoho jediného
usilování, dychtění po vstoupení do obrazu pravdy. Ve své podstatě se právě ve
skutečnosti srdcem pochopeného synovství uskutečňuje naše obrácení do
věrohodnosti bytí.

Hle, stalo se ke mně Slovo Hospodinovo
Chci být Tvůj syn! Toto zásadní rozhodnutí je životně důležitou etapou pro
každého člověka. A to aniž si to sám uvědomuje. Chci nést odpovědnost za lidství ve
svém počínání. To znamená vědět o smyslu svých činů a jejich duchovním obsahu i
dosahu. Cesta zpět do domu svého Otce je oním návratem do krajiny vlastního srdce.
Naše bytí se v tomto okamžiku stává spoluzodpovědným za bytí v obecném smyslu.
Člověk se tak stává součástí obrazu-ikony, která zobrazuje jeho sounáležitost a
neoddělitelnost od stvoření. Pochopením nutnosti návratu přiznává selhání sebou
navrhovaného systému světa. Návratem nejen nachází sebe sama, ale i smysl svého
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bytí, protože se znovuzařadil do řádu, který byl stvořen pro něj. To je konec
počáteční etapy jeho cesty. Začíná však uskutečňovat hlavní úkol. Znovu poznat
sebe v kontextu svých věrohodných dějin. Zvedá hlavu a podívá se na svou tvář. Kdo
jsem? Člověk, který se takto, skrze svobodné rozhodnutí vlastního svědomí, vrací do
skutečnosti pro něj zcela nové, ale v žádném případě jednoduché a příjemné, je
schopen být nápomocen znovuobnovení krajiny světa k obrazu krajiny srdce. A zde
se A.Tarkovskij dotýká základního problému nejen lidského života a tvorby jako
oddávající se lásky, ale zejména zcela podstatného prvku moderního intelektuálního
emancipovaného jedince. Možnosti změny nejen úhlu pohledu, ale globální, základní
proměny lidské bytosti směrem k věrohodnému smyslu bytí.
Celá moderní doba svým pragmaticko-technokratickým myšlením výrazným
způsobem znásobila roztříštěnost kulturní autonomie. Člověk je pod vlivem »world
culture«. Ztrácí tradice kulturních kořenů, ze kterých sám vyšel, přejímá jiné, jemu
cizí tradice a kulturní vlivy, ale pouze povrchně. Ztrácí pocit domovského práva a
silně pociťuje nepřítomnost vlastní identity. Jakoby existoval všude a nikde. Je
globálně rozprostřen, ale není vkořeněn. Je jako strom, který sice přijímá svým tělem
světlo, teplo, vzduch, vláhu, ale základní živiny, jež může vstřebat pouze kořenovým
systémem, mu chybí. Dostavuje se silný pocit nedostatku, abstinence životně
důležitých hodnot. Jeho bytí je převráceno. Vztahy se nerealizují ve vertikále,
odzdola nahoru, ale v horizontále a navíc při uskutečnění se vždy směřují dolů. Hledá
sebe sama a nenachází. To je ona cesta, po které jde do otcova domu. Do krajiny
svého dětství. Do krajiny, jež ho počala a poskytovala mu schopnost a vědomí
základní jistoty života a právě ony živiny, které postrádá. A.Tarkovskij tyto tendence
ve vztazích moderního člověka ukazuje většinou pomocí mimoobrazových prvků
(zvuk) a dosahuje tím velmi silného emocionálního účinku. Používá filosofie,
psychologie, výtvarného umění a hudby. V jeho filmech Švéd poslouchá japonskou
zenovou flétnu šakuhači, medituje nad východní spirituální moudrostí a opájí se
krásou ruských ikon. Rus cituje Tao-te-ťing a Konfucia, dívá se na obrazy Leonarda
da Vinci a poslouchá hudbu Purcella a J.S.Bacha. Samozřejmě, že ve svém hledání
cítí na sobě duchovní vliv všech těchto kontaktů, cítí chvění tajemství života, ale
skrze své zmatení není schopen nalézt souvislosti mezi jednotlivými vlivy a už
vůbec ne souvislost pociťovaného chvění s podstatou svého nitra. Stojí rozpačitě
opodál a cítí se být nezúčasněným pozorovatelem dění, na které jeho duchovnost sice
reaguje, ale on sám tuto reakci není schopen definovat jako vztah směrem k sobě.
Vejití do ikony, tedy obrazu jako předmětu zvláštní úcty, obrazu, který
člověku vyjevil Bůh a je tudíž věrohodný, znamená naprosto zásadní zvrat ve
vědomí. To je i příčina, proč je člověk tohoto činu mocen pouze tehdy, když překoná
pýchu sebelítosti pramenící z poznání, že není schopen smysluplně vytvořit vlastní
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svět bez Boha. V této chvíli, kdy sám a ze svobodné vůle definuje svůj návrat jako
nevyhnutelnost, jež napraví jeho odvrácení se od pravdy, poznává hlubokost svého
odklonu od přirozenosti bytí. Tento okamžik ukazuje A.Tarkovskij jako chvíli úplné
ztráty smyslu bytí v souvislostech vlastního konání a chtění. Přichází chvíle jakési
superkonverze; chvíle, kdy se hluboko v podstatě lidské bytosti zcela přemění
vnímání světa, jeho hodnot, priorit a cílů.
Nenacházím výstižnějšího pojmu pro tuto změnu, než v katolické a
ortodoxní teologii používaný termín transsubstanciace (viz Kap.XI, pozn.č.1), který je
použitelný pouze pro jednu jedinečnou událost. Proto se mi zdá běžně používaný
termín konverze poměrně nepřesný. Toto přepodstatnění lidské bytosti není ničím
jiným, než vrácením člověka do přirozeného stavu sebe sama. Je návratem
ztraceného syna do domu Otcova (6). S takto pochopeným synovstvím pracuje
A.Tarkovskij už jako s výrazovým prostředkem, který je prvkem k dosažení cíle
cesty. Chápe jej jako akt, který vyvěrá z návratu do reality spirituálního
časoprostoru, jako do jedině možného způsobu bytí, který je věrohodný, a to nikoli
směrem k vědomí člověka, ale výrazně odstředivým směrem k podání osobního
svědectví. Návrat k pravdě sebe sama je uskutečněním tohoto
svědectví.
A.Tarkovskij chápe tuto superkonverzi člověka jako
jednu z podstat jeho
znovuzrození a je také jednou se základních témat všech jeho filmů. Definuje to jako
mystický prožitek, skrze který je člověk schopen (i přinucen) vykonat subjektivně
zoufalý čin - zříci se sebe sama, padnout na kolena a přiznat:
„Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou, aniž jsem více hoden slouti
synem tvým.“
Luk 15,21

***
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POZNÁMKY:
(1) I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. Gen
1,27
(2) Většina legend, hrdinských a historických eposů, mýtů, mytologicko-náboženských systémů
začíná skoro stejně. Jako by je napsal jediný člověk nebo jakoby vycházely ze stejného pramene. O
vzniku samého počátku nezůstalo nic, co by si lidská paměť zachovala, jen jakési útržky. Pak se
narodil HRDINA, který byl božského původu, tedy nositelem a vtělením všech lidských i božských
ctností.

Např.: STVOŘENÍ ČLOVĚKA

„Když nebe od země ze spojení pevného odděleno bylo
a bohyně matky vyrostly,
když země byla ustálena a zbudována,
když byly určeny řády nebe i země
a položeny břehy Eufratu s Tigridem tak,
že příkopy i kanály možno bylo vést,
tu An, Enlil, Utu a Enki, velcí bozi,
a Anunnakové, velcí bozi,
ve svatyni mocné, jež vzbuzuje strach,
sami se posadili a vyprávěli si.
Když plány nebe a země stanovili,
břehy Eufratu i Tigridu položili,
hráze i kanály vedli správně,
(tu pravil bohům Enlil):
»Co nyní učiníte, co vytvoříte?«
Bozi velcí, kteří tam stáli, Anunnakové, kteří osudy
rozhodují
Enlilovi odpověděli:
»V Uzumua, ve městě Duranki,
bohy Lamga zabijeme,
aby jejich krev lidem vzejít dala.
Úděl bohů nechť jejich je údělem!
Navždy již budou hraniční kanály vytyčovat,
motyku a košík (na hlínu) v rukou nosit,
pro příbytek bohů, jenž pro trůn je vhodný,
brázdu za brázdou budou řadit!«
Mýty staré Mezopotámie. Praha, Odeon 1977, str.147
Nebo: pozn. č.1, Kap.XXI (pozn.V.S.)
(3) Begiašvili, Arčil Fjodorovič: Filozofie a poezie. Praha, Mladá fronta 1979.
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(4) „Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním,
zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.“ Oz 2,21
„Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu. Podřizujte se jeden
druhému z úcty ke Kristu. Jako je církev podřízena Kristu, tak i žena má být svému mužovi podřízena
ve všem. Muži, každý z vás ať má svou ženu rád, jako si Kristus zamiloval církev a vydal sám sebe za
ni.“
2 Kor 11,2 ; Ef 5,21-25
„A Duch i nevěsta praví: »Přijď!« Kdo žízní ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“
Zj 22,17
(5)

V té temné noci zastřené,
s plameny lásky, zprahlá v úzkostech,
ó štěstí nad štěstí!
vyšla jsem, nespatřili mne,
když ve spánku můj dům spočinul ztišeně.
V té temné noci, ve štěstí
ukrytá, že neviděl mne nikdo,
nespatřila jsem nic,
bez strážce, ani světlo,
jen to, co v srdci mi žhnulo.
Ó noci, střežila jsi!
Ó noci, dražší nad jitřní ráno!
Ó noci, spojila jsi
Milovaného s milovanou,
milou v Milovaného přetvořenou!

Jan od Kříže, svatý: Temná noc. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství l995, str.35 ("Písně
duše", sl.1.,3.a 5.)
(6) Luk 15,11-32
Nebo:

Jak obezřetná musí být duše po navštívení milosti.

„Ale dej pozor, snoubenko! Když se snoubenec vzdálí, neodchází daleko. I když ho nevidíš, on tě
přece stále vidí. Má oči vpředu i vzadu, nikde se před ním nemůžeš skrýt. Má také kolem sebe
duchovní posly, ty nejbystřejší zvědy, kteří vidí, jak se v nepřítomnosti snoubence chováš, a kteří tě
před ním obviní, jestliže u tebe uvidí nějaké známky svévole a nerozumnosti. Tento tvůj snoubenec je
žárlivý. Jestliže bys snad jiného milence přijala, jestliže jinému více by ses chtěla líbit, hned od tebe
odejde a přilne k jiným dívkám. Tento snoubenec je půvabný, urozený, bohatý, nejkrásnější ze synů
lidských (srov.Ž 45,3) a tak si nezaslouží mít jinou snoubenku než zvláště půvabnou. Jestliže uvidí na
tobě poskvrnu nebo vrásku, hned odvrátí své oči. Nemůže totiž snést žádnou nečistotu. Buď tedy
čistá, buď skromná a pokorná, aby sis tak zasloužila častěji být navštěvována od svého snoubence.
Bojím se, že ti tento rozhovor připadá příliš dlouhý, ale přinutil mě k tomu námět, který je zároveň
velmi bohatý a stejně tak příjemný. Neprodlužoval jsem to dobrovolně, ale touto slastí přinucen a proti
své vůli.“
SCALA PARADISI. Stupně k ráji.(bratr Guido). Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1996,
str.25
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K A P I T O L A XXI
HIEROGLYF TAJEMNÉHO SOUHVĚZDÍ
Svým zarputilým zaměřením na určité téma, které je zdánlivě stále
opakováno, nemá Tarkovskij ve světové kinematografii srovnání. Samozřejmě, že
každý skutečný umělec je neopakovatelný, osobitý a zcela jedinečný. Výjimečnost, o
které budeme mluvit zde, je však mimořádná jinak, protože má odlišné příčiny.
Sovětský film 60.let využil krátké exploze relativní umělecké svobody v
době uvolnění po smrti J.V.Stalina a zcela do důsledků aplikoval teze XX.sjezdu
KSSS (1). Navíc tato doba přála umění celosvětově, stačí připomenout
československý filmový zázrak, kinematografii Polska, Německa, Francie, Japonska
atd. Těchto několik skutečností, návaznost na ojedinělou hodnotu sovětské filmové
avantgardy 20.let spolu se zcela jedinečnou specifikou mnohonárodnostního
uměleckého myšlení, které se tvořilo v Rusku a poté v SSSR více jak 150 let, daly
světu první plody už koncem 50. a počátkem 60.let (JEŘÁBI TÁHNOU 1957,
JEDENAČTYŘICÁTÝ 1957, BALADA O VOJÁKOVI 1959, ČISTÉ NEBE 1961,
IVANOVO DĚTSTVÍ 1962). Do tohoto vířícího a očistného procesu vstupuje nová
generace, která právě absolvuje filmový institut VGIK. Sergej Paradžanov, Andrej
Tarkovskij, Andrej Michalkov-Končalovskij aj. Už sám fakt, že Tarkovskij
absolvoval v r.1961 a už příští rok dokončuje svůj první celovečerní film, i když za
velmi specifických okolností, dodnes působí trochu jako z jiného světa. Tarkovskij se
však záhy vyděluje i z tohoto nového proudu nezařaditelnou poetikou svého
filmově-filosofického myšlení. Postupem času a s dalšími filmy to bylo stále více
zřejmější. Jeho tvůrčí koncepce navazuje nejen na výše jmenované skutečnosti, ale
jde dál. Dnes víme, že jde o jev, pro který těžko nacházíme v moderním filmovém
umění srovnatelnou alternativu. Jeho umělecká výpověď naprosto zřetelně vychází z
křesťanských duchovních hodnot, které současné umění odstavuje na periferii svého
zájmu, nebo je zpracovává pro komerční účely. (7) Zdánlivě si klade stejné otázky
jako Bergman nebo Buñuel ve svých nejlepších dílech, ale souvislosti vážící se k
těmto problémům vyjevuje s nevídanou schopností myslet o obrazu světa v rovině
jeho zvukoobrazové jednoty. Navíc toto téma otevírá a prohlubuje nevídaným
využitím filmových výrazových prostředků. Dochází k paradoxu. Jeho zcela čistá
tvůrčí invenčnost otevírá uměleckému filmu mimořádné výrazové možnosti až
natolik, že na světovém fóru zůstává široká i odborná veřejnost z jeho díla velmi
rozpačitá. Mluví se sice o zcela nové koncepci klasických postupů a objevném
přístupu k možnostem filmových výrazových prostředků, ale i o ignorování diváka a
problematickém uchopení metaforických a symbolických forem, které se většinou
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vymykají tolerovatelnému použití ve filmu. Zřídka a dost povrchně se analyzují
fabulační, výtvarné, syžetové, režijní či významové prvky jeho opusů a když, tak
velmi obecně. Základní a komplexní zhodnocení jeho díla chybí. Mnozí začínají
tušit, přesto i jeho poslední film (OBĚŤ, 1986) zůstává viset v užaslém a
nadechnutém tichu. Vyřčeny byly pouze rozpačité a kritické recenze. Současný
technokratický svět, který je více a více pragmaticky zahleděn do povrchní
dokonalosti sebe sama, těžko přijímá poselství jdoucí sice skrze technicky
nejmodernější umělecký druh, ale zdánlivě z mrtvých hlubin staletí. Teprve v
poslední době a zatím pouze v určitých kruzích se v této souvislosti začíná mluvit o
něčem, co je s velikou dávkou opatrnosti charakterizováno pojmem: »umění (film)
jako teologie.«

*

V předešlých kapitolách jsem už něco pojmenoval a naznačil. Především
jsem se snažil určit některé základní významotvorné a ideové prvky, které tvoří
(mimo jiné) hlavní páteř všech jeho filmů. Ty budou prioritním orientačním klíčem v
analýze vybraných filmů. Na tyto výchozí prvky se v analýze samé budou postupně
»nabalovat« prvky další, které zvýrazní propojenost souvislostí a tím i jednotu
mnohosti jeho tématické koncepce. Dále určím i celý výchozí materiál (dílo) a tím se
pokusím ujasnit si jeho co možná nejpřesnější pozici, kterou zaujímá nejen vůči sobě
samému, ale i vůči koncepci, kterou jsem si zvolil. Jako základní řadu k provedení
analýzy beru všechny filmy, kromě absolventského (VÁLEC A HOUSLE 1961) a
prvního (IVANOVO DĚTSTVÍ 1962). Oba dva samozřejmě jsou nositeli výrazných
znaků svého tvůrce (VÁLEC A HOUSLE jen náznakově, IVANOVO DĚTSTVÍ ve
snových scénách), ale jejich vznik byl determinován okolnostmi, které se u dalších
filmů Tarkovského už nikdy neopakovaly, ale přitom byly dost zásadní.
Absolventský film je dílo, které vzniká za zcela specifických podmínek umělecké
tvůrčí školy a pod vedením a silným vlivem uměleckého vedoucího ročníku. První
film IVANOVO DĚTSTVÍ okamžitě upoutal pozornost světové odborné veřejnosti,
ale Tarkovskij zde byl přinucen postupovat pro něj zcela netypickým tvůrčím
způsobem, protože přebíral film, který byl prakticky dohotoven jiným režisérem. Od
základů přepracoval s Michalkovem-Končalovským scénář a práci dokončil za velmi
těžko představitelných finančních a tvůrčích podmínek. Oba dva filmy se tak zcela
vymykají tvůrčím postupům, které použil u všech svých ostatních filmů. Proto jsem
se rozhodl je do analýzy nezahrnout. I tak nám zůstává šest filmů, které bez nadsázky
možno označit za jedno z nejzářivějších souhvězdí, jež bylo kdy vytvořeno lidským
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duchem a položeno na váhy věčnosti. Andrej Tarkovskij jako člověk i jako umělec
vyjevil svědectví svého srdce. Položil před nás všechny etický imperativ, s kterým
bolestivě zápasí nejen každý umělec, ale i každý z nás. Obecně se každá společnost
určitou zkorigovanou variantou takového mravního příkazu řídí a je i nepsanou
normou mezilidských vztahů, nicméně tím více neodpouštíme umělci, který tuto
vazbu nejen připomene, ale dokonce ji vyžaduje v našem přístupu ke svému dílu.

*

Seřadíme si jednotlivé filmy podle data vzniku a velice stručně si určíme jejich
základní ideu. Tím se nám zřetelně projeví prozatím jen tušené návaznosti
jednotlivých témat. Každý z filmů je jako jednotlivé slovo, které až když je vřazeno
do věty (životní dílo), vyjevuje svůj skutečný smysl. Tato věta je podobná na
souhvězdí, které je hieroglyfem, znakem posvátného. A ten se musí chápat jako
jednotný kompozitní systém. Stejně musíme přistupovat
i k jednotlivým
významotvorným prvkům v těchto filmech se vyskytujících. Jak si ukážeme, nebylo
by dobré analyzovat tyto roviny odděleně jako aspekty jednotlivých filmů. Unikly by
tím závažné souvislosti. A navíc právě tak, jak se vyvíjí tyto prvky procházejíc
jednotlivými filmy, tak se zaostřuje hlavní téma Tarkovského celoživotního díla.
Proto každá významová rovina bude rozebírána ve všech filmech najednou. Víc tím
vynikne její průběhovost celým dílem a odkryje se tak i základní směrování a
prolínání idejí celého díla. K tomuto bodu nebo centrálnímu nervovému uzlu se
budeme postupně a hlavně velmi opatrně přibližovat. Ani tak naše definice nebude
nikdy úplná. Zůstane tajemství života, které je jeho základním obsahem a které je
nedefinovatelné.

*

ANDREJ RUBLJOV: »VYZNÁNÍ VÍRY«
(1966) Toto jsou moje dějiny. Odtud pocházím a nesu si je ve svém srdci aniž je
mohu sám nějak ovlivnit. Toto je i moje odpovědnost. Moje srdce z toho čerpá sílu,
pravdu i smysl cesty, kterou hledám skrze své viny a pokání. Svým životem žiji
ikonu a svým konáním tuto ikonu maluji jako věrouku, jako poznání i jako vyznání
víry.
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SOLARIS: »NÁVRAT K OTCI«
(1971) Jsem však jenom člověk a proto stále bloudím po cestě svého života. Potácím
se se svou pýchou, neurózou a samolibostí. Opouštím vše, abych sám sobě dokázal
svou nezávislost a jsem navrácen zpět skrze oblouk utrpení. Hle, všechna má radost
a všechna má svoboda je v nalezené pokoře mého návratu do domu svého otce.

ZRCADLO: »ZPOVĚĎ«
(1975) Tam je láska. Ona mi otevře oči, srdce i vědomí. Jenom se jí musím zcela
oddat a věřit ji tak, jak ona věří a miluje mě. A najednou mohu mluvit a říci kdo
jsem. Ona mi otevře poznání. Ona mi ukáže cestu odkud jdu, kam a proč.

STALKER: »KŘEST«
(1979) Jdu po této cestě a nejsem sám. Všichni po ní musíme jít a dojít až na konec.
I když to bolí, i když to dráždí a sráží nás to až na dno samých sebe. Musíme
následovat, jít po stopě a to provokuje naši samolibost, omezuje pocit svobody.
Nevíme, že naše slepota nás vyčerpává, staví proti vlastnímu srdci. Ale musíme to
pochopit a přijmout a stanout v znovu nalezené pokoře před absolutnem.

NOSTALGIE: »ANAMNÉSIS«
(1983) A pojednou se nám začnou propojovat souvislosti vlastního života. Skrze
obrazy a vzpomínky na vlastní dětství se nám do srdce prolne krajina naší touhy.
Tak důvěrně známá, tak bolestivě vytoužená a přitom navždy ztracená vlastním
selháním. Tam je hledaný cíl, svoboda, čistota a pravda. To není navždy ztracený ráj.
To je tak lehkomyslně opuštěný dům mého otce.

OBĚŤ: »CHCI BÝT TVŮJ SYN«
(1986) A teprve nyní pochopím, že skutečná pravda a svoboda mého života je právě
v přirozenosti života samého. Zbavit se všeho, co mě tíží, překáží, co mezi mě a
Boha staví zeď. Tedy všeho toho, co umenšuje lásku. Pojmenovat svou vzpouru
proti Bohu a odmítnout tím nepravdu světa vlastních umělých konstrukcí a falešných
krás. Když poté učiním z myšlenek čin, tak už nezbývá nic jiného než vstoupení.

Je to obraz lidské křížové cesty, protože každý život prožitý na cestě za
poznáním pravdy je bolestí. To je také jeden z axiomů lidského života. Zjednodušeně
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řečeno, ve filmech Tarkovského jde o jedinou prostou věc. O obraz lidského
bolestného hledání a nalézání a ještě bolestivějšího návratu, skrze který se člověk
dobírá pravdy svého života - pravdy o sobě v Bohu.
Prastará a tolikrát proklamovaná lidská zkušenost vyjádřená v
nejmodernějším uměleckém druhu. Tedy nic nového. Člověk by se už měl jednou
provždy smířit s touto skutečností.(2) V uvědomění si jevu lidské zapomětlivosti
(ovšem nikoli fyziologické, ale zcela duchovní), se nám otevírá tragická zkušenost
neopakovatelnosti našeho života jako sudby. Každý jedinec si tuto cestu musí projít
sám. Od začátku až do konce. Nelze se v tomto smyslu poučit, vzdělat, pochopit a
takto připraven a vědoucí obejít trpkosti a bolesti a stanout až na samém vrcholu.
Tam je totiž kříž a na ten se připravit nedá. Z jednoduchého důvodu. Na smír se smrtí
jsme připravováni celý život. Se smrtí se nemůže smířit člověk, který si neprošel
svou cestu celou. Od narození. Je lhostejné, jak dlouhá tato cesta je. Mluvím
samozřejmě o cestě přirozené. Smrt násilná či tragická tuto kontinuitu přerušuje,
protože nachází člověka nepřipraveného, nehotového. Jdoucího na cestě. Nikoli už
spočinoucího na jejím konci. Ovšem i tragická smrt má své místo v kauzalitě
životního spění. To je svědectví o smyslu života skrze smrt. A to je i podstatou všech
filmů Tarkovského. Život jako svědectví posvátného i smrt jako svědectví
posvátného. Podrobit analýze tuto koncepci, tudíž ji suše popsat slovy, bude úkol
skoro neřešitelný, protože umělec pracuje s výrazovými prvky a prostředky umění a
ty mluví svou řečí. V našem případě do jiné řeči těžko přeložitelným jazykem filmu.
Autorské umělecké dílo je vždy konfesí. Jestliže si položíme otázku, z čeho se autorumělec vyznává, dostaneme se do poněkud složitých souvislostí, které způsobuje
moderní doba a její vztah a názor na umění a umělce. Správně dobově položená
otázka by měla znít - co chtěl tvůrce sdělit vytvořením svého díla. Uznávaná a
oficiální uměnověda se problematikou umělce jako prostředníka zaobírá pouze
okrajově. Asi proto, že žijeme v době, která si všímá a cení spíše vnější formu,
pseudooriginalitu námětu a osobní umělcovy intelektuální (zaměňuje se za tvůrčí)
variace na dané téma. Při zpětném pohledu zjistíme, že v dějinách umění nic tomu
podobného v takovém množství nenalézáme. Jestli podobná díla propadla v
neúprosném soudu času nebo vznikala zcela ojediněle je těžké říci. Jisté je, že i to
málo, co se dochovalo, např. erotické obrázky ze středověkého Japonska, má
vynikající řemeslnou úroveň. Nic víc. Tvorba tohoto zaměření se tedy i v dějinách
výrazně soustřeďovala na povrchní líbivost. Opět nic nového pod sluncem. Ti však,
jejichž dílo časem získalo pečeť kvality jako umění v tom bytostném smyslu slova,
vždy kladli na první místo hledání co nejdokonalejší symbiózy obsahu a výrazu.
Přičemž téma bylo zadáno a celý problém spočíval v nalezení, objevení, vytvoření
způsobu jak toto téma vyjevit tak, aby výsledné dílo odpovídalo co nejvěrněji
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zrcadlení obrazu originálu v tvůrcově mysli, srdci či duši. Tak tomu bylo vždy a je
tomu tak dodnes. V tomto smyslu se dá říci, že umělecká tvorba se jako proces
nevyvíjí. Staří mistři vycházeli z obecných principů bytí, které prožívali jako
inspiraci. Poté, po reálném projití skutečným utrpením tuto inspiraci věrohodně
transformovat, sdělili to, co byli schopni svými schopnostmi vyjevit. To dělají i
dnešní mistři. My to přijímáme jako umělecké obrazy, které jsou schopny
formulovat a odpovědět na naše otázky, definovat naše svědomí, naše radosti, naše
utrpení i naše hříchy a naznačit cestu. Vždy ve vztahu k universálnímu principu bytí.
Kladou tím do našeho zorného úhlu hodnoty postavené na správná místa.
„Kde se svět stává obrazem je jsoucí v celku pojato jako to, podle čeho se
člověk zařizuje, co proto chce odpovídajícím způsobem před sebe dostat a před
sebou mít a tudíž v určitém radikálním smyslu před sebe postavit. Obraz světa
pochopený ve své podstatě neznamená proto vyobrazení světa, nýbrž svět pojatý jako
obraz. Jsoucí v celku je nyní chápáno tak, že je jsoucím teprve a jenom tehdy, když
je postaveno představujícím a sestavujícím člověkem. Kde dojde k obrazu světa,
uskutečňuje se podstatné rozhodování o jsoucím v celku. Bytí jsoucího je hledáno a
nalézáno v představenosti jsoucího. ...Vědět bude, tzn. ve svou pravdu uloží člověk
ono nevypočitatelné jen v tvůrčím tázání a utváření vyplývajícím ze síly pravého
zamýšlení. To postaví budoucího člověka do onoho mezipostavení, v němž člověk
přinádleží k bytí a přece zůstává v jsoucím cizincem.“ (3)
V osobě Tarkovského se proto jedná o jev zcela výjimečný. Je to umělec, o
kterém se už s jistotou může říci, že se nikdy nezpronevěřil normativu tvůrčí etiky a
tím zůstal zcela duchovně svobodný. Proto jeho dílo vytváří ve své komplexnosti
podivuhodné společenství, jehož forma i obsah jsou zcela věrohodné a které lze bez
nadsázky označit za symbol »hieroglyfu souhvězdí touhy«, za znak absolutní
svobody posvátného tajemství života, jeho tvůrčího spění a smyslu. Za básnicky
pravdivý obraz světa.

„Pravda se jako světlina a skryt jsoucího děje tím, že se básní. Veškeré umění
je bytostně básněním, neboť jeho mocí se děje příchod pravdy jsoucího jako
takového. Bytostným určením umění, jež zahrnuje umělecké dílo i umělce, je
sebeučinění pravdy dílem. Z básnivé bytnosti umění se děje to, že toto umění
odkrývá uprostřed jsoucího otevřené místo, v jehož otevřenosti je vše jinak.
Působností rozvrhu neskrytosti jsoucího, jež se na nás vrhá, rozvrhu, který se stává
dílem, stává se vše obvyklé a dosavadní skrze dílo nejsoucím. Toto obvyklé a
dosavadní ztratilo schopnost dát a zachovat bytí jako míru. Přitom je zvláštní, že
dílo nepůsobí nikterak na dosavadní jsoucí prostřednictvím kauzálních souvislostí.
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Účinek díla nespočívá v působení. Spočívá v proměně neskrytosti jsoucna, tzn. bytí,
která se děje z díla...
...Jsoucí se dostává ke slovu a vyjevení teprve tím, že je
jmenuje. Toto pojmenování jmenuje jsoucí bytím tohoto
samého.“ (4)

ponejprv řeč

jsoucího, a to z něho

Nyní znovu připomenu dřívější úvahy o pojmu »tok spirituální energie«,
protože je zapotřebí si jej ozřejmit výsostně jako tok jediný, nepřerušený. Jako řeku,
která blížíc se k svému ústí, postupně nabírá na mohutnosti a identitě a tu pak
pokorně odevzdá do jednoty mnohostí moře. S ním ve sjednocení, však stále řekou,
splyne s horizontem nebe, ze kterého kdysi vzešla jako déšť či rosa, aby se navrátila
zpět a vytryskla jako pramen v novou řeku někde jinde a zcela jinou. To není
koloběh přírodního cyklu (ten je identicky se opakující), jde o nepřetržitost řádu,
který je stálý, neměnný, ale v každém svém okamžiku zcela nový. Jde tu o
zachycení těžko postižitelného tvaru, který je unikátní, neopakovatelný a zcela
jedinečný tím, že je sám sobě formou i ideou. A opět se dostávám k pomocné
definici, kterou jsem již několikrát použil. Jednou se to týkalo ideového časoprostoru
jako koncepce gotické katedrály. Podruhé to byla snaha o přesnější určení podstaty
pohybu ve smyslu komplexní struktury filmového umění. Nyní jde o určení nosných
tématických a významových aspektů díla A.Tarkovského a ona poněkud tajemná
definice se vynořuje znovu. Kde se nacházíme, v čem se nacházíme a jak chceme
toto nacházení postihovat? (5)
Uvědomíme-li si, že základním prostředkem při vzniku filmu na všech
etapách, od exponování filmové suroviny až po komunikaci s divákem při prezentaci
v kině, je proud světelných paprsků jako věrohodný řád stálé a neměnné skutečnosti
zákonů světla po celou dobu své existence, pak už nezbývá než přiznat, že filmové
umění nelze definovat jiným způsobem, než jak je definována právě gotická
katedrála či tok spirituálního časoprostoru v centru dramaturgické spirály, a sice
jako: "SEBEIDENTIFIKUJÍCÍ SVĚTELNÝ TVAR, DYNAMICKY TOTOŽNÝ S
PROSTOREM". (6) Co to je? Světlo, které samo sebe formálně i ideově určuje jako
tvar světla, tedy sebe sama a to jako prostorovou dynamičnost, ve které se právě
nachází, prochází jí, určuje ji a je jí, tedy ji i absolutně tvoří. To by však znamenalo,
že film jako umělecké dílo má v sobě přirozeně zakódovaný ideový klíč, právě jako
už zmiňovaná gotická katedrála či megalitický dolmen. Z toho by pak dále
vyplývalo, že umělec vyjadřujíc se tímto způsobem, se tvorbou dotýká tajemství
systému komunikace se silou, která v řádu stvoření tvořila jej samého. Pohybujemeli se uvnitř takto jasně definovaného spirituálního časoprostoru, který je světlem a
který je navíc i tímto samojediným světlem tvořen a sdělován současně, nezbývá než
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konstatovat, že tvorba filmového uměleckého díla je výsostně mystickou událostí, do
které ponořen koná člověk-filmař-tvůrce v souvislostech, obrazně řečeno, archy
úmluvy.

*

Umělecké dílo jako jednotka - je nenahraditelným stavebním prvkem. Umělecké
dílo jako celoživotní konání - je výstavbou jedinečné formy, která využívá
všechny své stavební prvky k vytvoření architektonického časoprostoru, uvnitř
kterého je umělcova smlouva s Bohem.

»GOTICKÁ KATEDRÁLA«
ANDREJE TARKOVSKÉHO
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POZNÁMKY:

(1) XX.sjezd KSSS proběhl v r.1956 a vstoupil do dějin kritickým odsouzením kultu osobnosti
J.V.Stalina v památném projevu N.S.Chruščova. Toto uvolnění netrvalo dlouho. Po tichém puči
vnitrostranické komunistické oligarchie r.1964 se ujímá moci L.I.Brežněv a velmi brzy po jeho
nástupu (zhruba na přelomu 60. a 7O.let) je už v plném proudu neostalinská normalizace, která tvrdě
postihuje zejména oblast umění, tedy i filmu. Je velmi zajímavé, že Tarkovskij tvořit mohl, i když za
těžko představitelných podmínek. V době normalizace byl už světově uznávaným umělcem a tak
trochu vývozním artiklem umění »Země sovětů«. Avšak přesto, že ANDREJ RUBLJOV (1966) sbírá ve
světě jedno ocenění za druhým, je doma uložen na pět let do trezoru. SOLARIS (1971) je sice povolen
bez soustředěnější pozornosti politických cenzorů, protože je pochopený jako filosofická sci-fi, ale
pak už následovaly pouze dva filmy. ZRCADLO (1975) a STALKER (1979). První dostal známku
nebezpečně estetizujícího buržoazního formalismu a druhému brzy po uvedení zakazují pro »zjevné
aspekty politického oportunismu« distribuci v SSSR. Jeden z největších moderních umělců SSSR,
režisér Andrej Tarkovskij, odchází tvořit do emigrace.
(2) "Což bylo, jest to, což býti má; a což se nyní děje, jest to, což se díti bude; aniž jest co nového pod
sluncem. Jest-liž jaká věc, o níž by říci mohl: Pohleď, toť jest cosi nového? Ano již to bylo před věky,
kteříž byly před námi. Není paměti prvních věcí, aniž také potomních, kteréž budou, památka zůstane
u těch, jenž potom nastanou."
Kaz 1, 9-11
(3) Heidegger, Martin: Věk obrazu světa. Orientace, r.4, 1969, č.5, str.64, č.6, str.51
(4) Heidegger, Martin: Zrození uměleckého díla. Orientace, r.4, 1969, č.1, str.90
(5) Viz Kap.XVI - »Pohyb ve filmu, jeho koncepce a významy.«
(6) Horyna, Mojmír: Sakrální a architektura. Souvislosti. Revue pro křesťanství a kulturu. 20, 1994,
č.2 str.6-20
(7) V poslední době byly umělecky výjimečné:
- ŽIVOT BRIANA (Velká Británie 1979)
- POSLEDNÍ POKUŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA (USA 1988)
- TEMNÁ NOC (Španělsko 1988)
- JEŽÍŠ Z MONTREALU (Kanada 1989)
- TEREZIE (Francie 1986 )
Ostatní je běžná komerční velkofilmová tvorba. Bohužel se to týká i posledního velkorysého pokusu
o ztvárnění první knihy
Bible - Genesis, v mezinárodní produkci pod značkou »Lube«.
(pozn.V.S.)

***
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K A P I T O L A XXII
OSA DRAMATURGICKÉ SPIRÁLY VE FILMECH ANDREJE
TARKOVSKÉHO (I.)
Dříve než přistoupím už ke konkrétní interpretaci a analýze zmiňovaného
tvůrce a jeho filmů, pokusím se vysvětlit, proč jsem zvolil koncepci přísně určených
okruhů témat, které budu sledovat jako osm základních nosných linií objevujících se
v jednotlivých filmech s různou intenzitou.
Jsou to významově zhuštěné komplexy, které v sobě obsahují celou řadu
nejrůznějších významových linií, jež jsou si obsahově velmi podobné a většinou
příbuzné. Umožňují tak vždy zkompletovat celý film zdánlivě na jediné téma. Tyto
doslova významové systémy se v závěru jeho tvorby spojují v jediný tok, který je
tímto soustředěním zacílen tak, aby vyvrcholil v posledním filmu. A toto zacílení je
osou dramaturgické spirály. Nebo z druhé strany lze říci, že tato nad-dramaturgická
koncepce je dalším výrazným činitelem ve vzniku unikátního časoprostoru, uvnitř
kterého je, s určitou nadsázkou to lze říci, jakási velmi těžko definovatelná čtvrtá
dimenze. Tou je celková idea jako spirituální pohyb filmového uměleckého díla. Tato
čtvrtá dimenze je díky použitému koncepčnímu prvku nekonečně větší než konečný
rozměr díla, ve kterém se sama nachází. Jak už jsem o tom hovořil (v podobenství o
arše úmluvy - Kap.XXI) jedná se o jev vznikající prostřednictvím tvůrce a skrze jeho
osobní smlouvu s Bohem. Tuto skutečnost chápu jako spirituální proudění duchovní
energie. A právě tento duchovní tok je hledanou osou dramaturgické spirály, kterou
se pokusím
analyzovat skrze významové a profesně tvůrčí aspekty díla
A.Tarkovského.

*

Poslední film Tarkovského, OBĚŤ, v sobě samozřejmě zahrnuje všechny
vazby a souvztažnosti, které vznikly a definovaly se i ve filmech předcházejících, ale
nenechává je účinkovat samostatně, jakoby jednu na druhou a postupně tak tuto osu
zviditelňovat. Je to celek, ve kterém všechny tyto linie tvoří nerozdělitelný
(kompozitní) významový komplex, který existuje a účinkuje obrazně i doslova
permanentně. V každém okamžiku svého bytí vzniká, děje se i zaniká ve všech
významových rovinách současně a výslednou ideu soustřeďuje směrem vzhůru jako
stalagmit. Vzniká tím moderní hieroglyf-posvátný symbol, neoddělitelně v sobě
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obsahující několik vzájemně provázaných znakových pod-systémů. V tvorbě
Tarkovského se takový film vyskytuje ještě jednou, a to přesně v polovině jeho
tvůrčí cesty. Jedná se o film ZRCADLO, ve kterém tvůrce provádí v tomto smyslu
sebereflexi dosavadní cesty vlastního života. S výsledkem tohoto sebezpytování se
ztotožňuje jak ve filosofické, tak i v umělecké rovině a začíná od začátku, ale v
konkrétněji definované rovině sebe sama, svého sdělení i použitého významového
znaku.
Proto filmy ZRCADLO a OBĚŤ budu analyzovat v celku jako ideu a nikoli v
jednotlivých vztahových a významových vazbách. Jsou to dvě zastavení jediné
komplexní sebereflexe života jako jednoty mnohosti.

*

TÉMATICKÉ OKRUHY (I.)

KRAJINA JAKO OBRAZ STAVU DUŠE.
POSEL-ANDĚL-PRŮVODCE-SVĚDEK.
MATKA (MYSTICKÁ LÁSKA - VYVOLENOST K BOŽSTVÍ).
ANAMNÉSIS.

*
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KRAJINAJAKO OBRAZ STAVU DUŠE

RUBLJOV
KRAJINA JAKO OBRAZ STAVU DUŠE.
Rusko na úsvitu 15.století. Krajina jako obraz nitra člověka. Klíč k tomuto
podobenství je ukryt v prologu filmu. Tam se zuřící a zfanatizovaný dav pokouší
zabránit hrstce lidí vypustit balón s člověkem toužícím vzletět. Odehrává se to na
místě, kde stojí opuštěný a zdevastovaný kostel (zde člověk odvrhl Boha). Člověk
přesto vzletí a vidí zemi a tvory její z oblak jako anděl. Za toto poznání platí smrtí ztrátou rajské čistoty pohledu své duše na svět. Tarkovskij očima kněze, mnicha a
malíře Rubljova ukazuje obraz krajiny zmítané a přetvářené pomatenou ubohostí a
pyšností do sebe zahleděné lidské duše. Na jedné straně vášnivá pohanská mystéria
lásky za letního slunovratu a uctívání přírody jako těla božího a na straně druhé
pýcha světské marnosti a touhy křesťanských knížat po moci. Rozhánějí pohany, aby
lidu dali pocítit svou moc a církvi naznačili svou přízeň. Církev jim za to pomáhá
upevnit moc nad lidem. Vypichují oči stavitelům chrámů proto, aby jejich bratři
neměli tyto chrámy lepší. Zvou tatarské hordy proti vlastnímu bratru i za cenu
zničení těchto chrámů a pobití nevinných lidí. Světská touha po moci se staví proti
všem i proti církvi, která je v tomto ohledu tvrdě odstavena z cesty. Čiň ďáblu
dobře, peklem se ti odmění. Rubljov se dívá, jak Tataři spolu s Rusy ničí jeho
ikonostas a masakrují modlící se lid. Je zatažen do tohoto dění proti vlastní vůli, jaksi
dopuštěním Božím. Ztrácí schopnost orientovat se v hodnotách, odchází sám od sebe
a ve zmatku vlastní duše spáchá smrtelný hřích. Zabije člověka, aby jiného zachránil.
Nastává ticho pokání, umělec o vlastní vůli přestává mluvit, tedy být tím, čím není.
Přestává i malovat, tedy být tím, čím je. Z povzdálí pozoruje chlapce, jak tvoří
krajinu k obrazu čistoty vlastního srdce - odlévá zvon. Ze země skrze vlastní touhu
pozvedá hlas, který obnovuje krajinu jako celek a otevírá všem novou naději na
láskyplný rozhovor s Bohem. Rubljov je zde jako svědek i jako účastník svého
svědectví. Když se ozve první úder čerstvě posvěceného zvonu, je krajina jeho duše
zavlažena ohněm a popelem všeho obětovaného ...

SOLARIS
KRAJINA JAKO OBRAZ STAVU DUŠE.
Člověk si vzal svět stvořený Bohem, otevřel zemi a vydobyl z ní hmotu.
Odvrhl pastviny a z této hmoty na nich postavil město. A jak šel čas, zapomněl na
pastviny, řeky, trávu, koně, ptáky i oblaka proháněná větrem nad hlavou. Město jako
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zeď, město jako labyrint, který svědčí o lidském intelektuálním zoufalství, jež
zahlušeno vlastní pýchou staví kolem sebe stále hlubší a hlubší labyrinty a
vyzdvihuje vyšší a vyšší babylonské věže, pod kterými rostou propasti tak hluboké,
že člověku zastiňují oblaka, nebe i slunce. V těchto labyrintech nerostou ani stromy
ani tráva. Nelétají ptáci a nevoní květiny. Lidskou pýchu však provokuje, že se ani
ta nejvyšší věž nedotkne lazuru nebes. Není tu nic z toho, co by svědčilo o Bohu, je
tu pouze svědectví o lidské temnotě ducha. A strach, že se jednou tato
železobetonová monstra zřítí a člověk, který už bude temnotou osleplý a jeho srdce
bude jen krevní pumpa, bude zavalen ruinami a světlo se přihlásí o své právo. Toto
vše si začínáme uvědomovat, až když se Kelvinův přítel vrací zpátky z venkovského
domu Kelvinova otce. Barvu toho nádherného přirozeného světa si uvědomíme v
přímé konfrontaci s jednotvárnou šedí a černobílou uniformitou labyrintů dálnic a
tunelů, které působí jako tepny velmi bizarního a svým způsobem zrůdného
organizmu sestrojeného k jedinému účelu. Aby pozřel vše, co s ním naváže užší
kontakt. Tento pocit neustále narůstá během jízdy auta, které se doslova noří do
hlubin temnoty. Tarkovskij to ještě více zdůrazňuje příchodem temna, o kterém nelze
říci, jestli nastalo přirozeně či je to pouze stín obludného světa, který zakrývá oblohu
a staví mezi stvořený svět a člověka v něm, člověkem vytvořenou stěnu.
Tato absurdní směsice hlouposti, pýchy a strachu se vyjevuje zcela zřetelně
na planetě Solaris, kde se člověk zcela izoluje od projevu tajemství komplexem
umělé vesmírné stanice plné chodeb, tunelů, izolovaných obytných buněk a
vědeckých laboratoří. Před světlem planety spouští do oken filtry, jinak by ho tento
jas oslepil a nahrazuje přirozené světlo umělým, jako na Zemi. Zdánlivě je vše v
pořádku. Ocitáme se v zákonech žánru sci-fi a člověk se přece nemůže vydat
napospas vražednému prostředí otevřeného kosmu. My ovšem v těchto pravidlech
neuvažujeme. Jedná se nám o zcela jiné souvztažnosti. Vesmírná stanice má stejné
jméno jako planeta Solaris. Pojednou je zřejmé, že tu vedle sebe existují dva světy v
identicky totožném schématu. Svět přirozeně existující, planety Země a Solaris, a
svět vytvořený uměle jako snaha člověka vymanit se zadaného přirozeného stavu městské komplexy Země a vesmírná stanice Solaris. Tak jako na Zemi i na Solaris
člověk jen s povzdálí pozoruje ono něco, co je pro něj stále více nepochopitelným
projevem bytí. Na Zemi je to příroda, na Solaris tajemná hmota, podle všech
prozatím získaných indicií velmi podobná mozku. Stav duše člověka však
nepřipouští, že i on sám je součástí tajemství tohoto existujícího jsoucna. Veškeré
pokusy planety o komunikaci chápe člověk jako agresivní útok na svou identitu a
činí vše proto, aby tento kontakt zničil a zachoval si tak svou autonomnost pýchy,
která se v těchto okamžicích mění na zoufalou vědeckou bezradnost a pudovou
sebeobranu. Člověk brání svůj svět, svůj obraz krajiny odrážející stav jeho duše.
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Zjevně chápe, že veškeré vědecké poznatky ztrácejí svou platnost a účinnost tváří v
tvář realitě, která je sice přirozená, nicméně vědecky nezařaditelná a proto
zpochybnitelná. Pohybuje se uvnitř chodeb stanice jako červ bojící se slunečního
světla a podvědomě tuší, že právě toto světlo mu dalo život. Dr.Kelvin toto tušení
realizuje svým definitivním rozhodnutím pravdu těchto dvou světů prověřit
nejvyšším možným nasazením - samým sebou a odevzdá sebe jako vystřelený
elektronický kód do moci Solaris. Pomoz mi, Ty. Hle, kdo jsem já a co jsem učinil ...

STALKER
KRAJINA JAKO OBRAZ STAVU DUŠE.
Svět zbavený jakéhokoli duchovního, tedy i spirituálního principu, je
časoprostorem ve kterém se odehrává existenční přežívání jako vyhnanství.
Tarkovskij komponuje mizanscénu do emocionálního prožitku, který má blízko k
pocitu odumírání všeho živého. Lidé jsou odkázáni k abstraktnímu obrazu smyslu
života ve svém nitru, přitom jejich vztahy se odehrávají zcela povrchně a na pokraji
smysluplnosti. Svět vytvořený pýchou lidského rozumu jako obraz pragmatické
užitečnosti bytí je velice podobný na gheto, které je navíc realizováno jako jedině
možný způsob existence, jež je člověku vlastní. Úplná devastace prostředí jako
přirozeného řádu odplavuje z lidských bytostí vjem řádu podřízeného kráse a navíc
činí takový řád fantazijní vizí mimořádně společensky nebezpečnou pro samu
existenci světa vyděleného z takového řádu. Předpokládaná existence Zóny, prostoru
za hranicí reálně poznané možnosti bytí, tedy prostoru spojeného více méně s vlastní
abstraktní představou, je hybným motivem činu. Tři hlavní osoby, které se v tomto
světě pohybují, nejsou konkrétně specifikovány. Přezdívky určují jejich poslání a
způsob existence (Stalker, Profesor a Spisovatel). Tito tři jsou jedno, ale současně
jsou proti sobě postaveni právě způsobem žití pro svět, který pokládají za reálný.
Tito lidé žijí přirozeně v rámci pochopené a přijaté svobody. Pro Spisovatele a
Profesora je dobré pouze to, co je účelně smysluplné a nejsou už s to pochopit, že oni
sami vytvářejí ne-duchovní prostředí, které postrádá základní prvky jimi žádané
smysluplnosti. Stalker je jejich součástí jako nemilované a hluboce skryté svědomí,
touha a tušení. On je tím, který je schopen sledovat stopu, protože on jediný ví jak
vypadá. Oni následují, on je následován. V tušení a touze po něčem, co sami
nedokáží definovat jinak než právě jako ztrátu účelnosti, se vydávají následovat jej
na cestě VEN. Toto směrové určení Tarkovskij zobrazuje pomocí hloukové
kompozice. Hlídač, který za nimi zavírá bránu s ostnatým drátem ji zavírá od nich k
sobě, zůstává tedy oddělen drátěným plotem a utíká do hloubky. Dosahuje se tím
mimořádně silného pocitu, že ti tři jsou vně světa. Taková časoprostorová kompozice
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nabývá i významu uzavření něčeho před něčím a jejich pouť lze označit i jako útěk z
vězení bez možnosti návratu. Polorozpadlé baráky, nedlážděné rozbahněné ulice, svět
opuštěný tvořícím duchem. Svět postrádající vnější znak krásy, protože ji neobsahuje
vnitřně. V tomto smyslu lze chápat trojici jedoucí na dresíně jako převrácený symbol
Trojičnosti. Je to návaznost na rubljovovské téma časoprostoru sv.Trojice - Víry,
Naděje a Lásky. Z osamělé rozdrobenosti a intolerance mnohosti jednot do
jednotného společenství pravé svobody a tolerance jednoty mnohosti. Z odcizení a
nepřátelství vězení do láskyplného objetí společenství domova. Z lhostejného žití
chladnosti odcizení (vyhnanství), do vytouženého tepla ztotožnění (domov). Jen proto
první slova Stalkera po příjezdu do Zóny jsou: ".. Táák, a JSME DOMA." Na cestě se
klapot kol drezíny, tedy reálný zvuk, mění na jakési tóny, na harmonii, rytmus a do
jisté míry i na náznak hudebního projevu. Intenzivní pocit dokonalé proměny narůstá
ve skutečnost. Všechno, co bylo, není. Pronikli za zrcadlo. Je to stejné, jako předtím,
jen stranově převrácené. Veškeré výtvory lidského umu jsou v troskách. Jsou
zbytečné, vládne a převahu má stvoření. Svět tak přestal být jednobarevný a dostal
barvy. A není zde hluk, ale ticho. Svět získal svou přirozenou pravdivost. Lidé se
ocitli v prostředí, které znají, ale přitom jej nepoznávají. Reálná skutečnost, která
prošla metamorfózou sebe sama tím, že byla včleněna do uměleckého díla, se
konečně stala reálnou skutečností, tedy sama sebou. Tím se určuje i poměr těchto
dvou světů k sobě navzájem. Jsou závislé jeden na druhém, protože jsou obrazem
druhého. Tři lidé vyjíždí ze světa, který je zbaven jakékoli přirozenosti, který je tím
zbaven i základního koncepčního smyslu, přirozeně existujícího řádu - přírody.
Vidíme svět, který vytvořil člověk podle své představy. Krajina jako obraz kvality
vlastní duše. Transformace do reality pravdivé skutečnosti je obrazem nikoli na ploše
zrcadla, ale v hlubině odraženého obrazu. To je podstata stranové převrácenosti plus se mění na mínus a opačně. Realitou hnijícího kaliště atomové elektrárny je živá
voda jezera u téže elektrárny, ale zničené, protože zbytečné pro věrohodné bytí v
pravdě; realitou rozpukané a erodující planiny je keři a travou porostlá louka, ale
realitou je také meditace o významu a účelnosti hudby jako fenoménu, který nejsme
schopni pragmaticky začlenit do světa naší žité zkušenosti a účelově chápaných
životních potřeb; nezbytnou realitou je potřeba krásy - to je pravda, kterou musí
pochopit i člověk, který se sám na sebe dívá do zrcadla. Zde se vyjevuje nemožnost
falešně pochopeného návratu. Nelze se vrátit tam, kde nejsme doma. Jejich návrat ze
Zóny se stává skutečným vyhnanstvím z reálného domova. Hodnoty se vyjevily v
pravdě a Spisovatel s Profesorem pocítí věrohodnou příčinnost svého bytí. Stalker je
zrcadlo nastavené na všech stupních jejich vnímání. Je všude, kam se obrátí.
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NOSTALGIE
KRAJINA JAKO OBRAZ STAVU DUŠE.
Ruský spisovatel Andrej je na služební cestě v Itálii. Sbírá materiály na
román o polozapomenutém ruském hudebním skladateli Sosnovském. Přijíždí na
malou italskou vísku uvidět proslavenou fresku Madona čekající dítě Piera della
Francesca. Už když auto zastavuje, ví, že do kaple nevstoupí a fresku nikdy nespatří.
Z vlastní vůle. Je přesycen krásou jako projevem lidské zručnosti. Freska v kapli je
pouze katalyzátorem, který způsobuje v Andrejovi duchovní zlom. Toto narušení
duchovní rovnováhy je i příčinou prolínání všech vnějších krajin do jednotící krajiny
jeho nostalgického stavu nitra. Jeho povzdech: "Nadojeli mně vsje eti krasóty chuže
gorkoj etiky. Vsjo; němogu bolše, chvatit. - Už mě omrzely všechny ty sladkosti krásy
trpčí než etika. Stačí; už nemohu, dost ....", je přiznáním nedostatku krásy jako
pravdy (hořkost jako abstinence etiky-pravdy). Protože se tato událost odehraje na
začátku, je nutno si uvědomit, že na tomto srovnávacím prvku je založen celý film.
Andrej se fyzicky pohybuje a žije v italské krajině, kde je a cítí se být cizincem.
Přitom však nachází tuto krajinu v sobě jako stav, ze kterého vyšel, když opouštěl
Rusko. Neustálé prolínání do krajiny svého dětství mu stírá vnější (est - etický!)
rozdíl mezi prostorem nyní a zde a prostorem tehdy a tam. Tento rozdíl pociťuje
pouze vnitřně, tedy jako duchovní a emocionální stav své bytosti. Ovšem o to silněji.
Cítí se být vykořeněn, protože v hloubce svého srdce je skoro emigrantem, a hledá.
Právě touha hledání něčeho, co v dané chvíli považuje za ideální místo pro svůj stav
bytí, je příčinou jeho neobvykle složitého duchovního stavu, který dokáže spojit
vnitřní obraz krajiny jeho dětství s vnějším obrazem krajiny jeho bytí. Toto
sjednocení je reakcí na stále silnější touhu po ideálu, tedy obrazně - touhu po
věrohodné kráse, po věrohodné pravdě. V tomto smyslu není pro Andreje podstatné,
že vyděděnec Domenico bydlí v polorozpadlém stavení, do kterého prší. Je mu jedno,
že je všemi považován za blázna (opět se objevuje »blažennyj« jako obraz šťastného
člověka), pro něj je podstatné, že právě zde nachází duchovní vizi svého domova.
Tak jako před kaplí s freskou. Jeho zatrpklost z krásy vytvořené lidskou myslí je víc
než přesycením. Nedělá rozdíly mezi monumentálními výtvory antiky a bohatou
velkolepostí renesance a baroka. Pálí italský překlad veršů Arsenije Tarkovského
jako ošklivou napodobeninu, která nemá nic společného s originálem. Nemá hodnotu
původní, tedy věrohodné krásy. Umění nelze přetlumočit, protože se jedná o chvění
duchovní touhy. A to je krajina jeho srdce a duše. Není schopen pohledu na Madonu
Piera della Fracesca, protože ví, že jí není schopen porozumět právě v hlubině její
duchovní touhy. To italská vesnice je vesnicí právě tak, jako jeho rodná chalupa
kdesi na Rusi. To není přelud, sen, vize ani halucinace. To není abstrakce etických
zákonů či estetických norem. Andrej se reálně pohybuje v krajině, kterou nemůže
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vnímat jako obraz věrohodné skutečnosti nostalgické vize svého nitra. Madona
italská je právě jen obrazem ideje madony ruské a naopak. Protože umělecké dílo je
archetypální podobou hluboce osobního prožitku, který je navíc determinován
systémem emocionálně-významových vazeb ke kořenům vlastních kulturních dějin.
V těchto krajinách se pase bílý kůň a nad štíty střech vychází do ranního mlžného
oparu slunce. On stojí v této chvíli v meziprostoru a dívá se za sebe na svoje dětství,
ale jde dopředu za svým dětstvím. To, co člověk vytvořil kolem sebe, je pouhým
falzifikátem dávno ztracené krajiny ráje. Domenico od tohoto přeludu nebyl schopen
uchránit svou rodinu, jejíž odchod jej zlomil. Odešla z jeho domu (je v cizině - jak ji
může chránit od falešného obrazu domova). Neustálé prolínání dvou rovnocenných
skutečností - ciziny a domova, je neukotvený pohyb časových rovin lidské duše, která
se cítí být bezdomovcem. Člověk nepatří nikam, protože ráj ztratil svým selháním, to
je minulost. Svět, který si vytvořil jako náhradu za ráj, ale bez přítomnosti Boha jako
záruky čistoty své duše, je prázdným plagiátem, to je přítomnost. Budoucnost je
návrat do duchovních souvislostí ztraceného ráje. To ví jak Andrej tak i Domenico.
Ale to nelze uskutečnit jinak než skrze oběť na oltáři. Andrej přebírá tuto úlohu od
Domenica, který není schopen k oltáři dojít, protože o jeho úmyslu se veřejně ví.
(Nečiň pokání veřejně, tak aby tě všichni viděli, že činíš pokání, pak tvé pokání
nebude účinné, ale čiň je v ústraní, před Bohem). Andrej zapaluje Domenicovu
svíčku, ale musí projít od jedné strany bazénu sv.Kateřiny ke druhé, musí vykonat
návrat jako liturgický obřad. A tím je jeho život; tím je jeho spirála návratu do
krajiny dětství jako krajiny jediné čistoty, kterou prožil. Tarkovskij tuto spirálu
zakončuje spočinutím (requiem) v úchvatné kompozici ruin gotického chrámu.
Andrej už zde jednou byl a zde končí. Proč si režisér filmu vybírá právě gotický
chrám, když Itálie je plná antických, renesančních či barokních skvostů? Protože
nejde o skvost, o lidský pojem krásy, ale o krásu, která je viditelným svědectvím
lásky. Andrej sedí u říčky a po jeho boku spočívá pes. (Stalker je také hledající a v
Zóně jej provází pes). Za ním je cesta s telegrafními sloupy a kus dál les. Když si
připomeneme závěrečnou scénu se ZRCADLA - Stabat mater, matku pod křížem
(telegrafním sloupem), objeví se paralera významové kompozice. Telegrafní sloupy v
řadě sledující cestu, jako znak bolestného hledání. Je to křížová cesta. Jako v
STALKEROVI. Když poutníci vjíždí do Zóny, první čeho si všimnou je barva krajiny.
Krajina se zazelenala, stala se přirozenou. Rovnocenný vjem stejné emocionální
intenzity je telegrafní sloup ve tvaru kříže. Hned na samém začátku. A za ním další.
Vyznačují jak směr tak ideu. To, co poutníky očekává, je křížová cesta. A začíná se
na Golgotě, pod Kristovým křížem. Zpět k NOSTALGII. Andrej a pes u vody. Kolem
vody cesta lemovaná telegrafními sloupy. Trochu dál za ní les. U lesa chalupa jeho
dětství. Tam je tedy i jeho matka. V zrcadle vodní hladiny před ním se odráží okenní

333

sloupy gotického chrámu, uvnitř kterého se celá tato scéna nachází. A teprve nyní
dochází k významovému ztotožnění obou krajin do úchvatného obrazu jednoty
věrohodné krajiny dětství jako krajiny ztraceného ráje. Vesnická chalupa je
duchovně totožná s chrámem, protože patří do systému prožívání duchovní blízkosti
a čistoty Boha v srdci, které je středem, skrze který se toto prožívání touhy
(nostalgie) uskutečňuje. Zde je mé místo zrození a sem patřím. V mém srdci je
krajina dětství jako dům mého zrození. Navrátím-li se do tohoto domu svého srdce,
navrátil jsem se do domu otcova, ze kterého jsem vzešel jako bytost i jako člověk. A
chrám je místem setkání s Otcem v krajině mého skutečného života. Do chrámu něco
sněží. Není to sníh jako v RUBLJOVOVI, ani chmýří jako ve STALKEROVI; je
pozdní léto. Tarkovskij se obloukem navrací k samé podstatě tohoto symbolu a
používá jej v hlubině významové roviny, kterou obsahují i předchozí dva filmy. A
právě zde je jedno z možných vysvětlení, proč zavedl Andreje do gotického chrámu.
Spirituální rovina gotiky, jak víme, není významově uzavřená, ale otevřená
spirituálnímu proudění, které se v struktuře její architektonické koncepce chápe jako
dynamika světla. Do chrámu »sněží světlo«. Chrám jako mystické tělo Kristovo církev. Andrej spočinul v chrámu svého srdce. Právě tak, jako když byl v domě
Domenica; pršelo světlo jako Duch i jako voda. Byl pokřtěn v chrámu svého
domova-srdce, a tam je věčný Bůh.

POSEL-ANDĚL-PRŮVODCE-SVĚDEK

RUBLJOV
POSEL-ANDĚL-PRŮVODCE-SVĚDEK.
V prologu filmu je člověk, který touží létat. 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 je jako
vzbouřený anděl sražen a padne do řeky (do hlubin vod - tedy do smrti). Ztratil tím
přirozenou svobodu srdce (padlý kůň).
Uprostřed filmu se Andrej jakoby vzpamatovává, ví, kde je a čím je a tak
silně zatouží být sám sebou. Tuto touhu odmítne ve svém pokání. Vyzpovídá se a
přizná, že velmi nutně potřebuje být v kontaktu s nebem (Theofan Grek) "neodcházej, moc tě potřebuji právě teď ...." Člověk se kaje (hřích odletu od kostela
a pád) a usmířen s Bohem - vychází hledat usmíření se sebou (kůň vbíhá do kostela).
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Když zazní zvon je završena oběť (chlapec, Rubljov) a objevuje se nová
svoboda (dívka v bílém sarafánu drží černého koně). Chlapec se hroutí u obětního
kůlu, kde jej nachází Rubljov a konečně po dlouhé době promluví. Pokání je u konce.
Je očištěn. Nyní už je všechno na těch, kdo tímto utrpením prošli. Ti, kteří se měli
najít a setkat, tak učinili. Nová mladá svoboda stojí na cestě a čeká na poutníky
nového života (dívka v bílém, kolem které prochází dítě jež vede za uzdu hříbě)........
..........Na konci se vrací do domu Otcova (do chrámů malovat ikony-obrazy Boha
jako vyznání víry). Toto svědectví zrodí popel zničené krajiny duše jako její vzkříšení
do nového života (barva) a krajina je očištěna prameny živé vody (Kristus) seslané
jako déšť (znovuzrození křtem skrze krev oběti). Smrt ztrácí svou moc ze zákona a
zbloudilý je navrácen do svobody řádu a harmonie krajiny srdce (koně na řece v
dešti).

SOLARIS
POSEL-ANDĚL-PRŮVODCE-SVĚDEK.
Do domu Kelvinova otce, kam se Kelvin
Zemí jako svým domovem, přijíždí jeho
informoval o tom, co Kelvin nenalezl v
vypráví velmi podivnou událost, která se

přijel rozloučit a to nejen z otcem, ale se
přítel, který se vrátil ze Solaris, aby jej
záznamu z tiskové konference. Přítel mu
stala po havárii průzkumného plavidla. Z

vln věčně živého oceánu, jenž pokrývá celou planetu se vynořilo embryo člověka,
který při havárii zahynul. Jakoby se znovu narodil, ale jinak. Přitom toto embryo
bylo obrovské, mělo několik set metrů. Tato epizoda tvoří klíč k budoucímu
pochopení událostí odehrávajících se na kosmické stanici Solaris. Kelvin se brzy po
příletu seznámí se situací na stanici, ale z rozhovoru s vědci mu není jasné, o co
vlastně jde. Když se probudí po první noci, stává se sám účastníkem dějů na první
pohled zcela fantastických, ale pramenících hluboko v podstatě lidského ducha.
Tarkovskij rozehrává konflikt nejniternější podstaty lidské duše tím, že
postaví člověka do přímé kontroverze s vlastním svědomím, které materializuje do
obrazu osoby tomuto svědomí nejvlastnější. A tou je u Kelvina Harey, dívka, která
spáchala sebevraždu pro jeho morální selhání. Od této chvíle jej neopouští ani na
okamžik. Nemůže, protože je jeho nejvnitřější součástí. Je prožitou pamětí jeho
vědomí, bez jeho vědomí neexistuje. Proto ji nelze oddělit ani fyzicky, ani duchovně.
Musí být neustále s ním. Harey se tak stává materializovanou skutečností lidského
svědomí. Solaris skrze tuto duchovní realitu komunikuje s člověkem na nejvyšší
možné úrovni. Na takové úrovni dokáže s člověkem navázat vztah pouze Bůh. Jsi
ten, který se provinil a tvé provinění tě činí takovým, jakým jsi. Přijmi tuto nabídku
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lásky a staň se. To je základ vztahu mezi vlastním svědomím jako hmotnou
skutečností a svým selháním, ze které tato skutečnost vychází. Základním motivem
pro otevření hlubin lidského strachu se stává nutnost navázat vztah. To lze pouze
prostřednictvím průvodce - anděla - - svědka. Člověk na vlastní kůži prožívá reálnou
přítomnost své viny jako průvodce a svědka života. Kelvin osobně prožívá celou
hloubku poselství, aniž jej vážněji bere na vědomí jako objektivní skutečnost.
Uvažuje jako vědec a analyzuje jako vědec. Upozornění jeho kolegy ještě na Zemi i
Gibarianovo svědectví na stanici pochopí tak, jak je schopen. Jako psychiatr, který
byl vyslán prověřit vědce nechovající se podle předem dohodnutých pravidel, což
ohrožuje nejen drahý výzkum, ale i jejich životy. Jako dobrý profesionál byl
intelektuálně připraven na cokoli. Mimořádně
náročné povolání způsobuje
mimořádné stresové situace. Teprve ve chvíli, kdy se toto poselství pro něj stává
reálným vědeckým faktem, a to je v okamžiku, kdy se s Harey vznáší v nádherné vizi
spočinutí v milosti, a následně, když se Harey pokusí o úděsnou sebevraždu tekutým
dusíkem (provádí jen to, co je v nitru vědomí Kelvina skryto jako možnost), pochopí
sílu této vazby na celou svou bytost a poskytne sám sebe jako kontakt. Je schopen
překonat dělící linii mezi svým rozumem a srdcem, ale až jako poslední možnost.
Tím zakládá, proto i dotváří, identitu Alexandra v OBĚTI. Proto je v tomto vztahu
jeho návrat do domu Otcova věrohodnější a skutečnější. Právě tak, jako u Alexandra.

STALKER
POSEL-ANDĚL-PRŮVODCE-SVĚDEK.
V tomto smyslu je středem sám Stalker (poznamenaný Andělem jako Jákob,
viz NOSTALGIE ). Nedobrovolně koná své poslání průvodce. Jeho život se odehrává
v kruhu: Zóna - zatčení - vězení- návrat - - Zóna - zatčení - vězení - ...."ano jsem
hnida, nikdy jsem nic nedokázal, své ženě jsem nic nedokázal dát, nic nemám, ani
přátele. Všechno co mám je zde, v Zóně ...". Stalker je tou nejubožejší a
nejzbytečnější bytostí mezi lidmi. Štvanec, mukl,
bezdomovec. Poslední z
posledních, služebník služebníků. Právě touto skutečností je on tím vyvoleným k
podání svědectví o Bohu. Jde jako by se něčeho bál. Od výbuchu zoufalství své ženy
uteče. Mondénní dámu pro jistotu odmítne hrubě, aby rychle odešla. Není čas.
Dobrodružný průnik přes hranici Zóny zvládá s jistotou profesionála a na drezíně si
sedá do čela. Dívá se do směru jízdy a Spisovatel s Profesorem k němu sedí zády.
Tato jízda do srdce má zcela jedinečný charakter hned z několika aspektů najednou.
Je to především ukázka výsostné filmařské obraznosti, kdy Tarkovskij jedinou
scénou dokáže vyjádřit množství významů netýkajících se pouze této scény, ale od
této scény se odvíjejících. Stalker jako posel-svědek je centrálním prostorem
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trojjediného vztahu, který se odehrává jednak mezi ním a jeho dvěma druhy a jednak
mezi ním, světem a Zónou. Ve vztahu k těm, které doprovází je tím, kdo vede, ale
přesto je v důležitosti poslední. Jde o ně, nikoli o něj. On už - ví. Je centrem, ze
kterého se vše odvíjí a do kterého vše směřuje. Z druhé strany jde o něj. On musí své
poslání splnit. Jízda je základním duchovním aktem, který činí - jako ten, kdo
provádí své druhy skrze první bariéru mezi světem a spirituálním prostorem. Sedí
nehnutě v čele a dívá se dopředu, Profesor je z boku a co chvíli sleduje něco jiného.
Spisovatel je zcela zády a většinu cesty prospí, protože je společensky unaven.
Bariéru prolomí narůstající zvuk zvláštních ozvěn, v nichž zaniká reálný klapot kol
o koleje. Ve chvíli, kdy se zastavují v Zóně je všechno jinak, ale přitom se nic
nezmění. Pronikli za zrcadlo a nacházejí se ve světě, který je skutečnou realitou.
Dosud žili pouze ve falešných odrazech a klamných zrcadleních bytí. O tom na jiném
místě. Posel Stalker promluví první: "Táák a jsme doma...". Tarkovskij tuto jízdu
povyšuje na základní významový symbol celého filmu a obrazně řečeno, od chvíle,
kdy se drezína rozjede zastaví se až v samém srdci Zóny. Posel-svědek Stalker svědčí
v každé chvíli už tím, že mluví pravdu. Vzpouzející se druhy na této pouti směruje
nikoli fyzickou silou či oslnivým intelektem, ale svou charizmatickou bezmocností.
Kdokoli uhne s cesty, kterou vyznačil on, je na tuto cestu vrácen samou Zónou. On je
zde doma, on se navrací do Zóny jako nedobrovolně ztracený Syn a padá ji k nohám
jako by říkal - odpusť, že jsem odešel a tak dlouho pobýval pryč, jsem zde, vrátil jsem
se a jsem šťasten. (Jeho žena v závěru říká nám všem: "vy uže poňali? On veď
blažennyj.- Už jste pochopili? On je přece šťastný blázen.") Tento zápas jej však stojí
příliš mnoho sil. V okamžiku, kdy je vyčerpán až na samou míru své odolnosti,
dostává posilu, věčný symbol věrnosti - psa, který si lehne vedle a přitiskne se k
němu svým tělem. Anděl poslaný od Boha posiluje Krista v zahradě Getsemanské
před nejtěžším úsekem křížové cesty. Této scéně se také budu věnovat později.
Trojice v této chvíli jsou viditelně patrné. Stalker - pes - Zóna a Stalker - Spisovatel
- Profesor. V tomto okamžiku si uvědomíme, že od samého začátku existuje ještě
jedna Trojice: Stalker - žena Stalkera - Martyška. To už je však trojice ve svém
završení jako propojení člověka a Zóny. V jistém smyslu se dá hovořit o symbolu
svaté rodiny. Člověk je centrem a východiskem k otevření časoprostoru symbolu tří
kruhů vzájemně propojených do jednoho. Všechny tři trojice mají pouze jediný střed
a tím je Stalker jako svědek a průvodce. Dále už je pouze časoprostor existující mimo
rovinu člověkem poznatelného bytí. Absolutní oddávání se lásky jako mystické
přirozenosti bytí Trinity. (1) Viditelný znak Zóny, pes, se nejprve objevuje jako hlas
(zavytí), jsem zde. Podruhé při zjevném vyčerpání Stalkerových sil. Potřetí v samém
srdci Zóny jako její součást. Po odpočinku (modlitba v zahradě Getsemanské), jízdapouť pokračuje překonáním druhé bariéry, tunelu, který je totožný s jízdou na

337

drezíně, ale nachází se významově výš. Zde je Stalker v pozadí. Zde už nemůže svým
souputníkům pomoci. Vše záleží na nich. Jenom pozoruje a doslova je dostrkává až
do samého centra. Opět se objevuje pes jako strážce. Je zřejmé, že tato bytost se
pohybuje Zónou jinak než lidé. Nikdy ho nevidíme přicházet. Pouze registrujeme
jeho přítomnost. Stalkerovo poslání končí a je za to zbit i obejmut. Nechává v bufetu
oba své druhy s jejich obrácenou duší a zmatkem v srdci. Bere svou dcerku Martyšku
na ramena a provázen psem a svou ženou odcházejí falešnou krajinou falešné lidské
pýchy domů. Stalker zůstává průvodcem a poslem i ve své rodině. Svědkem je však
Martyška, jeho dcera. Stalker předal své poslání dál a na vyšší úrovni. Smrtelně
unaven ulehá do postele, u které jej hlídá pes. Žena ho konejší a uvnitř jejich bytu
začíná sněžit pápěří jara. Kvetou topoly, které kolem nikde nerostou. Ve světě lidí už
nejsou stromy. Zóna je zde, uvnitř. Je přítomna jako on sám. Tam znovu kvetou a
voní stromy. Tento sníh uvnitř - chrámu srdce je vždy u Tarkovského znakem naděje
jako věčné přítomnosti vzkříšení. V RUBLJOVOVI je předzvěstí nového života ve
zničeném chrámu. V NOSTALGII znamená proud světla obnovujícího chrám srdce.
Ve STALKEROVI svědčí o nepřetržitosti milosti jako znaku nového života. Tím je
Martyška, jeho dcera. Na začátku filmu sklenicí na podnose pohybuje chvění, které
způsobuje vlak. Na konci touto sklenicí na desce stolu pohybuje vůle člověka, který
své oprávnění přijal od Svědka Zóny. Óda na radost je už jasným definujícím
završením poletujícího chmýří jako naděje života v radostné milosti Boží.

NOSTALGIE
POSEL-ANDĚL-PRŮVODCE-SVĚDEK.
Andrej je sám. Došel až na konec své cesty a podvědomě to cítí. Stojí
osamělý ve velmi zvláštním časoprostoru, který není ani přímou realitou ani přímým
snem. Je to chvíle, o které se říká proletěl andělíček. Andrej několikrát učiní velmi
zvláštní pohyb hlavou. Hned na začátku, když odmítne vstoupit do kaple aby se
podíval na fresku Piera della Fracesca, za kterou jel přes půl Itálie, stojí na břehu
potůčku a najednou prudce zvedne hlavu a podívá se doleva, jakoby něco sledoval.
Kolem jeho hlavy spadne seshora bílé pero. Pomalu se sehne a zvedne jej. Stojí na
velmi zvláštním kusu látky - jedna polovina je bílá, druhá černá. Andrej stojí na
rozhraní věčnosti. Je to první signál jeho fyziologické smrti a současně i metafora
světa, ve kterém se nachází. Ten pohyb hlavou učiní ještě několikrát. I v závěru, při
setkání s malou dívenkou v ruinách kostela zaplavených vodou. Povídá si s ní jako s
dobrým známým, který se tam najednou objevil. Je to po slovech " Ty znaješ etu
znamenituju istoriju ljubvi? Nikakich pocelujev, no nikakich, sovsjem ničego, toľko
ljubov, vot počemu ona velika. - Znáš ten nádherný příběh lásky? Žádné polibky,
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vůbec žádné, vůbec nic, pouze láska, v tom je její velikost". Potom se zeptá na jméno
dívenky: "Angela". "Angela", opakuje Andrej a dodává: "Bravo - skvěle".
Andrej je po celou dobu nenápadně veden jakoby neexistujícím Andělem,
který je zároveň pojítkem jeho dvou spirituálních časů, nyní a zde a tehdy a tam. Je
to jeho posel, který se mu vždy jemně připomene, jsem zde. Je přítomen po celou
dobu Andrejova bloudění a zejména v samém závěru, kdy sněží do chrámu. Andrej
se ztrácí ve vlastních pocitech nostalgie a jeho ženský průvodce (tlumočnice) jej
ještě více dezorientuje svým citem. Výše řečená replika se vztahuje nikoli k ní, ale je
obecnou definicí vztahu velmi těžko určitelného. V tomto vztahu existuje pro
Andreje jeho žena, jeho matka, jeho země. Ode všech je vzdálen. Toto vzdálení
pociťuje jako hráz, jako hranici. Jsme všichni obyvateli jedné Země, jediného domu
a jsme v moci jediné lásky. Jeho průvodkyně to nepochopí, jen pozná nesmyslnost
svého snažení a opustí Andreje v okamžiku, kdy on našel svého skutečného
průvodce. Tím je místní blázen (blažennyj) Domenico. Tam se znovu objevuje pes.
Jsem stále zde, říká věrnost. Pes se poprve objeví v záběru pod úvodními titulky,
pak v Andrejově vzpomínce na rodný dům a znovu až v hotelovém pokoji, který si
Andrej prohlíží a jediné, co nachází je Bible, kde je na titulní stránce bílé pero. Celá
tato scéna je doslova nabita ozvěnami Tarkovského významotvorné znakovosti. Opět
se podívá doleva a velmi pozorně naslouchá. Dlouho. Drží v ruce otevřenou knihu a
nehnutě stojí a v té chvíli něco spadne. Slyšíme ťukání toho něčeho o podlahu.
Jakoby knoflík. Pak kamera najede na detail knihy ve které leží bílé pero a titulní
strana nese název La Sacra Biblia. Spojíme-li si tuto scénu se závěrem Alexandrovy
zpovědi ve filmu OBĚŤ, kde Alexander zlomený a obrácený ulehá na pohovku a v
tomto okamžiku padá na podlahu nějaký předmět, snad knoflík, můžeme skoro s
jistotou říci, že i zde, v NOSTALGII, je tento zvuk kontrapunktického charakteru. Já
jsem zde, a skoro vzápětí se mu pod nohama mihne pes. V domě u Domenica uvidí
svou krajinu o které se mu zdá jako o místě, kde prožil dětství. Našel. Jejich cesty se
spojily v okamžiku předání úkolu. Andrej od něj převezme vykonání pokání a
osvobodí tím Domenica, který může vyjevit své poselství. Průvodce shoří jako
pochodeň v tmách. On byl tímto světlem a jako světlo odešel. On byl průvodcem,
aby se k němu mohlo přijít. Andrej nachází sebe, nachází anděla i svůj úkol a vše se
mu propojuje v organicky jedinečný souhrn poznání, který mu dává odpověď na
nikdy nevyřčenou otázku. Jeho znamení na hlavě (bílý chomáč vlasů) je stejné
znamení jako má Stalker a je totožné s bílým perem v křídlech andělů - průvodců. Je
totožné i se znamením Jákoba. Do chrámu sněží - tato přítomnost andělů je znakem
přítomnosti božského času i prostoru.
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MATKA (MYSTICKÁ LÁSKA–
- V Y V O L E N O S T K B O Ž S T V Í)

RUBLJOV
MATKA (MYSTICKÁ LÁSKA - VYVOLENOST K BOŽSTVÍ).
Blažennaja: zástupný model matky? - země? Může však Matka země (Mať
Rossija) být blažennaja-blaženě nevědoucí o možnosti hříchu? A může být
evokována tímto způsobem? Může, protože to všechno znamená také - šťastná. Že se
nakonec oddá cizinci a plivne na svého syna? Rubljov zabíjí člověka-bratra. Tím
porušuje svou přísahu na kříž. Své mnišství i kněžství. Zahaluje se do mlčení,
protože nemůže tvořit - to je jeho úděl. On prožívá svou vinu na sobě, osobně.
Nemůže se nechat nikým zastoupit, protože vina je nezastupitelná, trest je
nezastupitelný, pokání je nezastupitelné. Kvůli ní zabil, ona potřebuje jeho ochranu,
protože je bezbranná ve smyslu otevřená k důvěře. Ona je svědectví jeho hříchu vůči
matce, které zabil syna. Tak, jako jeho synovství bylo zabito spálením ikonostasu s
Bohorodičkou. Ve filmu se mluví výhradně v pojmech - otec, bratr. Jediná přímá
zmínka o matce je, když se tatarský bej sedící ve vypáleném chrámu na koni jako
vítěz ptá knížete, který stojí pod ním mezi zohavenými mrtvolami svých poddaných
před zničeným ikonostasem, na Pannu Marii. Kníže mu nepřítomně odpovídá a bej
nechápavě zavrtí hlavou: jak může být pannou, když má syna - ale u vás na Rusi je
všechno možné. Přísahou přes políbení kříže kníže slibuje - věrnost lidem, církvi,
knížeti a Bohu. Kníže tuto přísahu poruší nejhorším možným způsobem: stane se ve
všech aspektech nevěrným a dostává se do horizontální polohy svého lidství.
Nenávidí - dá vypíchnout stavitelům chrámů oči, aby jeho bratr neměl stejně krásný
stánek Boží. Pozve si nepřítele (jinověrce) na pomoc a učiní věrolomnost svou mocí.
Popírá sebe sama. Zabije bratra, zničí kostel, zapře církev - tím i Boha. Všechno dělá
věrolomně v zastoupení: jeho vojsko, jeho velitelé. Přestává být sám sebou a skrze
nevěrnost jakoby vůbec nebyl; také proto, že si není vědom své viny a porušení
přísahy. Veškerá jeho láska začíná, přebývá i končí v něm. Nemá odstředivost ven,
ani setrvačnost spočívání, ani dostředivost k srdci. Je pouze pro něj. Nikam není
směrována, je uvězněna. Tak se mění v sebelítost. Zoufalství Rubljova: přece jsem
to všechno dělal pro ně ...a oni ...u knížete neexistuje, protože on vše činí pro sebe.
Je lhostejný k zvěrskému umučení strážce chrámového pokladu, bez lítosti chodí
mezi stovkami zmasakrovaných poddaných. Když je po všem, pokouší se o nápravu.
Ale opět nikoli on, ale zástupně. Dává příkaz odlít zvon a všechno organizuje sotva
dospívající chlapec. Kníže odcizený své zemi (matce) je obklopen cizinci, kteří stejně
jako on nemohou pochopit
jim cizí komplex vnitřních vazeb viny-pokání
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odehrávajících se skrze očekávané zrození zvonu z lůna země. Rubljov vše činí sám
(jako chlapec) - jeho moc je od věrnosti Bohu (jako u chlapce) - utrpením je jeho
hluchota duše (u chlapce hluchota-neznalost tajemství zvonoviny), pokáním je jeho
němota - přiznání víry (u chlapce - strach z nezdaru a přiznání pravdy). Po zpovědi
Theofanu Grekovi si Rubljov povzdechne: ach Rus, Rus, trpí a snáší trpění, vždycky
trpěla. Jak dlouho ještě. Theofan Grek odpovídá velmi prostě, ale zcela zásadně:
nevím, asi navždy. Při takto kontroverzně vyhrocené otázce se dostáváme na samou
podstatu tématu celého filmu. Je zapotřebí si velmi intezivně uvědomit, že se
začínáme pohybovat uvnitř časoprostoru, který nelze nazvat a přijmout jinak, než
jako mystické tajemství trojjediné lásky. Celý film je na této koncepci postaven od
samého počátku a v hlubokém ponoru do tohoto významu i končí. Vznášení falešné
- balon, vznášení skutečné - tvorba. Pro ruského knížete je panenství Mariino stejnou
neužitečnou abstrakcí a v podstatě nesmyslností jako pro tatarského beje. Jeho
horizontální stav ducha není schopen vjemu vznešenosti vertikality oběti jako čistoty
v bolesti zrozené. Iluze osobní svobody, která je možná skrze vydělení se z řádu
vztahových souvislostí podstaty svého člověčenství sráží takového člověka na úroveň
horizontálního vjemu bytí. Jedinou vertikálou je on sám. Vše ostatní se nachází z
jeho vůle v horizontální poloze utrpení smrti - tedy pokořeného života. Ale to je i
poloha Panny Marie při porodu Krista. To je i hrob Kristův, to je i příčné břevno
kříže. Ve skutečnosti se v tento okamžik chrám posvěcený obětní krví nevinných k
věčnému životu - - vzkřísil. A tato krev je krví porodu Panny, jež počala z Ducha
svatého. Je krví Kristovou na kříži, kde zemřel za hříchy lidstva. Je smrtí i zrozením.
A na počátku člověka zrozeného v krvi a bolesti vždy stojí matka. A zde je nutné
vrátit se k pojmu Matka Rus - chudá duchem - blažennaja (prostoduchá, šťastně
nevědoucí, v podstatě je pod tímto pojmem zástupně chápáno - nevinná, tím ve své
nevinnosti čistá a šťastná; nevědoucí v biblickém smyslu - bez hříchu). Když je
člověk v prologu sražen ve svém letu od Boha zpátky na zem, je to zjevné
připomenutí návratu k vlastním kořenům bytí. K matce. Toto připomenutí se ve
všech filmech Tarkovského neúprosně vrací jako obraz vzletu do pokoje spočinutí.
Smrt v tomto smyslu nelze chápat jinak, než jako znovuzrození do milosti Božské
přítomnosti lásky. Porušil jsi smlouvu, musíš být navrácen zpět a smlouvu obnovit
skrze svou svobodnou vůli. Musíš se znovu zrodit (křest). A zrození u člověka je
vždy spojeno s obrazem mateřství. Rovina mateřství v celku v sobě zahrnuje i
výrazný aspekt erósu. Když Rubljov vědomě běží za míhajícími se pochodněmi v
omamně jiskřivé temnotě noci letního slunovratu je to ze dvou důvodů. Tím prvním
je jeho přirozená zvídavost mimořádně citlivého člověka - umělce. Chce prožít,
pochopit, poznat a vědět. Tím druhým je otevřenost lásky hluboce věřícího člověka.
Tato čistota skrze žitou víru z něj činí svědka. Jeho překvapení z poznání erósu jako
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tělesného prožitku touhy je překvapení člověka, který tento stav velice důvěrně zná,
ale v rovině vztahu
duchovního. Právě jako umělec je velmi překvapen
rovnocenností emocionální intenzity, ale zejména čistotou tohoto prožitku. Stud
prožívaný při ranním pogromu na pohany, je studem ponížené lásky, která se dotkla
svých dějin v Božím plánu spasení. Lásky jako nepřetržité touze oddávání skrze sebe
ve svém srdci. Zasvěcuji se posvátnému obrazu Božímu tím, že mu stavím (svým
životem, dílem, svým bytím) chrám. Chrám jako místo pro chvalozpěv lásky, které já
sám jsem konečným i počátečním místem. Od Boha Otce, přes Matku Božího Syna,
jeho oběť až ke mně. Já sám jsem nositelem tajemství trojjediné lásky, ale pouze v
tom případě jestli jsem schopen uskutečnit sebe sama jako jejího svědka.
Spojení: víra-naděje-láska ....Bůh otec-Bůh Syn-Duch svatý, je spojení, které
nelze aplikovat v životě bez přímé návaznosti na osobní odpovědnost, protože se
naruší celistvost smyslu života, a, jako u knížete, nastane zmatení pojmů i zmatení
vertikální
hierarchie hodnot. Mariino panenské mateřství nás zasvěcuje do
duchovních souvztažností mystického obřadu trojjediné lásky jako permanentního
toku, který k nám přichází, skrze nás prochází a od nás směřuje. Erós je tak symbol
pro blaženost tvořivé moci lásky. Rubljov v tomto stavu existuje zcela přirozeně,
proto je schopen vzít pod svou ochranu blaženou, pannu, dívku, která se mu stává
zástupným cílem jeho opatrování. Bohorodičku, kterou namaloval na centrální panel
ikonostasu neuchránil. Tuto šťastně čistou přijímá jako nešťastně nečistý do sebe
skrze svou svátostnou otevřenost. Vstupuje do jejího ticha (její němota) svým tichem
(pokání mlčením). Má ji stále u sebe, protože k ní patří. Ona je jeho zástupným
modelem vztahu k Bohu i Zemi jako matce. Ona je viditelným obrazem jeho hříchu.
Odpusť, že jsem dopustil, aby tě poskvrnili. Je to má vina, má veliká vina. Model
odchází v tom okamžiku, kdy se v Rubljovovi obnovuje obraz Trojice jako
vrcholného vztahu Lásky. On činí díkuvzdání lásce přijetím syna sám jako navrácený
syn. On činí toto díkuvzdání slavností lásky svým činem tvorby.

SOLARIS
MATKA (MYSTICKÁ LÁSKA - VYVOLENOST K BOŽSTVÍ).
Dr.Kelvin se jako první odváží prolomit hráz pokrytectví a vezme Harey s
sebou na večeři jako společnici. Zcela tím vyvede z míry ostatní vědecké pracovníky.
Společensky i odborně se baví a snaží se Harey nebrat příliš na vědomí. Vztah
vědeckého myšlení k tomu, co se odehrává na stanici ponechme v této chvíli stranou
a svou pozornost věnujme scéně, která se odehraje ve chvíli kdy Kelvin a Harey
zůstanou v jídelně sami. Vznesou se ve společném objetí a letí prostorem jídelny,
která se ve zvláštní imaginaci mění na obraz ztraceného ráje. Na stěnách jídelny jsou
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rozvěšeny obrazy, reprodukce starých mistrů. Převládají krajinomalby P.Bruegela st.
Nádherná obrazová malba kamerou propojuje kosmickou stanici se subjektivní
představou o domově jako místě spočinutí. Až velebný klid dýchá z tohoto vznášení
nad Zemí. Místo, kde žijí lidé v lůně stvořené přírody. Tato obrazně vyjádřená touha
odejít tam, odkud pocházím, je centrálním místem filmu ve kterém se propojují tři
dějové souvislosti v jedinou znakovou rovinu ráje, ze kterého vychází nejen mé bytí,
ale i jeho smysl. Harey je pro Kelvina v tomto okamžiku ztělesněním ženského
principu bytí ve všech existujících významech zároveň. Ony tři dějové souvislosti
zároveň vytváří, kromě již zmiňovaného znaku ráje, i nepřetržitou linii jdoucí od
začátku až po konec filmu. Na začátku se Kelvin loučí se Zemí. Stromy, tráva, louka,
les, obloha, řeka se svým věčným pohybem proudu a pod hladinou živé řeky vlnící se
vodní rostliny. Podvědomě cítí, že uvnitř něj samého je skryto jakési tajemství,
kterému sice nerozumí, nicméně jej cítí jako vřelost a do určité míry i sentiment. Je
svázán se Zemí, kde se narodil a vědomí odchodu v něm vyvolává hluboce niternou
touhu po návratu. Tento vztah lze označit jako zárodek jeho skryté lásky k principu
mateřství, které je posvěcené pro život vyvolený k božství. Matka je život dávající
sebe v lásce. Je mystickým kruhem věčnosti, která se propojuje právě v člověku.
Tato úvodní scéna pokračuje v jídelně, kde se vize nekonečně vzdálené matky Země
promítá jako míhavé obrazy idylických krajinomaleb vyzařujících klid spočinutí v
lůně mateřské lásky. Tu mu zosobňuje Harey. Jejich vznášení se je metaforou plynutí
proudu života, ve kterém není nic jiného než oddání se zákonu přirozeného bytí ve
stavu milosti. Tarkovskij má obraz vznášení se ve všech filmech a vždy je svázán s
metaforou zrození z matky. Tato emocionální vize o přirozeném bytí ve stavu milosti
je od této chvíle (vznášení v jídelně) hybným činitelem i pro Kelvina, který jakoby
prošel velmi razantní konverzí. Jedná a myslí v jediném toku - podat svědectví o
nepřetržitosti vztahu, jenž v člověku vyvolává parabolu myšlenka-čin-etika-svědomí.
Toho je schopen pouze ten člověk, který se přirozeně pohybuje v zákonu
věrohodného bytí, tedy bytí, které bezvýhradně přijalo panenské mateřství Mariino.
Můj život je spěním k sdílení Boží lásky. Celá červená nit tří dějových souvislostí
končí v návratu Kelvina do domu Otcova. Tarkovskij zdůrazňuje skutečnost tohoto
biblického podobenství v nádherné metafoře inspirované světoznámým výtvarným
dílem Rembrandta van Rijn.

STALKER
MATKA (MYSTICKÁ LÁSKA - VYVOLENOST K BOŽSTVÍ).
Stalker, jak jsme si už řekli, je vrcholem trojičnosti lásky, která se v něm
protíná hned ve dvou polohách. On jako průvodce je pro Spisovatele a Profesora
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kontaktem s matkou Zemí a skrze něj jsou schopni pochopit Zem jako stvořené
tajemství, kterého jsou součástí v lásce. Z tohoto vztahu vyplývá celý souhrn
souvislostí, na základě kterých poznávají nejen sebe sama, ale i smysl svého spění,
kterým je vyvolenost člověka Bohem skrze smlouvu lásky. Dva druzi Stalkera však
tento práh nejsou schopni překonat, protože jim schází čistá otevřenost k mystické
lásce. Touto otevřeností je víra. Stalker v tomto vztahu žije zcela přirozeně jako
navrácený syn. Je jasným vrcholem, ve kterém se střetává uzavřenost pýchy těch,
které vede, s otevřeností jeho srdce, které je prostorem, kde se tato pýcha zrcadlí na
ploše přijetí této vyvolenosti jako pokory bytí. Pokoru bytí vyjevuje druhá poloha
trojičnosti lásky, která je zakotvena ve Stalkerově ženě, prochází Stalkerem jako
kontaktním prostorem a v rovině člověka nachází svůj obraz v jeho dcerce Martyšce,
která spočívá na ramenou svého otce (Stalker) a v přítomnosti posla, který přišel z
druhé strany světa (pes - Anděl), vzlétá nad celou Zem, aby jako Žena sluncem
oděná přinesla lidem naději. (2) Touto nadějí je Syn Boží, který přijal tělo z člověka
Marie Panny aby se v tomto zhmotnění do podoby stvoření skrze Matku jako oběť
stal podstatou mystické lásky Syna a Matky, Člověka a Země, Duše a Těla. (Skrze
něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s
tvými vyvolenými...[3]).
Martyška sedící na ramenou je snímána v jízdě od polodetailu až po celek.
První pocit je, že letí, že se vznáší nad Zemí, jež je »pod jejo pokrovom - pod její
ochranou«. Zlatý pléd kryjící ji hlavu a ramena zcela jednoznačně určuje obraz
Martyšky jako - Té, která je eschaton - plné a dokonalé zbožštění lidské bytosti po
Kristu - Tu, pod jejíž ochranou Země je. Tarkovskij plně v tradici ruské klasické
literatury používá mnohovýznamovosti jména jako znaku - Martyška - Martyr Maria, a navíc plně respektuje tradici východní církve vzdávajíc Marii úctu jako
hranici mezi stvořeným a nestvořeným (4) a tak uzavírá kruh spirály, kterou začal
úvodním záběrem. Jízdou z detailu sklenice, kterou dává do pohybu chvění
projíždějícího vlaku, pokračuje přes matku až zůstane na detailu tváře Stalkera. Celý
film končí detailem na Stalkerovi, pokračuje přes jeho ženu až na detail sklenice,
kterou dává do pohybu vůle Martyšky, Té, jež zrozena z matky vůlí Otce přijímá svět
pod svou ochranu.

NOSTALGIE
MATKA (MYSTICKÁ LÁSKA - VYVOLENOST K BOŽSTVÍ).
Tichý, jakoby před veřejností skrytý a velice intimní obřad mající až surrealistické
prvky se odehrává v malém venkovském kostelíku v Monterchi. Figurína těhotné
Madony je zástupem žen přinesena za mihotavého svitu množství svící před zázraky
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činící fresku Madona čekající dítě Piera della Francesca. Následuje dlouhá litanická
a prosebná modlitba za úděl matek a jejich vytoužené mateřství. Tarkovskij touto
scénou dodává do celého filmu prvek Andrejovy východní duše. Prosté italské
venkovanky na kolenou před Madonou konající zázraky lze přeneseně chápat jako
obraz ruského života, kde ikona čudotvornaja s Bogorodicej byla typickým projevem
živé ortodoxní zbožnosti prostého člověka. Andrej patří tam, kdežto jeho
průvodkyně je emancipovaná intelektuálka, která mateřství chápe jako přežitou
tradici, která činí ženu méněcennou. Proto tak prudce a ironicky reaguje na odpověď
starého kněze. Ona žije mimo spirituální časoprostor, ve kterém se Andrej pohybuje,
tudíž ona není jeho skutečnou průvodkyní. Nevede jej do chrámu jako do Boží
přítomnosti. Nevede jej k ženě jako matce. Proto není schopna mu poskytnout
věrohodnost domova. Celá úvodní scéna, (která začíná samomluvou Andreje u auta,
pokračuje otázkou průvodkyně na kněze v kapli a končí detailem na Madonu s
protidetailem na venku stojícího Andreje, který se, zasažen jejím pohledem, podívá
na oblohu, pak spadne bílé pero, které zvedne), je kompozičním klíčem k otevření
lidské hlubiny jako nostalgie. On, i když stojí venku, je účasten modlitby žen za
mateřství. Ona je uvnitř, ale v době modlitby jde z kostela pryč. Po replikách
Andreje: "Nadojeli mně vsje eti krasóty chuže gorkoj etiky. Vsjo; němogu bolše,
chvatit," a podrážděným výlevem jeho průvodkyně v hotelovém pokoji, když
pochopí, že její snaha získat Andreje je marná a v afektu obnaží ňadro: "Těbje
koněčno eto ničego něgovorit, ty čto to v rodě angela", se vyjasní vztahy. Jsou jasně
odstředivé. Mezi těmito větami se však odehraje jedna velmi důležitá scéna, která
souvisí i s objevením se psa u Andreje v hotelovém pokoji. Pes pro svou vlastnost
věrnosti je symbolem Anděla jako posla Božího. Je skutečností, skrze kterou je
Andrejovi sděleno vše, co má vědět. Andrej má sen (Jákob má sen... [5]), ve kterém
se mu zjeví obraz ženy matky v konfrontaci s obrazem ženy průvodkyně. Já jsem v
lásce počala, já jsem v lásce byla v očekávání, já jsem v lásce porodila. Andrej se
jakoby navrací k okamžikům nejen svého zrození, ale i početí. Až tam, kdy se stal.
Jeho matka na bílém loži v obětování svého života pro život se vznáší do
nekonečného prostoru věčnosti Boží milosti. Andrej vidí povýšení své matky.
Těhotná žena vznášejíc se obdarována mateřstvím je monumentální
obraz
vznešenosti stavu hlubokého spočinutí v milosti Boží. Ráno je nemilosrdně probuzen
a vychází ven podívat se na slavné lázně. Zde se poprvé setká s Domenicem. Teprve
později v průběhu děje se vyjasní, že Domenico si pro Andreje přišel. Domenico baví
lidi koupající se v bazénu svou moudrostí a jediný Andrej poznává, že Domenico
není blázen, ale věřící. Domenico říká: "Ty nejsi ta, která jsi, já jsem, který jsem"
říká to průvodkyni a ruší tím její roli, které se sám ujímá. Andrej to pocítí až ve
chvíli, kdy v Domenicově domě najde obraz krajiny svého domova a dostane úkol
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obětovat na oltář. Je tak doveden až do chrámu, ve kterém spočine jako v završení
lásky.
Requiem aeternam.

ANAMNÉSIS

RUBLJOV
ANAMNÉSIS.
Rubljov zmlká v pokání. Otřes, který prožil při vypálení chrámu mu bere
schopnost chápat svůj talent mimo lidské společenství. Uzavírá se a nevědomky ztrácí
schopnost komunikace mimo horizont své zatrpklosti. Rubljova viditelně bolí člověk.
Přitom jej miluje celou svou bytostí. Ale jakoby trpěl ztrátou paměti. Pozoruje
chlapce jak otevírá zemi a hledá její vůni, dech, chvění i hlas, jak kope jámu a lepí
formu. Celá část lití zvonu je pro Rubljova vzpomínání na ztracený ráj - ano, ano, to
už jsem přece viděl, to znám ..., to tak dobře znám ..., odkud to tak dobře znám ...
Znovuobnovování paměti v Duchu svatém je pro něj tichou meditací o smyslu svého
života a v tomto procesu je zarputile sám. Tarkovskij jej nachází vždy jakoby
náhodou, jakoby mu vešel do záběru, ve kterém neměl být. Rubljov tím vchází do
tvorby zvonu jako neodmyslitelná součást odehrávajícího se bytí. Být tam musí,
protože tam je. Je to vnitřní obnova jeho bytosti. Je to jeho hledání ztraceného ráje,
ztracené čistoty. On se znovu rodí do světa života lidí, kteří podávají svědectví Bohu
o svém životě. Místy dokonce působí jako člověk hledající domov a je nutno si
uvědomit, že jím skutečně je. Vznikání zvonu je časoprostorem, skrze který se v jeho
srdci obnovují vztahy, které už kdysi byly. Rubljov vzpomíná na sebe jako na bytost
světla. Všechno, v čem žil bylo světlo. Lesní potok, kořeny stromu, letní obloha,
pohanské ohně slunovratu i svou tvorbu chápal jako světlo pro lidi (vždyť pro ně
jsem to všechno dělal ...). Tak, jak postupně vyrůstá zvon se země, práce, talentu a
zejména lásky, tak se i naplňuje tichost Rubljovova pokání novým obsahem, kterým
je objevení pramene Boží lásky v jeho srdci. Vzpomínka se stává reálnou a úplnou
obnovou života - zvon je dohotoven a promluví právě v den paschy. Rubljov je v
tento okamžik zády ke zvonu a hledá sebe sama v davu lidí kolem. Zvon udeří, on se
otáčí a zjišťuje, že je k němu mluveno. Koho hledáš? Hle, vždyť stojíš přede mnou a
já jsem to, ten, kdo tě volá. A jako Kristus přichází k člověku, tak i on přistupuje k
chlapci a nabízí mu nový smysl života, života pro věčnost. Ano, Pane, zde jsem,
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přivedl jsi mě zpátky k sobě. Zapomněl jsem své srdce. Je na počátku své cesty, tak
jako kdysi.

SOLARIS
ANAMNÉSIS.
Kelvin se pokouší nebrat Harey na vědomí ani jako vidinu, ani jako skutečný
jev. Dost jasně se přesvědčil o tom, že existuje, ale ani na okamžik nezapomíná, že je
psychiatr se specializací na situace vznikající pod tlakem extrémně zatíženého
psychického systému člověka. Je ve vědeckém střehu a pokouší se analyzovat svůj
vjem jako reakci vyšší nervové činnosti na jemu dosud neznámý vliv. Zároveň však
začíná vnitřně pociťovat, že to čeho je svědkem nijak nezapadá do systému jeho
navyklého myšlení. Harey je zde, hmotná a až příliš skutečná a nemilosrdně jej
navrací do sebe samého. Tato konfrontace dvou hluboce niterných vztahů k vlastní
identitě jej otevírá směrem k jedině možné a tím jediné věrohodné interpretaci
událostí na stanici. Kelvin brzy pochopí, že člověk přítomný v tomto prostoru je
nějak nasměrován k vlastní sebereflexi. Nikoli ovšem jak chce on, ale tak, jak je
nutné k uvědomění si pravdy. Základním problémem pro moderního člověka je
minimální otevřenost komunikace. Sděluji nikoli pro objasnění pravdy skrze vlastní
identitu, ale pro získání vlastní identity k účelu své seberealizace. Neřeším otázku,
řeším problém uplatnění sebe v této otázce bez vztahu k pravdě. Situace, která
existuje na stanici tyto dvě skutečnosti propojuje natolik jemně a důsledně, že
vyřešení otázky je spojeno s absolutním otevřením sebe jako věrohodné identity.
Odchylka od této podmínky, jakkoli minimální, činí otázku neřešitelnou. Kelvin je
jediný, kdo tuto past přijímá. Ví, že je to realita osudová a ví to právě proto, že je
vědec; psychiatr. Dokáže si analyzovat, co lze pokládat za pravděpodobné. Touží
poznat kým je a vůlí otevírá intelekt. Harey jako obraz jeho srdce připraví jeho
ducha. To mu otevírá cestu k činu smíření. Vznášení se v jídelně jej navrátí do
skutečnosti znovuobnovené paměti o sobě samém. Přijímá tuto novou zkušenost v
obrazu anamnésis jako jedinou a smysluplnou časoprostorovou možnost vstoupení
do svého věrohodného bytí. Když to učiní odesláním se v elektronickém kódu
(vydání svého já v absolutním smyslu), odchází Harey jako uskutečněné smíření do
jeho vědomí. Realita a účinnost spirituálního prostoru tehdy-tam, ho navrací i k víře
a tím i do věrohodnosti života. To mu umožní návrat do domu svého otce a s
pokornou znalostí pravdy pokleká a přiznává: "Otče, zhřešil jsem proti nebi a před
tebou, aniž jsem více hoden slouti synem tvým". (6)
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STALKER
ANAMNÉSIS.
Poutníci jdoucí Zónou jsou těsně před cílem. Jsou však dost

unavení.

Zastavují se ke krátkému odpočinku. Položí se na zem tam, kde se dá. Zdánlivě bez
důvodu se Stalker několikrát zobrazuje v černobílé a pokaždé v jiné poloze. Když se
objevuje pes jako věrnost víry, důvod změny barvy se ozřejmuje. Stalkera přijímá do
svého bytí anděl, který jej pozvedá do takových výšin, že může vidět hlubiny a šíře
času. Možná by se dalo říci, že - jde o let anděla. Změny barevné tonálnosti jsou
upozorněním na prolnutí do odlišného duchovního rozměru. Stalker se spirituálně
odděluje od obou svých souputníků. Dlouhou jízdou od hlavy Stalkera snímá
Tarkovskij předměty pod vodou, které ve zvláštním znakovém klíči vyjadřují lidskou
činnost, která je utopena pod hladinu vod. Dána k zapomnění. Jízdu končí na
Stalkerově ruce, tedy orgánu, který vykonává ve hmotném světě tvůrcem vyjasněnou
myšlenku. Je to kruh počátku a konce, který je opět počátkem. Od myšlenky k činu.
Let pokračuje na kompozici skalnaté krajiny, za kterou už není nic, pouze bílé světlo
a za tímto bílým světlem se znovu objeví krajina rozdělená na dvě poloviny. Horní a
dolní. Zpočátku není patrné, kde je dole a kde nahoře. Ale je to jen klam a svět, který
vidíme se identicky zrcadlí na vodní hladině. Anděl vzal Stalkera do výšin, které lze
definovat jako určitý symbol časové smyčky. Od člověka, který je zde a nyní k
počátkům světa. Zde v bílém jasu, kdy Bůh řekl: "Budiž světlo", a rozdělil vody na
nahoře a dole. (7) Let od našich dnů až ke dni stvoření světa. V proudu času jsou
všechny dny prožité člověkem zapomenuty jakoby mrtvé, nemající smysl, odvál je
čas, odnesla je voda. Ovšem voda je zde znamením nejen zapomnění a nekonečnosti
času, ale také trvalou připomínkou počátku i konce světa.
Na počátku byl Bůh, jenž projevil svou lásku ve stvoření a na konci bude
opět Bůh, který svou láskou a mocí zhodnotí skutky ať dobré či zlé. Nic z toho, co
člověk učinil nebude zapomenuto, žádný den ani žádný okamžik. Je dobré si znovu
připomenout slova, která tuto scénu doprovází:
"Povstalo silné zemětřesení, slunce zčernalo jako tmavá pytlovina, měsíc byl
samá krev a hvězdy padaly z nebe na zem jako když fíkovník shazuje padavky, když
jím zalomcuje silný vítr, obloha se shrnula jako stočený svazek svitků a všechny hory
i ostrovy se vyšinuly ze svého místa. Pozemští králové a velmoži, velitelé, boháči i
mocní a vůbec všichni, otroci i svobodní, skryli se do jeskyň a skalních trhlin v
horách a volali na hory a skály: - Padněte na nás a ukryjte nás před tváří toho, který
sedí na trůně, a před Beránkovým hněvem, protože přišel onen velký den jeho hněvu.
Kdo tady může obstát?" (8)
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Scéna začíná apokalyptickým výjevem (to znamená završením stvořeného
světa) a končí prvním dnem stvoření. Průnik do paměti člověka nemůže být v tomto
smyslu hlubší. Proč Stalker vzletí nad čas stvořeného světa? On si přece pamatuje;
on ví co mu ukazuje Anděl. Zde je nutné pozorně vnímat slova, která říká Stalker na
samém konci této scény, když se všichni probudí a přistihnou jej při zvláštní
samomluvě. Nevědí, že je to modlitba, oni se s ní v takto hluboké meditativní poloze
nikdy nesetkali. Teprve v této chvíli začínají tušit, na jaké cestě se nacházejí a kdo je
vede. Přímo se zde nabízí analogie se scénou, která se vžila pod pojmem Modlitba v
zahradě Getsemanské. Kristus se odebírá na své milované místo modlitby a
doprovází jej několik učedníků. Zatím, co oni spí, on prožívá smrtelnou úzkost, o
které se dovídáme pouze to, že k nim několikrát přistupuje, budí je a naléhavě žádá
aby nespali, protože veliké pokušení obchází kolem. Nechápou a opět usínají.
Kristus je zcelá sám a potí krev. Otec mu posílá anděla, aby jej posílil. Stalkerova
vize apokalyptického ponoření světa do vod zániku je jednak hlubinou lidského
nevědění o marnosti svého světského počínání bez návaznosti na Boha a jednak v
těchto potopených předmětech je i hlubina vědění Stalkera o věcech příštích. Slova
Zjevení pronáší žena Stalkera. Jeho podvědomí a paměť promlouvá hlasem jeho
ženy, protože jedině žena (matka, rodička, milostiplná) může jako člověk vyslovit
takové morální varování. Je to hlas člověka, jehož údělem je obětování vyjevením
života skrze sebe (mystická oběť ženy pro blahoslavení světa - viz závěrečný
monolog celého filmu: "řekl mi pojď a já jsem šla a nikdy jsem toho nelitovala. I
když to bylo zlé, velmi zlé, moc zlé. Ale copak by mohlo přijít k člověku štěstí a láska
bez hoře a bolesti.."). Žena vykupuje své prvotní selhání svou obětí a
bezpodmínečným přijetím kříže. Svým nekompromisním fiat vrací paměť o věcech na
počátku, které budou i na konci. Na toto navazuje Stalker, který vidí na tvářích svých
souputníků nevědění toho, co prožívají. Říká jim slova, jež by jim mohla naznačit
smysl celé cesty i směr, kterým by se mělo ubírat jejich srdce:
"Á, už jste se probudili. Hovořili jste zde o smyslu života. Řekněme,
například hudba. Ona je se skutečností spojena ze všeho, co známe, nejméně. A když
přece jen, tak bez úmyslu, mechanicky, bez asociací. A přesto hudba jakýmsi
zázrakem proniká do hlubin duše. Co to rezonuje v nás v odpověď na přicházející
harmonie šumu a přetváří jej pro nás v pramen nádherného opojení a sjednocuje i
ohromuje. A k čemu to všechno je dobré, komu? Vy odpovíte, že nikomu a pro nic.
Prostě tak, nezištně. Ale ne, sotva. Vždyť všechno nakonec má svůj smysl. I smysl, i
příčinu." Tato slova jsou obrazným napomenutím z evangelia - zatím, co vy jste
spali, já se modlil. Právě během těchto slov pokračuje let Stalkera. Kamera
panoramuje skalnatou zem, dostává se do bílého prostoru, o kterém jsme už mluvili,
a skrze tento jas se vynoří země i její obraz na hladině vod. Hlubiny paměti jsou
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otevřeny. To, co je dole je podobné tomu, co je nahoře. Náš pohyb v tomto světě je
determinován a řízen zcela jinými skutečnostmi, než my si myslíme. Nemůžeme je
sice vidět, ohmatat; jsme však schopni je cítit pamětí srdce. Poutníci tento let
podvědomě cítí jako chvění dotýkající se jejich vnitřní prapodstaty. To je otevření
jejich paměti se vzpomínkou na počátek, ze kterého vznikli. Jsou včleněni do řádu
Zóny. Celá scéna má dvojitou kompozici. Je svědectvím o zániku i svědectvím o
obnově světa. Co je ponořeno pod vodou, zemře. Ale to, co se vynoří nad hladinu,
ožije novým životem. A nad vodou je nebe, země a člověk. Tato symbolizace Křtu
jako zrození (vynoření se nad hladinu vod) do Nové Země a Nového Nebe je
návratem člověka do paměti svého života jako svátostného stavu.

NOSTALGIE
ANAMNÉSIS.
Tentýž anděl přeletí i nad Andrejem, který se za ním podívá a pak zvedne se
země bílé pero, přičemž stojí na bílé a černé látce. Je poznamenaný jako Stalker. Je
poznamenaný jako Jákob. Je to ten, který .....dlí s anděli (průvodci). Jistě je na
tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl, (5) cítí jeho srdce, ale on sám je
připraven bojovat. Stojí na rozhraní své identity a v ruce drží pozdrav, který jej
dovede až k La Biblia Sacra v hotelovém pokoji, kde s ním ještě někdo je. Ten někdo
si pak v obrazu psa lehne u jeho lože, aby hlídal jeho sen. Jákob měl sen: Hle, na
zemi stojí žebřík jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují
poslové Boží. (5) V Tarkovského koncepci vnímání a prožívání bytí je sen zcela
rovnocennou skutečností bytí, ale v jiné rovině. V žádném případě to není přelud.
Nejpřesněji by bylo možné nazvat to vizí reality. Proto od samého počátku filmu
není úplně jasné co je sen a co realita. Vzhledem k výše zmíněné koncepci to není
vůbec podstatné. Stačí se zamyslet nad vlastním životem a zjistíme, že Tarkovskij
vychází z každodenní zkušenosti. Každý člověk určitou část dne prožije ve snění a je
to přirozený stav lidského vědomí. Andrej má sny, že jej někdo provází; má sny o
matce; má sny o dětství. Sní s otevřenýma očima a hledá svůj sen blízko kolem sebe.
Píše knihu o neuskutečněném snu. Snaží se najít odpověď v kráse italské renesance a nachází jen hořkost nepochopení a zmatenou povrchnost. Vždy, když spadne z
oblak bílé pero stojí Andrej na rozhraní snu a skutečnosti. Jestli lze v tomto smyslu
chápat i začátek filmu, když stojí jednou nohou na bílé látce a druhou na černé a z
vody zvedá spadlé bílé pero, lze odvodit z černobílé pozice záběru. V konci padá bílé
pero do ruin zatopeného kostela už v barvě. Padá do vody, ve které spočívá
zapomenutý anděl. Andrej leží na zádech. To už je přítomnost rituálu obětování.
Vraťme se k samému začátku filmu. Andrej má sny, které jsou realitou a realitu, jež
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je snem. Obojí propojuje obraz ženy. Do tohoto labyrintu prostorů a časů se mu do
sebe velnou obrazy tří žen. Madona čekající dítě Piere della Francesca, jeho matka a
jeho italská průvodkyně. Skutečnost snu je soustředěna na jediné místo svým
završením. Vznešeností života vznikajícího v matce. Vznášející se těhotná žena je
snem umístěna na místo (hotelová postel), kde sní tento sen Andrej. Průvodkyně tím,
že ho probudí, jej od tohoto snu relativně vzdálí. Přichází odjinud, není přítomna s
ním v témže prostoru, ale ani v témže čase. Zde je první nepřímý důkaz její skutečné
identity. Vychází spolu z hotelu a u lázní sv.Kateřiny Andrej poprvé potkává blázna
Domenica se psem, který ho celou noc hlídal. Sen se začíná uskutečňovat. Mezi nimi
vzniká okamžité propojení, jež vychází z jejich identické spirituální roviny. Hovoří
spolu dříve než spolu promluví jediné slovo. Andrej vidí, že všichni kolem něj
považují Domenica za blázna. Nechápe to a zeptá se: "Proč si myslíte, že je blázen,
vždyť on je věřící." Odpověď jeho průvodkyně je zdánlivě logická: "Takových jako
on teď chodí po Itálii spousta. Zavřeli mnoho psychiatrických léčeben a oni nemají
kam jít. Tak chodí mezi lidmi a prorokují konec světa." Ale je to odpověď, která
přichází jakoby z jiného stavu bytí a Andrej to cítí. Je fascinován podivným mužem,
aniž o tom ví. Je chycen do vlastního snu. Vidí psa u Domenicových nohou a
pochopí, že to je ona skutečnost, která byla s ním, když držel v ruce Písmo svaté.
(Ve filmu OBĚŤ je tímto předmětným symbolem žebřík, který opět navrací
významovou rovinu Jákobova snu. Tam psa, posla věrnosti víry, nahrazuje lidská
bytost, pošťák Oto.) Andrej navštíví Domenica v jeho polorozpadlém statku a zde jej
opouští jeho průvodkyně. Je už zbytečná a ona to ví. Andreje definitivně ztrácí a
odchází tam, odkud přišla. Tento moment je velmi zásadní pro pochopení celé řady
následujících situací. Tarkovskij pracuje s významotvornou rovinou mimořádně
civilně, ale naprosto přesně. Průvodkyně se vrací do Říma k někomu, kdo si ji chce
vzít. Už není schopna dál nadbíhat muži, který ji sice velmi přitahuje, ale naprosto o
ni nejeví zájem. Cítí se zklamaná a vyčerpaná. Z úhlu pohledu lidských vztahů je tato
situace jasná až průzračná. Ona se vrací. Ale kam? Zvláštní mrazivý prostor bytu
jejího snoubence a i on sám působí až nelidsky. Ona telefonuje s Andrejem a je to
běžný rozhovor, až na důležitou informaci o tom, že Domenico je v Římě na nějaké
manifestaci. Rozhovor končí a je najednou zcela jiná. Nic z toho, co bylo předtím. Je
jako loutka. Bez citu, bez vášně, bez vnitřní duchovní podstaty. On sedí za stolem a
jí. Celá pozice i způsob pohybů, výraz tváře, komunikace i jejich vztah jsou bez
motivace. Jsou mrtví. Bez ducha. Jestliže budeme dále uvažovat v kontextu
Tarkovského umělecké koncepce významu, musíme konstatovat, že máme před
sebou obraz Zlého a jeho posla. Navíc i ona sama sebe definuje jako mrtvou bytost,
která už nikdy nebude moci vejít do království nebeského, protože se jej navždy
zřekla. Toto všechno vyplývá ze snu, který Andrejovi říká ve chvíli, kdy si
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uvědomuje, že jej definitivně ztrácí: »Červ mi spadl do vlasů, vytřepala jsem ho na
podlahu a chtěla jej zabít, ale on uhýbal, tloukla jsem jak zběsilá, ale on mi stále
unikal ...« (9). Tím se zcela mění námi chápaný vztah - Andrej a průvodkyně. Je to
obraz svedení z cesty. Proto Ona nemohla pokleknout v kostele před Pannou, proto
Ona musela věřícího Domenica představit jako blázna patřícího na psychiatrickou
kliniku, proto Ona nemohla vstoupit do domu tohoto posla Božího. Celý časoprostor,
ve kterém jsme se až doposud pohybovali byl, je a i dále zůstane výsostně v rovině
transcendentna. Pouze tak bude čitelný. Andrej udělal definitivní rozhodnutí, které
vyplynulo ze spirituálního stavu jeho ducha. V tomto smyslu lze chápat nostalgii
jako nepřítomnost, ale je velmi silnou účastností. Toto nebytí zde-nyní bylo bytím
tam-nyní a odvedlo jej z nesprávného směru. Je nepřetržitě napojen na svou
podstatu, právě skrze stav anamnésis. Od okamžiku rozchodu s průvodkyní je jeho
cesta přímá, bez nejmenší odchylky. Když se vrátí od Domenica, průvodkyně je
prakticky rozhodnuta k odjezdu. Ještě na okamžik zadoufá, když ji Andrej řekne, že
je velmi krásná, ale vzápětí se vyjasní, že to k ní nemá přímý vztah a šlo pouze o
vzpomínku jako estetický vjem. Vzpomínku na něco velmi čistého a vzbuzujícího
lásku, ale ví, že tyto dva obrazy nejsou totožné. (Andrej říká: »Krasivaja ty, ryžaja,
ryžaja - jsi krásná, rusá, rusá«; v ZRCADLE je tatáž vzpomínka evokována rusou
dívenkou s prasklým rtem - otec Ignata říká: »byla krásná, rusá, rusá.«). A jeho
průvodkyně to pochopí také. Následuje prudký výbuch zlosti a výčitek a Andrejovi
se spustí z nosu krev. Tento moment se několikrát opakuje. Krev z nosu.
Odčerpávání životně důležité energie. Pouze ve chvílích, kdy průvodkyně útočí.
Naposled, když odjíždí a Andrej řekne: "Čort." Nelze to chápat jako ulevení si,
zaklení, i když je to tak kompozičně postaveno. Tento ruský výraz je velmi
mnohoznačný a mimořádně úzce závisí na větném smyslu, ve kterém je použit. Zde
působí jako pojmenování situace, ve které se ocitl. Velmi zajímavý je také aspekt,
proč Tarkovskij používá ženu také jako nástroj zla. V tomto filmu je totiž žena
použita v obou významech. Jako ta, která je čistá a ve své vznešenosti mateřství dlí
v milosti Boží i jako ta, která je průvodkyní zla. Opět se vracíme k základní linii ženy
jako Evy i jako Panny Marie. Andrej je v této rovině Adam i Kristus. Jako takový má
k ženě zcela specifický vztah. Je zranitelný právě skrze ženu. Je napojen na ženský
princip, který je v dané chvíli dominantním v jeho prožívání transcendentna. Zlo
vždy působí na nejvíce otevřenou duchovní vrstvu v člověku. A když si
připomeneme, že pro Rusa je právě žena - matka - svatá Rus objektem zvýšené
citlivosti, je obraz ženy v dané koncepci důležitým nositelem obou významů. Když
zůstane sám a je završena dvojznačnost přítomnosti ženy, vše se zdánlivě uklidňuje a
Andrej se chystá na odjezd do Říma a odlet domů. Do zatopeného kostela padá bílé
pero a Andrej pálí verše, protože jsou jen napodobeninou. Ohlášený anděl přichází
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jako dívenka Angela a říká mu, že život stojí za to žít. V zrcadle uvidí sebe jako
Domenica a v gotickém chrámu si odpoví na otázku kam patří. Tento rej scén,
záběrů, motivů a monologů lze kompozičně i významově přirovnat k jízdě po věcech
pod vodou ve STALKEROVI. A je to také velikonoční mumraj a soustřeďování lidí
kolem lití a křtu zvonu v RUBLJOVOVI. Andrej nikam neodjíždí. Ví, co udělá
Domenico v Římě a ví, co udělá on zde. Podívá se na nebe a nahmatá v kapse svíčku
od Domenica. Obětování je připraveno a nadešla chvíle jej uskutečnit. V tomto
okamžiku se zavírá i časová smyčka. Oběť je uskutečňována na dvou místech
najednou. Ve smyslu anamnésis to znamená všude, protože jsme v trascendentní
rovině, tedy ve věčnosti. Domenico se upaluje v Římě a jeho poslední slova patří
Panně Marii. Andrej přenáší hořící svíci přes bazén sv.Kateřiny a klade ji na oltář
gotického chrámu. Bylo by zajímavé zjistit zasvěcení této katedrály, ale podle vývoje
filmu a samotného výběru reálie lze předpokládat, že Panně Marii. Oběť je završena
a je to oběť zápalná. Oba umírají. Pohyb se zastavuje, protože se stává absolutním.
Definitivně se otevírá věčnost a oba se setkávají na jediném místě. Musí se tam sejít,
protože se tam i potkali. Věčnost je všude. Andrej sedí na břehu vody a Domenicův
pes mu leží po boku. Kolem je cesta lemovaná telegrafními sloupy (jednotlivá
zastavení křížové cesty) a za ním jeho rodný dům a les (requiem cordis). A to vše
spočívá v místě oltáře gotického chrámu do kterého »sněží«. Nebo se snáší množství
bílých per z křídel andělů?

Requiem aeternam - spočinutí na věčnosti.

***
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POZNÁMKY:

(1) Leč zřením víc že rostlo oko snivé,
to jedno světlo náhle se mi mění,
neb sám jsem změnil se ve hmotě živé.
A v hloubi toho světla v překvapení,
tři kruhy zřím, jež jeden obvod mají,
leč při tom troje mají zabarvení,
Jak duha z duhy, první z druhým hrají,
jak odrazem z třetího kruhu žárně
se zdá, že ohně z obou prvních plají.
.....
O věčné Světlo, pouze v sobě dlící,
se chápající, sebou pochopeno
a lásku s úsměvem si věnující!
(překl. J.Vrchlický)
Dante, Alighieri: Božská komedie. Ráj. Praha, J.Otto 1930, str.174
(2) Zj 12
(3) Český misál. Praha, Česká katolická charita 1980, str.299
(4) Špidlík, Tomáš: Spiritualita křesťanského východu. Řím, Křesťanská akademie Velehrad 1983,
str.191
(5) Gen 28,10-22
(6) Luk 15,21
(7) Gen 1,2-9
(8) Zj 6,12-17
(9) "A vyjdouce uzří těla mrtvá lidí těch, kteříž se mi zpronevěřili; nebo červ jejich neumře, a oheň
jejich neuhasne. I budouť v ošklivosti všelikému tělu."
Iz 66,24 (Júd 16,17; Mk 9,43-44)

*
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K A P I T O L A XXIII
Z R C A D L O - SEBEIDENTIFIKUJÍCÍ SVĚTELNÝ TVAR, DYNAMICKY
TOTOŽNÝ S PROSTOREM (I.)
Sovětský svaz na úsvitu obrovských společensko-politických změn, o
kterých ještě nemá nejmenší tušení. Totalitní monstrum dýchající každému živému
tvoru jed na srdce odumírá a neví o tom. Zakomplexovaný, do krajnosti otupělý a
duchovně vyprázdněný člověk přestal vnímat sebe jako hodnotovou jednotku v
zázraku života. Nejvíce zdevastovanou krajinou je on sám.

Prolog.
Ignat, syn hlavního hrdiny pouští televizi a dívá se na pořad s hypnotickou
seancí. Je v bytě sám. Byt je skoro bez nábytku až na několik malých věcí.
Psychoterapeutka, která seanci provádí na pubertálním mladíkovi se silnou vadou
řeči - koktáním, přistupuje k léčení a po několika zkušebních úkonech mladíka
zhypnotizuje. Její poslední slova, která mu říká jsou: »Jestli se ti teď podaří
promluvit, tak už to bude navždy. Rozumíš? Raz, dva, tři. Teď - - promluv! Řekni
nahlas a silně - já mohu mluvit!« A chlapec nahlas a pevně řekne: »Já mohu mluvit.«
Konec prologu.
Objevuje se titulek s názvem filmu: »ZRCADLO«

*

"V půli naší zemské pouti když se vkročí, já octnul jsem se v tmavém, pustém
lese, ..." (1). Tyto verše zazní ve filmu jako ironický povzdech nad člověkem plným
zmatku ze sebe sama, protože je v polovině žití. Situace ve které se tato epizoda
odehrává je extrémní (strach-stalinismus), ale tím získává celá vnitřní logika
chování pevnou vztahovou vazbu na čas i prostor etiky člověka, jehož duše je plná
úzkosti a obav z prostoru vlastního bytí. Je to chvíle, kdy se všechno ztrácí v mlze
náhlé dezorientace. Základní lidské hodnoty jakoby se někam vytratily a člověk je
nucen hledat je sám v sobě. Je to čas života, ve kterém vzniká otázka o vlastní
věrohodnosti. Je to věk, kdy se člověk snaží v určitém smyslu začít od začátku. Od
bodu 0, který je počátkem reflexe vlastního života.
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To je skutečnost bytí autora filmu, ke které se přiznává, aniž v této chvíli tuší
jakou pravdu vyslovil.
"V půli naší zemské pouti když se vkročí, já octnul jsem se v tmavém, pustém
lese,...(neb cesta pravá zmizela mi z očí.)"
Tarkovskij rekapituluje svou tvorbu ve vztahu ke svému životu jako
polovinu cesty, kterou prošel. Film ZRCADLO je tímto tvůrčím středem. Je jakýmsi
zlomem, prahem, který je nutno překročit tím, že jej vyslovím, že tomuto středu dám
své jméno, protože vše, co jsem učinil je mým životem. Vyslovit věrohodnou
podstatu svého bytí je však neobyčejně těžké. Ztrácí se smysl, směr i cíl. Není
možné pojmenovat vztahy, které sotva byly uskutečněny už se bortí. Viditelně se
ztrácí základní souvislosti konání, myšlení a s tím související spění ...
...(neb cesta pravá zmizela mi z očí.) A v tomto okamžiku se v mém srdci
zjevuje nepojmenovatelná šance a nabídne mi pomocnou ruku: »Jestli se ti teď
podaří promluvit, tak už to bude navždy. Rozumíš? Raz, dva tři. Teď - promluv!
Řekni nahlas a silně - já mohu mluvit!«
Všechno, co se odehraje po prologu, tedy celý film, je touto předehrou zcela
determinováno. Jedná se o klíč, kterým se otevřou všechny zámky a světlo, jež
prozáří všechny temnosti tohoto díla. Věř tomu, kdo tě miluje, poddej se mu a otevři
mu své srdce bez otázek, bez podmínek, jen tak. V důvěře, které je hoden. Jeho
láska do tebe vstoupí a zničí všechny temnosti tvé duše. Všechny komplexy tvého
vědomí. Zmatky tvého intelektu se vyjasní a tvé pyšné já v milostivém objetí
všepronikající lásky bude otevřeno k přijetí hlubin tak průzračných, tak očišťujících
a tak naprosto osvobozujících, že lehce a bez zoufalého zakoktávání sebevědomé
samolibosti rozumu řekneš: ano, vidím, slyším, jsem, já, takový jaký skutečně jsem.
Já mohu mluvit v pravdě sebe sama. Já mohu učinit Slovo ...protože i na mém
počátku musí být slovo. Obraz krajiny vlastní duše se otevře v průzračném
zrcadlení nově objevené skutečnosti vlastního bytí. Zrcadlení souvislostí se vyjeví
jako mihotavé odrazy ve střípcích, které pojednou nalézáme i když jsme si mysleli,
že jsou dávno v čase ztracené. A skládáme je s bázní jeden k druhému. Celý tento
počátek je obdivuhodným obrazem konverze i všeho co s ní souvisí. Jsem zde abych
byl vzat a byl požehnán, byl lámán a byl dáván. (2) Ale kdo jsem? A jsem vůbec
schopen podat o sobě věrohodné svědectví? Chci vyslovit sebe jako skutečnost své
zkušenosti bytí. Chci vyslovit sebe a říci - jsem to já! Já mohu mluvit! Nejvyšší moc
lásky se darovala a život dostal správné a pravdivé akcenty. A pravda je vždy
krásná. Protože osvobozuje od lži, věrolomnosti, klamu a zloby. Osvobozuje od
chaosu intelektuálního chápání světa a ze všeho nejvíce od nadřazenosti rozumu nad
skutečnou podstatou. A pravda se promítá ve vědomí člověka zdánlivě chaoticky,
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bez ladu a skladu. Člověk se potácí jako vykořeněný strom dokud se korunou
nezachytí o nebe a nezakoření v matce zemi ze které vzešel. Vstává odzdola nahoru,
z hlubin země do vanu nebe, ze šťáv a sil hmoty do blaženosti vzletu ducha.
V tichém prostoru bytí ruské krajiny dýchající mírem dětství se objevuje
posel. Přichází jako nezvaný poutník, jako někdo, kdo svým příchodem zabránil
návratu toho kdo je očekáván. Ten, kdo je očekáván, otec, se neobjevuje. Pouze van
větru, jenž rozvlní vysokou trávu a koruny stromů. Posel zvlní čas, aby jej odkryl.
Otče, kam jsi odešel a kdy se vrátíš? Kdo je vinen, že zde nejsi? Skrze zrcadlo se
prolnou obrazy dětství jako tříšť. Oheň a voda. Dva základní aristotelské živly, které
jsou podstatou prakticky všech filosoficko-symbolických systémů světa. Oheň a
voda. Dva živly, které vycházejí jeden z druhého. Jeden byl na počátku všeho jako
třesk, výbuch, vyslovená myšlenka, která zlomila nic v něco a druhý v tom prvním
vařil myšlenku plnou záře a jasu, až zatuhly společně v hmotu a vzdechnutím
zavanul vzduch, který jako dech spojil čtyři strany jediného Jména. Dávná
vzpomínka na hořící seník v dešti. Tolik nás fascinují živly, když ve společné jednotě
stisknou srdce v prastaré hořscesladké bolesti vzpomínky na první zázračný tik
života, který je v tom obraze cítit. I když si pamatuje jen ten můj první požár. Oheň v
dešti. Někdo někoho volá. Oheň hučí a volaný se objevuje uvnitř domu a přichází z
druhé strany zrcadlení světla. Všechno, co bylo zdánlivě pryč se navrací do světla
ohně a je omýváno vodou deště. Krajina jako obraz stavu duše je také omývána, ale
krví a to je také voda jako život. To už je ta voda spojená s ohněm od samého
počátku. Proudí krajinou deptanou válkou i totalitou. A ve všem jsem já sám. Jsem to
já, tam v nekonečných močálech donských stepí, jdoucí s vojáky bránit svou matkuvlast. Jsem to já, kdo hodil cvičný granát jen tak, z klukovského rozmaru a jsem to
já, kdo tiskne tento granát pod sebe, aby neroztrhal děti na cvičišti. Jsem to já, ruský
pohraničník stojící proti zfanatizovanému davu čínských maoistů a jsem to já, ten
zfanatizovaný dav. Jsem to já, tam v ulicích bombardovaného Madridu, prchající do
sklepů, jsem to já, to španělské děvčátko vykořeněné z vlastní země, tesknící
španělští emigranti nemající vlast, to jsem také já. Jsem to já, ten kdo stoupá ve
stratostatu do výšin, vzdalující se od kořenů vlastní země, jsem to já, vítr v korunách
stromů a stéblech trav, hmyz hemžící se po jehličí i tlejícím listí. Jsem to já, ten, kdo
namaloval obrazy Leonarda da Vinci, jsem to já, kdo se díval tenkrát na hořící seník,
kdo šel s matkou prodávat rodinné šperky když jsme měli hlad, jsem to já, kdo hodil
atomovou bombu na Hirošimu. Jsem to já, komu ve vlasech hnízdili ptáci, když jsem
byl schopen nahlížet do rájů brueghelovských krajin, jsem to já, kdo miloval rusou
dívku s praskajícími rty, která byla pro mne andělem přilétajícím z ráje. Jsem to já,
onen poryv větru v tichu lesa. Lampa v zahradě spadla a v domě zhasla, najednou
prší a z domu vylétá kohout, který plaší smrt, ale já jsem úplně sám a dům je
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opuštěný, i když v něm bydlím. Alespoň ještě teď, včera, před rokem, před deseti
lety ...Mámo! Dveře zůstávají zavřeny a já odcházím. Až po mém odchodu se
otevírají a matka tam je, přebírá brambory, ven vybíhá pes a na dveřích zůstává jen
prchavý přelud mého stínu. Byl jsem to já ...? Nelze utéct od prožitého, nic nelze
zapomenout, ničeho se nelze zbavit, nic nelze odhodit i když to, co právě prošlo,
zmizí jako mlžný opar na desce stolu od horkého šálku čaje, který tu ještě teď stál.
Lze jen vykročit na cestu se vším, co ke mě patří a co je mnou. Nechat se vést mocí,
která mě miluje, která je vyšší než já a která jediná ví, kdo skutečně jsem. Já mohu
mluvit. Já mohu vyslovit jméno-slovo. Vykročil jsem na cestu, která se mi objevila,
protože jsem byl schopen dát životu jméno-slovo. Toto slovo bylo vysloveno mnou a
ono mne tím učinilo, protože bylo vysloveno v pravdě. Já mohu mluvit - tudíž dát
jména. Těmito jmény nazvat věci a skutečnosti v jejich podstatě a tak vejít v život.
Krajina mé duše je ošklivá, protože já jako bytost jsem na pokraji existence.
Válka, to byl hlad a čekání na otce. Zvířecí strach za stalinismu, který paralyzoval
jakýkoli pocit ze života. Nepodařené manželství a syn Ignat, který žije se svou
matkou a možná na mě čeká jako já jsem čekal na tátu. Všechno se propojuje jako
jednotlivé tahy štětcem na plátně obrazu života. Kniha, ve které Ignat nachází uschlý
list je asociací na tutéž knihu ležící na zahradě a kterou si prohlíží otec Ignata, jako
malý chlapec. Mezitím déj¸ vu. Žena v zeleném a čtení dopisu Čaadajeva Puškinovi.
Telefonuje otec, který se Ignata ptá na to, jestli už má nějaké děvče a sám mu říká, že
on byl v jeho věku už bláznivě zamilovaný: »Ona byla očeň krasivaja, u nějo vsjo
vremja guby treskalis ...i vsja byla ryžaja, ryžaja. - Byla moc hezká, měla stále
popraskané rty s kapkou krve ...a byla rusá, rusá...«. A opět válka, výcvik
nezletilých chlapců v třeskutém mrazu a anděl s rusými vlasy a prasklým rtem, a
ptáci ve vlasech. Do knihy padá jehličí, škorpí se se sestrou a najednou uslyší hlas
otce. Oba k němu běží a spolu s otcem v objetí pláčou. Scéna končí obrazem
Leonarda da Vinci s portrétem ženy, jejíž tvář je velmi podobná na tvář matky a
akcent se tím přesouvá do významové roviny Madony. Všechno se objevuje náhle a
opět náhle mizí v kolotání myšlenek a obrazů, které vyvolávají vzpomínky jako vír
reflexí a světelných vzplanutí, jako jiskry od velkého ohně. Andělé, posli a průvodci.
Od hořícího seníku v dešti (3) odletují jiskry a plamínky. Doktor, který zabloudil,
otec v uniformě, žena v zelených šatech, rusá dívka s plnými rty, které praskají a je
na nich kapka krve. »Máte tam krev«, volá matka hned na začátku na doktora, který
odchází za poryvů větru. Dívka se směje a utírá si ret. A je to ona co drží v ruce
hořící louč jako znamení světla. V určitých intervalech se v obraze objevuje živý
hořící oheň. Je to jakoby náhodné, ale zřetelně funkční. Poprvé jako hořící seník. Pak
hořáky plynového sporáku na kterém se ohřívala voda, kterou otec umývá matce
vlasy, nebo jako plamený jazyk uprostřed lesa a především jako hromada hořícího
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suchého roští na městském dvorku. Zde autorský hlas sám předkládá definici
možného významového smyslu: "Mojžíšovi v podobě planoucího keře se zjevil
Jahve." A autor má sen, o kterém ví, že je to sen. "Někdy se něco stane a přestane se
mi zdát o domě mého dětství a o borovicích kolem něho. Pak se mi vždycky začne
stýskat. Čekám na ten sen a nemohu se dočkat, až zase uvidím sebe sama jako dítě a
budu šťastný, protože všechno je ještě přede mnou, všechno je ještě možné ..." (4) Ve
skleněné karafě plné vody je ponořeno péro od hodin. Čas se proměnil ve věčnost.
Není, jeho zákony neplatí. Všechno souvisí se vším a tuto globální souvztažnost lze
vnímat a chápat pouze jako celek. Čas je mrtev. Jsem tam, kde právě jsem. A jsem
zde. A budu tam, kde budu na své cestě. Vracení se ke svému počátku. A počátek byl
u matky. Ten je na samém konci filmu. "Co bys chtěla, chlapce nebo holčičku?" ptá
se otec matky. Leží spolu v trávě blízko domu. Přesmyčka, která se tak vytvoří se
začátkem, kdy příchozí spadne s matkou do trávy a opodál v houpací síti spí chlapec
a děvče, její děti. Děti - koho a děti - kdo? Celý tento uzavřený kruh je svým
způsobem absolutní definicí trojičného vztahu. Tarkovskij zcela záměrně ztotožňuje
obraz ženy - matky - manželky a vyjadřuje jej jako jediný ženský princip, který není
protipólem mužskému, ale jeho nedílnou součástí. Rozdělení (rozvod) chápe velmi
tragicky, jako rozrušení tohoto zadaného řádu a oddělení se od přirozenosti bytí.
Když se tento přirozený řád významově posune do duchovní roviny, vznikne obraz
zrození člověka jako dar milosti. Láska sama o sobě je stav výsostně mystický,
chápeme-li ji jako dárkyni života. Vznášející se těhotná žena. Odhmotněná, vyvolená
a zahrnutá milostí, milující a milovaná. To je na počátku. Na konci Stabat Mater
dolorosa. Pokorná, pod křížem stojící. Tento přirozený kruh závislostí jakoby
moderní doba deformovala. Trojičnost se zde projevuje mimořádně vysokou mírou
metafyzické symbolizace v přímém teologickém významu. Otec je hlasem, který
vyslovuje ideu, jeho Syn je Slovem, kterým je tato idea pojmenována. Mezi nimi stojí
Žena ve všech svých významech. Protože Syn přišel na svět vůlí otce, pokorou ženy,
skrze lásku jako milost. Toto vše aplikováno na schizofrenický stav civilizace, která
od jednoty směřuje k rozdělení. Středem tohoto světa je ovšem člověk, tedy syn otce
a matky. Kdo jsi, matko, když já nejsem ten, jehož synem jsem měl být. Nebo jsem
synem toho, jenž se nazývá mým otcem? Otče a jsi ty synem toho, kdo je tvým
otcem? Kam odešel otec, kde jej mám hledat? Obraz války jako stavu, který
rozděluje, lze chápat ve dvojím smyslu. Jednak jako reálnou událost ze života
autorova a jednak jako významový prvek vztahu, který určujícím způsobem
poznamenal jeho dětství. Ono bylo. I s andělem, který měl rusé vlasy a krev na rtech,
a který jako pták sedal do mých vlasů v krajinách míru, klidu a pokoje spočívání,
přinášející světlo, na které jsem zapomněl. A zároveň nebylo, bez otce, daleko od
logiky bytí ve stavu ne-logiky války. Kdy kruh je půlkruhem, tedy nedokončeným
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kruhem. Jako je porušený řád chaosem. Nelze existovat bez souvislostí vlastního
života, je to otázka věrohodnosti k sobě samému.
Slovo nemá jméno. To je ztraceno, protože kruh řádu nebyl uskutečněn. V
tomto smyslu není možný ani návrat. V tomto smyslu není možná ani anamnésis.
"Kruuu-om!" Astafjev se otočí kolem dokola. "-Krugom- jsem velel." "Vždyť jsem se otočil podle rozkazu." - "Probírali jste vojenské řády? Probírali, nebo
ne!" - "»Krugom« znamená rusky »kolem dokola«, tedy přesně to, co jsem udělal.
Obrat »krugom« podle mne znamená obrat o třistašedesát stupňů." - "Cože? Jaké
stupně? Astafjeve! Kruuu-om!" (5)
Ale já jsem, byl jsem a budu! Život je jednota, která je složena natolik
provázaně, že tento kruh nelze přetnout, nelze nedokončit, nelze vymazat paměť na
sebe sama. Byl-Jsem v úmyslu lásky, skrze kterou jsem se zrodil. Byl-Jsem. Minulý a
přítomný čas ve vzájemně propojeném významu, který může mít pouze jediné
vyústění - Budu! V tomto skutečném kruhu života se vztahy neustále propojují jako
skutečnost, která existuje stále. Která je zadána ještě před svou existencí, protože se
uskutečňuje jako věčnost.
Jen k tomu dobrá je mi nesmrtelnost,
aby má krev dál do staletí tekla.
Za lidský koutek poklidného tepla
rád životem bych zaplatil tu cennost,
kdyby však jeho jehla povzteklá
mě jako nit po světě nevlekla. (6)

Otec je hlas, který se ve mně uskutečňuje jako slovo mě samého definující.
Jsem to já, tvůj syn! Hledání ztraceného ráje je tak hledáním své identity vůči tomuto
slovu, které je ovšem pro směr zcela určující. A to pro všechny směry a významy. To
je význam veršů Arsenije Tarkovského, otce autora filmu. Tato nit je jako soubor
perel na náhrdelníku. Každá perla je sama o sobě slzou, tedy jak radostí tak i bolestí.
Pospolu jsou vláhou, jsou plamenem. Jsou prstenem na ruce, který nelze sundat,
protože smlouva je nezrušitelná. Zpečetěná trojičností mého synovství, mého
otcovství a mou láskou. Ale i mým hříchem, mým pokáním a mým navrácením. To
vše se odehrává skrze neustále se obnovující svatý obraz (Ikonu) jsoucí v mém srdci.
Obraz, který mi napoví, kdo jsem v okamžiku mého navrácení se do řádu lásky.
Toho ptáčka, kterého jsem jako chlapec našel ve vlasech a který, mnou chycen,
pomalu umíral, protože jsem už zapomněl, že je, že žije, vezmu do ruky a vrátím mu
totéž, co chci, aby bylo navráceno mě - vzlet života.
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Zanešená zpráchnivělá studna bez vody, trosky domu, který zde kdysi stál a
šňůry bílých plen. Zde se narodím, zde budu žít. Toto je můj domov. Zde bude stát
pod křížem mého života má matka a zde budu hledat svého otce, abych se k němu
mohl navrátit. Zde budu pokřtěn ohněm i vodou. To znamená dům postavit a studnu
vyčistit. A žít v tomto Domě a pít vodu z této Studny.
PANE, STUDNA JE HLUBOKÁ ....(7;8)
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K A P I T O L A XXIV
OSA DRAMATURGICKÉ SPIRÁLY VE FILMECH ANDREJE
TARKOVSKÉHO (II.)

TÉMATICKÉ OKRUHY (II.)
SYNOVSTVÍ (NÁVRAT, KRAJINA ZTRACENÉHO RÁJE).
KŘEST (ZPOVĚĎ, MODLITBA, VODA + OHEŇ).
MANŽELSTVÍ (SVATBY JAKO SJEDNOCENÍ).
OBRAZ BOŽÍ JAKO KRAJINA SRDCE-IKONA.

*

S Y N O V S T V Í (N Á V R A T, K R A J I N A
Z T R A C E N É H O R Á J E)
RUBLJOV
SYNOVSTVÍ (NÁVRAT, KRAJINA ZTRACENÉHO RÁJE).
Andrej Rubljov je i Synem jdoucím po této krajině a hledajícím sebe sama.
Se zájmem sleduje dovádění skomorocha a ten, když ho zatýkají, si ho proto
zapamatuje. Je zdrcen odchodem spolubratra Kirila, který neunese porážku své
ješitnosti a není schopen ovládnout svou závist. Pozoruje pohanskou noc lásky a celý
zmatený pociťuje touhu těla, když ho políbí nahá dívka. Dívá se jak kněží spolu s
biřici knížete tvrdě zasahují proti pohanům a zalévá ho stud. V jeho srdci se to
odehrává jako spor s nekompromisní skepsí Theofana Greka. Je očarován přírodou,
božím stvořením, které je v libovolném svém detailu zázrakem, podávajícím
svědectví o nezměrnosti tvořivé síly lásky. Vysvětluje svému učiteli, mistru Danilovi
Černému, že není schopen tvořit strach. Cítí, že člověk potřebuje naději lásky a tak
ve své tvorbě odmítá svědčit o Bohu jako o nemilosrdném a krutém soudci. Proto
stojí zcela bezmocný a prázdný před tichou bílou stěnou, na kterou má namalovat
takové svědectví na téma poslední soud. Pláče nad bestiálně oslepenými staviteli
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chrámů. Vidí jak křesťanský chrám vypalují ruský kníže spolu s tatarským bejem.
Vidí jak chce ruský vojín znásilnit jurodivou a zabíjí jej. Otče, kam až jsi mě přivedl!
Na okamžik se mu otevírá nebe a potkává zemřelého Theofana Greka, vyzpovídá se
mu a v pokání oněmí. Tak, jak se hlavní téma začíná otevírat spirituálnímu naplnění
(vzkříšení života - Krista), tak se i film blíží k svému vyvrcholení. Do tohoto
prostoru, který je doslova vysvěcován tvorbou zvonu, se začínají vracet všichni, kteří
do očekávaného návratu Rubljova patří. A zejména jsou budoucím časem k tomuto
místu doslova přitaženi. To, co se má stát se stane zde, u srdce zvonu. Do kláštera se
vrací pokorný a tíhou svědomí, zimy a hladu zlomený Kiril, který osvobozen svou
schopností návratu, vykřičí na Rubljova svůj bolestný zápas se zlem. Nevědomky a
tvrdě mu tak připomene Theofanovo napomenutí: neodhazuj dar, který ti dal Bůh
proto, abys o Něm podal svědectví; rouháš se a hřešíš. Rubljov mlčí. Z bolestných
hlubin svého ticha sleduje chlapce jak hledá posvěcenou zemi, aby z ní svou touhou
stvořil zvon, který je obrazem lidského srdce volajícího k Bohu. Je obviněn
skomorochem, který se vrátil z vězení, že je tím, který ho udal. Rubljov mlčí a
donutí tím Kirila k veřejnému přiznání své viny. Pokorně sleduje člověka, který se
nechává ukřižovat pro spásu zbídačelého lidu a trpící ruské země a cítí, že je to
Kristus, který prochází svou křížovou cestu všemi věky a skrze všechna srdce. (1)
Začíná vnímat smysl své křížové cesty a v této chvíli uslyší první úder nového zvonu.
Pochopí své synovství v plném rozsahu Kristova poselství. Pascha. Vzkříšení života
vrací Rubljova do spirituální reality vlastního bytí. Kristus vzal na sebe hříchy celého
lidstva, očistil celý vesmír svou krví a vrací se do domu svého Otce. Proto přivine
do náruče plačícího chlapce právě tak jako Maria mrtvého Krista (Pieta), a právě tak
jako otec navrátivšího se syna a sám se navrací do domu Otcova slovy (začíná
mluvit, tudíž končí pokání, které splnilo své poslání - vrátit v znovuzrození člověka k
samému sobě a tím mu i vrátit obnovenou schopnost podat svědectví o lásce): "neplač a podívej jaký svátek a jakou radost jsi dal lidem. Půjdeme spolu do Trojice
(v chrám, lásku i víru), ty budeš zvony odlévat a já ikony malovat."

SOLARIS
SYNOVSTVÍ (NÁVRAT, KRAJINA ZTRACENÉHO RÁJE).
Loučení se se Zemí a otcem je předurčením konce filmu. Tam se toto loučení
obrazově a významově transformuje na návrat a tím na vítání ztraceného syna.
Kelvin se před odletem loučí se světem svého přirozeného bytí, jako syn, který
odchází. Podvědomě tuší, že už nikdy nemusí spatřit místo, kde se stal. Zároveň jej
táhne pryč povinost vůči svému svobodnému bytí. On není svázán s otcem ve
smyslu žít na jednom místě. Protože jako člověk chápe místo pouze ve smyslu
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prostoru a času. Jako syn je vychován, vzdělán, a je mu určeno jeho konání. V tomto
vztahovém mechanismu chápe sebe jako samostatného člověka, který je vnitřně
svobodnou bytostí, ale i jako syna, který existuje díky nezrušitelné vazbě na svého
otce, jenž byl tím, kdo jej učinil. Časoprostor jeho loučení je vymezen dvěma k sobě
přilehlými obrazy světa. Je to prostor volné přírody a prostor domu jeho otce. Tyto
dva obrazy tvoří celek tím, že jsou vzájemně prostoupeny jeden v druhý. Volná
příroda své bytí sděluje v obraze bytí domu Kelvinova otce. Je to přirozené. Ten dům
je zde jako součást většího celku, do kterého neodmyslitelně patří. To je první obraz.
Druhým je Kelvin sám, protože z tohoto celku vychází. On je s ním bytostně svázán.
Jak fyziologicky, tak i duchovně. Kelvin se loučí tak, že vše vkládá do paměti. Každé
místo, travička, vlna na řece i každá řasa pod hladinou jsou jemu natolik blízké, že si
je chce uchovat. V srdci. Zdánlivý protiklad v jeho chování (odchod z kraje, který
miluji do kraje, který je mi cizí a nemám k němu žádnou citovou vazbu) je věčným
rozporem lidského chápání individuální svobody. Kelvin to přijímá jako
nezvratitelnou skutečnost, která je taková, jaká má být. Koná tak, i když ví, že koná
proti své přirozenosti. Jeho intelektuální vědomí tento rozpor v danou chvíli necítí.
Má své povolání, které slouží lidem a teď je ho zapotřebí někde jinde. Proto je jeho
odchod samozřejmou povinností. Musí odejít, jako každý syn, aby dospěl k
pochopení svobody jako nevyhnutelnosti návratu.
Celý pobyt na vesmírné stanici se tak stává pozvolným návratem do skutečné
věrohodnosti sebe sama. Harey je definicí jeho pravdy srdce. Časoprostor stanice je
negativním (falešným) zrcadlovým odrazem časoprostoru krajiny ze které odešel. (Ve
STALKEROVI je použit stejný princip, ale zrcadlově obráceně. Negativní a falešný je
svět ve kterém žije, skutečná a pravdivá je Zóna). Stanice tak nemůže být domem
jeho otce jako on sám není přirozenou součástí stanice. Vnější a vnitřní prostor
netvoří kompaktní celek, ale existují nezávisle na sobě jako jednotky vlastního bytí.
Je to rozdělený svět. Každý se tam ocitá jako nezávislá a zcela svobodná jednotka v
mnohosti jednot. Kelvin je právě tak nezávislý jako Sartorius, Snaut i jako byl
Gibarian. Dohromady však netvoří jednotu mnohostí. Tedy přirozený, a tím i
harmonický celek. Kelvin je nezávislý a je sám sobě středem svobodné nezávislosti.
Velmi brzy pochopí, že Gibariana zabila právě tato svobodná nezávislost. Jako vědec
neunesl naprosté selhání svého intelektu vůči realitě, která má čistě duchovní
princip. Podobně Gustav von Aschenbach v novele Smrt v Benátkách umírá na
nepřipravenost svého intelektu přijmout vznešenost Krásy. Pro Kelvina je náhlé
objevení Harey sice velmi překvapivé, ale toto překvapení vnitřně očekávané. Když
byl na Zemi obeznámen se situací na stanici Solaris (jak soukromě, tak oficiálně) tak
věděl, že půjde do zcela mimořádných podmínek. Byl připraven. Jediné co jej
překvapilo, byla rychlost s jakou se to stalo. Od této chvíle se nevratně otevírá pro
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věrohodné hledání a díky Hareyinu vedení proniká neustále hlouběji do tajemství
lidské duše a jako psychiatr i jako intelektuál pokorně přiznává, že je v koncích. Po
neúspěšných pokusech něco udělat dochází ke dvěma událostem zásadního významu.
Obě pramení z pozitivního vztahu Kelvina k Harey nikoli jako jevu, ale jako k
reálným tvůrčím možnostem lidské psychiky, která pracuje ve zcela specifických
podmínkách.
První událostí je vzlet s Harey v jídelně. Je to dotek s chvěním, jež pociťoval
při loučení s domem svého otce. Rovná se to pocitu prozření. Od této chvíle není
schopen uvažovat pouze v jedné osobě. Jsou dva. Patří neodmyslitelně k sobě a jeden
bez druhého nejsou schopni existence, protože jsou jeden druhému duchovní
definicí. Kelvin si to uvědomuje natolik reálně, že v případě druhé události,
sebevražedném pokusu Harey tekutým dusíkem, je ochoten na sebe vzít riziko
sebesdělení se. Je to jeho poslední krok k úplnému pochopení svého synovství. Je to
ona poslední možnost, ke které je ochoten intelektuál přistoupit jako k naprostému a
absolutnímu vydání sebe sama bez možnosti cokoli zakrýt (viz OBĚŤ). Takový jsem,
otče. Učiň se mnou cokoli podle TVÉ vůle. Dávám se do TVÉ lásky a doufám v TVÉ
milosrdenství. V této chvíli si je Kelvin skoro jistý, že on nemůže jednat jinak. Je to
tušení syna vůči otci. Okamžik, ve kterém Kelvin definitivně přiznává své synovství a
veškerou odpovědnost z toho plynoucí. Proto je schopen úplné zpovědi. A jeho tušení
se beze zbytku naplňuje. Falešné body kontaktu mizí. Zpověď byla přijata jako
poselství, tedy jako účinná lítost a návrat se uskutečňuje skrze poznání způsobu
cesty. Tou cestou jsem já sám. Návrat do krajiny ztraceného ráje je neuskutečnitelný.
Je možné a nutné přijmout a znovuzrodit sebe v poznání své viny jako syna. (2)
Katarze na biblické téma podle Rembrandta van Rijn se dostavuje sama jako
výtvarný obraz spočinutí v milosti smíření.

STALKER
SYNOVSTVÍ (NÁVRAT, KRAJINA ZTRACENÉHO RÁJE).
„Střed“ je tedy zónou posvátnosti par exellence, zónou absolutní reality. Ve
Středu se zároveň nacházejí všechny ostatní symboly absolutní reality (Stromy života
a nesmrtelnosti, Zřídla mladosti atd.). Cesta vedoucí ke Středu je svízelná cesta
(dúrohana), což se projevuje na všech úrovních reality: nesnadně vinutý přístup k
chrámu (jako k chrámu Borobudur), pouti k svatým místům (Mekka, Harduár,
Jeruzalém aj.), nebezpečné hrdinské výpravy za Zlatým rounem, Zlatými jablky, za
Bylinou života atd., bloudění v labyrintu, potíže toho, kdo hledá cestu k sobě, ke
"středu" své bytosti atd. Cesta je příkrá a plná nebezpečí, protože představuje ve
skutečnosti obřad přechodu od profánního k posvátnému, tj. od efemérního a
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iluzorního k realitě a věčnosti, od smrti k životu, od člověka k božství. Dosažení
„středu“ se rovná posvěcení, iniciaci; po existenci, která byla ještě včera profánní a
iluzorní, následuje existence nová, reálná, trvalá a účinná.“ (3)
Stalker jako syn člověka už svůj návrat uskutečnil. On ví kde je jeho domov.
On ví jak tento domov chápat a uskutečňovat jej ve svém srdci. Proto je stalkerem
(průvodcem), tím kdo jde po stopě jedině možného života, který má skutečnou
hodnotu. Ale je i svědkem a jako takový jde v čele těch, kteří svůj domov teprve
hledají. Spisovatel a Profesor nejsou schopni odhadnout reálnou odpovědnost této
cesty, i když každý po svém. Spisovatel pozve dámu z vyšší společnosti na
procházku, která může být příjemným vytržením ze skeptické nudy. Profesor jde za
přesně určeným cílem aniž si uvědomuje velikost odpovědnosti, kterou na sebe vzal
svým souhlasem se této cesty zúčastnit. Tarkovskij v tomto zdánlivém povrchním
konfliktu přesně definuje vztah moderního intelektuála k spirituální rovině bytí.
Jejich synovství se začíná projevovat až v samotné pouti Zónou. Teprve po vejití se
otevírají vztahy, o kterých neměli tušení. Jsou svobodní, ale tuto svobodu nejsou
ochotni akceptovat jako řád do kterého jsou zahrnuti, tudíž, který je sice respektuje,
ale který musí respektovat i oni. Marné až dětinské vzpoury jejich intelektuální
individuality končí vždy rychlým návratem ke Stalkerovi, který jediný z nich - ví.
Tuto zkušenost, kterou zpočátku považují za nebezpečnou iluzornost, začínají
posléze chápat v její pravé podstatě, jako synovství. Jejich vztah k Zóně se však
nemění. Na pouti procházejí doslova očistnou lázní, fyzicky se střetávají se
skutečností vlastní duchovní hodnoty, zoufale se brání uznat možnost omylu svého
života a aplikují vžitý způsob chápání řádu světa i v situacích, kdy vědí, že je to
nesmyslné. K největšímu přerodu dospívají v centru, u místnosti přání. Zde dochází
u Spisovatele i Profesora ke zlomu. Jejich až cynický výbuch a fyzické napadení
Stalkera je vědomým přiznáním svého synovství, které však zatím není schopno
návratu do domu Otcova.
Tato cesta od syrové profánní iluze života do reality věčnosti Zóny
představující metaforu středu Božského srdce - Lásky, je skutečným očistcem pro
nepřipravené (Spisovatel, Profesor), avšak putující. Bolestným utrpením, jinak nelze
nazvat neustálé se vracení Stalkera se svých poutí do Zóny. "Vezmu tebe i Martyšku
a odejdeme tam navždy. Co tady? " říká své ženě zcela vyčerpán po vysilující pouti s
lidmi, kteří nejen že ztratili veškeré iluze, ale nejsou schopni a ve velké míře ani
ochotni pokorně přijmout sebe sama ve skutečnosti pravdy. Toto nepřijetí svého
vlastního poznání způsobuje chybějící víra. Nikoli náboženská, ale obyčejná lidská
víra - v sebe sama, v druhé, ve smysl svého konání a tím i bytí. Ale poznání je zde.
Oni prošli pouť celou. Oni následovali Stalkera až do konce. Vedli s ním spor, ale
následovali jej. Jako učedníci Kristovi. A jako oni zůstali pod křížem zděšení z lásky
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jim nabídnuté jako oběť. V tomto okamžiku vědí, že pro ně už není cesty zpět. Ještě
naposled se pokusí o vzpouru a zoufalé obvinění toho, kdo se nemůže bránit, protože
je jen hnida, ale i to selže. Poznání je příliš hluboké, příliš konkrétní a zejména příliš
pravdivé, než aby jej mohli odmítnout. Už nejsou těmi, kdo vstupovali do Zóny. Byli
zasvěceni procesem křtu, prošli tudíž i mystagogickým uvedením do tajemství Boží
lásky. Jsou Syny, jež připravili svůj návrat. Oni jej uskuteční, protože viděli Syna,
který se navrátil.

NOSTALGIE
SYNOVSTVÍ (NÁVRAT, KRAJINA ZTRACENÉHO RÁJE).
„A ten nádherný příběh znáš? Vytahuje jeden druhého z obrovského močálu
plného bahna. Zachraňuje jej s nasazením vlastního života. Když jsou venku, leží oba
vedle sebe na břehu a těžce oddychují. Pak se zachráněný ptá svého zachránce »Ty,
a proč jsi to dělal?« »Jak - proč?« podivil se zachránce, »zachránil jsem tě,
chápeš!« »Hlupáku! Vždyť já tam žiju! Rozumíš!? Žiju tam!«“
Tuto hořkou anekdotu vypravuje Andrej rusky italské dívence, Angele, která
trpělivě a s pochopením poslouchá. Jako anděl. Je to esence celé NOSTALGIE. V
tomto příběhu je zhuštěn základní problém synovství a jeho tragického odmítání
moderním člověkem. Andrej tuto tragiku své existence vnímá jako vykořeněnost ze
sebe sama. Když přijede se svou průvodkyní podívat se do malé italské vísky na
Madonu čekající dítě Piera della Francesca, je mu jasné, že se jeho život odehrává v
souvislostech, které mu unikají. Cítí se nikým a nikde. Postupný a částečně nevědomý
návrat k sobě jako synu svého otce se uskutečňuje jako neustále se prohlubující stav
ztráty vlastní identity. Vzpomínky na dětství se mu vynořují zdánlivě mimo paměť.
Tyto asociativní doteky transcendentna jsou duchovním mostem přes který přechází
na druhou stranu. Stojí v časoprostoru mezi břehy, pod nebem a nad zemí a definuje
svůj stav jako ztrátu směru. Má se vrátit, nebo pokračovat? Má skočit, nebo vzletět?
Zdá se mu, že ať učiní cokoli bude to jen útěk. To je jeden z důvodů, proč odmítá
pohled na Madonu. Cítí její pohled matky a ví, že se dívá, na východ kde vychází
slunce nad jeho rodným domem. Stojí v černo-bílém prostoru a zvedá se země bílé
pero anděla, který přilétá ze strany Madony. Andrej se na ni dívá a dům má za zády.
Bílý prostor (bílá látka) je směrem Madony a černý (černá látka) leží směrem k
domu. Ze tmy do světla, ze zrození do zrození. Je to návrat do prapůvodního stavu
bytí na počátku kterého bylo světlo, které teď vychází nad domem jeho dětství jako
stálá připomínka. Spoutává jej vědomí jeho dospělého lidství. Vědomě cítí, že
všechno je špatně. Umění nelze přeložit, ztrácí tím svou identitu, hranice nelze zrušit,
člověk by získal nebezpečnou svobodu. Začíná mu unikat smysl mezilidských
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vztahů, které vidí kolem sebe a ve kterých se sám utápí. Čin Domenica o kterém si
vypráví hosté, jako o činu šílence, ale sami jsou v lázních jen proto, aby se vykoupali
v údajně zázračné vodě a žili věčně, tento čin mu otevírá zcela jinou rovinu vztahů.
Proč mluví Domenico právě o sv.Kateřině? A proč říká průvodkyni: "Ty nejsi ta,
která jsi, já jsem, který jsem."? Z jakého důvodu právě v Domenicově domě nachází
obraz krajiny svého srdce? Sv.Kateřina Sienská přivedla papeže Řehoře XI. z
Avignonu do Říma. Ukázala hlavě církve jeho pravou cestu a jeho skutečný domov.
Domenico říká Andrejově průvodkyni - ty nejsi ta pravá a já jsem. Italské jméno
Domenico pochází z latinského dominus (Pán). Může se tedy celé této epizodě
rozumět i takto - nevedeš do Říma, ale já jsem všude. Nyní povedu já. Andrej vchází
do domu Pána a teprve v domě Domenica (Pána) nachází svůj vytoužený obraz
domova, který se rozplývá otevřeným oknem do jasu a světla věčnosti. Zde se ocitá v
časoprostoru nejvyšší spirituality. Prší a voda vypadá jako světlo-křest. Vodopády
oslňujícího třpytivého světla. (Jako ve STALKEROVI v místnosti přání.) Domenico
mu říká: "jedna kapka a druhá kapka nejsou dvě, ale jedna větší," a podává mu chléb
a víno (toto je moje tělo a moje krev, to konej na mou památku a staneš se
znovunarozeným člověkem - fotka na stěně). Při Ódě na radost stojí u zrcadla a
prožívá zpověď (vidí svou skutečnou podobu.) Andrejova nemoc srdce je obrazem
nemoci lidství bez srdce (domova lásky). Jeho nemoc se projevuje jako uvědomění si
bolesti srdce. Ještě neví, že to co prožívá je věrohodnost lásky. To pochopí v
zatopených ruinách kostela v rozhovoru s andělem. "Ty znaješ ety znamenituju
istoriju ljubvi? Nikakich pocelujev, no nikakich, sovsjem ničego, toľko ljubov, vot
počemu ona velika. - - Znáš ten nádherný příběh lásky? Žádné polibky, vůbec žádné,
vůbec nic, pouze láska, v tom je její velikost". Potom se zeptá na jméno dívenky:
„Angela“. „Angela“, opakuje potěšeně Andrej a dodává: „Bravo – skvěle“.
Jeho návrat je konečný. Vychází z domu jako ten, kdo nalezl, pochopil,
vyzpovídal se, byl pokřtěn a znovuzrozený zachoval dar světla vykonáním oběti.
Když v hotelu krvácí, řekne tiše „Maria“, jeho hlas se prolne do jeho domu. Jeho
matka vstane, odhrne závěs a otevře okno. Na parapetu okna se třepotá zraněný pták
(viz ZRCADLO - zraněný [mrtvý] ptáček v dlani člověka). Pak vyjde ven, kde čeká
syn. Sejde dolů k řece, kam přicházejí i ostatní ženy. Zahalují se v ranním chladu
plédy a čekají. Daleko na řece se ozve siréna připlouvající lodi a nad jeho domem
pomalu vychází slunce. Jeho zář rozptyluje poslední zbytky mlhy. Syn se vrací.
Světlo svíce (Kristus) bylo položeno na oltář. Tam, kam patří. Vrátil se do domu
otcova jako syn, aby spočinul ve věčnosti jeho srdce - lásky. „Myslel jsem si, že
musím zachránit svou rodinu,“ říká Domenico: „ale zachránit je nutné všechny."
Před odjezdem čte jeho průvodkyně na chodbě hotelu dopis Sosnovského, který
popisuje svůj sen. Podle tohoto snu je komponována i celá scéna sebeupálení se
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Domenica v Římě. Obětování se završuje obětí (5). Andrej vykonává tuto oběť spolu
s ním v jednotě obřadu, těla i krve. Mše svatá je tímto obrazem odkryta v celém
svém mystickém trojjediném významu - jako připomínka poslední večeře (6), jako
hostina (7) i jako oběť (8). Domenico-Andrej spočine v chrámu - v srdci Pána.

K Ř E S T (Z P O V Ě Ď, M O D L I T B A, V O D A + O H E Ň)

RUBLJOV
KŘEST (ZPOVĚĎ, MODLITBA, VODA + OHEŇ.)
Rubljov objevuje krásu stvoření. Jeho talent ustupuje do pozadí, jako
vyčerpaný pramen, který očekává vlahé jarní deště aby se naplnil až po okraj a vydal
vláhu, ze které budou pít žízniví. Má pocit vyprahlosti a saje do sebe životnost
stvořeného světa. Strom a jeho kořeny, tekoucí voda, plující had, všechno jej
zavlažuje, i člověk. Je neodolatelně vtažen do pohanského rituálu letního slunovratu,
políbí ho obnažená dívka. Pociťuje chvění země a jeho srdce je stálé žíznivé. Když
zůstane sám ve vypáleném chrámu mezi mrtvými, jakoby z něj všechno odešlo.
Zabíjí v souvislostech své naplněnosti, ale ta je vyprázdněna počínáním lidí. Všechno
dělal pro ně a oni jej podvedli, protože jeho poselství nepotřebují. „Co lidé, lidmi se
neoháněj; pro Boha tvoříš, Bohu se dáváš, jemu se budeš zodpovídat", odpovídá na
jeho nářky Theofan Grek: „To je toho, spálili ti ikonostas. Mě jich spálili! Tak se
nerouhej, Bůh ti dal dar a ty nemáš právo ho zahazovat." Začíná sněžit a vločky se
tiše objevují v chrámové lodi. „Neznám nic horšího než když do chrámu padá sníh",
říká Rubljov Theofanu Grekovi po tiché zpovědi a vzápětí zoufale dodá: „ještě chvíli
tu zůstaň se mnou, moc tě potřebuji." Ale jeho učitel je pryč. Dochází až na dno sebe
sama a zříká se svého poslání. Lidé odmítají svým konáním jeho dílo tvořené ke
slávě a prospěchu Boha. On se zříká komunikace s lidmi a zmlkne. Do zničeného
chrámu vbíhá kůň jako posel nové cesty. Je osedlán a ten, kdo jej ovládal už není.
Kůň se vrací a Rubljov zmlká. Připadá si jako po hříšném pádu. On chtěl potrestat
lidi tím, že už pro ně nebude malovat. Vrací se významová paralela ze začátku, kdy
člověk vzletí od kostela, aby Bohu dokázal vlastní božství a výsledkem je pád.
Rubljov se dívá na jurodivou a ví, že jeho návrat bude dlouhou cestou k sobě
samému. Sníh uspává trosky chrámu do spočívajícího ticha. Do chrámu padá sníh, i
když má strop. Jako peří s bílých křídel andělů, kteří přiletěli, aby se setkali s
mrtvými (vysvobozenými svou nevinností) a doprovodili je do království věčného.
(Viz NOSTALGIE, kde je v konci zjevná paralela tohoto »sněžení do chrámu«).
Nastává dlouhé ticho, které jej vyprazdňuje od samého sebe až do snesitelné
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krajnosti. Dochází na mez svých lidských možností a v této chvíli naráží na pramen
živé vody. Chlapec, který odlévá zvon mu otevírá srdce k jakoby zapomenutým
očistným proudům, které jej oživují a opět otevírají pro přijetí svého údělu. Rubljov
ja zatahován do sítě, která se kolem něj pomalu uzavírá. Je křtěn svou přítomností
křtu. Tím, že Tarkovskij vkládá tento vnitřní proces jeho duchovní očisty do období
velikonoc, otevírá pravdivou mystagogickou skutečnost křtu. Celý svět se očišťuje a
vydechuje ze spánku temnoty v pokání půstu. I on, umělec, mlčí. Němota jej staví
proti jeho poslání. Trýzeň této očistné lázně je o to větší. On je pouze když maluje,
když tvoří své svědectví. Toto nepřirozené odstoupení od sebe je nejvlastnějším
cílem takto tvrdě chápaného půstu. Sebeočista nejen jako projev víry, ale pokora
jako nutnost pro další život. Rubljov se stává mysticky vzdálený životu lidí, ale
zároveň je mysticky účastný jejich tepu srdce. Na rozdíl od jiných cítí chlapcovo
srdce a vidí v něm Boha. Jeho vyprahlost saje do sebe chlapcovu trýzeň pro Boha a
mění ji ve svůj zrod. On totiž ví co chlapec koná. Přichází jaro a nekonečné deště
otevírají vymrzlou zemi k přijetí světla a života. Z této země a z lidské práce
povstává zvon jako tělo a krev člověka, který se vydal za nás. (9) První úder zvonu
je pro Rubljova křestní vodou i křestním ohněm Ducha svatého. V okamžiku, kdy na
něj Bůh takto promluví, stojí k němu zády. Otáčí se a je doslova omráčen radostí, že
slyší, vidí a navíc ví, že může mluvit. Vrací se k sobě skrze chvalozpěv svého srdce k
Bohu. Jeho očištěná prázdnota se stává naplněnou čistotou.

SOLARIS
KŘEST (ZPOVĚĎ, MODLITBA, VODA + OHEŇ.)
Kelvin je svým povoláním vyvolen k tomu, aby tuto cestu prošel. Není vědec
v tom fundamentálním slova smyslu, je to člověk, který se zaobírá problémy lidské
psychiky. Přeneseně je tedy obrazem lidského zmatení pojmů a hodnot. Rozumově
přistupuje k chápání emocionálních a někdy i pudových interakcí, které lze rozumem
jen velmi těžko definovat, natož vysvětlit. Přízraky, které se členům expedice
objevují, nejsou nic jiného než věrohodná cesta k sobě samým. To, co se tu pohybuje
a žije se mnou proti mé vůli, to jsem Já sám, jako hodnota vlastního svědomí.
Vědecky je to nepřijatelné a eticky (duchovně) nepřípustné. Subjektivně. Snaut i
Sartorius to přijímají jako zápas o právo na svou soukromou svobodu, která nesmí
být zveřejněna. Zakrývají tím pohoršení nikoli nad sebou a svou morálkou, kterou
teď mají neustále před očima, ale nad něčím co nedokáží pojmenovat. To něco se
provinilo tím, že před jejich rozum předložilo zrcadlo jejich věrohodného bytí. Není
to zápas s něčím. Je to podání pomocné ruky k činu přijetí pravdy o sobě a tím k
znovuzrození. Gibarian to morálně nezvládl, ale pochopil. Zbývající vědci se ke
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Gibarianovu poznání začínají dopracovávat až ve chvíli, kdy na Solaris přilétá
Kelvin. Ten, než se stačí trochu rozhlédnout je vtažen doprostřed událostí. Má však
dvě výhody. Ta první je jeho připravenost už se Země a ta druhá je právě jeho
povolání. Jeho kontakt s Harey je vztahem člověka, jenž
podobnou věc
nepředpokládá už z principu vědeckého světového názoru. Ale to se postupem času
promění. A dost radikálně. Kelvin své svědomí přijímá jako fakt, který od života
nelze oddělit a tím u něj dochází k prvnímu kroku. Přestává ji zamykat, což i tak
nemá smysl a přizná se k ní zcela veřejně. Scéna se odehrává ve společné jídelně a
po ní následuje obraz vznášení. Smíření se uskutečnilo jako návrat do věrohodnosti
vlastního bytí. Rozdíl od druhých členů stanice je v tom, že je schopen přiznat
skutečnost tohoto objektu a jeho pravdu v kontextu s vlastním životem. A to věřejně.
Já jsem ten, který jsem. Základní lží člověka před sebou samým je nepřiznání sebe.
To je i podstata zpovědi, tedy jak se tento duchovní úkon správně nazývá, svátosti
smíření. V obsahu tohoto jediného, absolutně osobního aktu vůči sobě samému je i
otevřenost ke všem základním duchovním hodnotám člověka vůbec. Kelvin byl
připraven a učinil, co učinit musel. Právě proto je i jediným možným členem stanice,
který může odeslat svůj kód na planetu Solaris. Teď už nemůže nikam ustupovat.
Stal se věrohodný ve smyslu pravdivý. K sobě, k druhým i k planetě. (Kelvin je zde
jakýmsi předobrazem Spisovatele ve STALKEROVI. Není to ještě tak úplně v
pořádku, ale ty to jsi, kdo bude přijat. Proto Stalker právě jeho posílá do tunelu jako
prvního. On projde a učiní tuto cestu průchozí i pro ostatní.) Kelvin díky svému
smíření se projde a planeta přijme i ostatní. Kelvin je však nejen přijat, ale sám se
vrací do otcova domu. Celý pobyt na stanici, objevení se Harey a přiznání se k
samému sobě, jej otevírá natolik, že pochopí to, co mu naznačoval Gibarian v
nedokončeném videozáznamu. Přijmi svou skutečnost ať už je jakákoli, přiznej svou
vinu a získáš svobodu k žití. Zemřeš pro starý život, protože poznáš pravdu a budeš
chtít tuto pravdu žít. A Kelvin ji žije. Přijímá nabídku Snauta a Sartoria a podrobí se
elektronické analýze, která jako laserový kód jeho bytosti je vyslána na Solaris.
Kelvin se vrací odkud vzešel. Solaris mu na začátku vyslala sebe - vím o tobě
všechno, ty o sobě nevíš nic. Přiznej se sobě, přijmi sám sebe a vrátíš se k pravdě
vlastního života. Harey vrátila Kelvinovi skoro ztracenou věrohodnost jeho bytí. Po
závratné smrti ponoření sebe (laserový kód), do vod křtu (oceánu Solaris), ze kterých
se vynořuje jako nový člověk, se Kelvin stává spirituálně totožným k obrazu domova.
On je ten, jenž se navrací do domu svého Otce.
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STALKER
KŘEST (ZPOVĚĎ, MODLITBA, VODA + OHEŇ).
Celý proces křtu je zde soustředěn do okamžiku, kdy na své pouti procházejí
jakýmsi zvláštním tunelem, jehož bývalý technický účel není patrný a není podstatný.
Existuje, aby se jím procházelo tam. Stalker zdánlivě náhodným losováním vybere
jako prvního jdoucího, Spisovatele. Jeho výběr má opodstatnění ve vnitřním vztahu
těchto dvou lidí. Stalker má Spisovatele rád láskou, kterou Spisovatel vnímá jako
vypočítavost. On ještě neví, že právě teď musí jít jako první. Že toto je ona chvíle,
která učiní celou jeho pouť smysluplnou. Tím, že Spisovatel ví, že Stalker losování
pouze předstíral, aby zdánlivě náhodně poslal právě jeho jako prvního, přijímá na
sebe dobrovolně úlohu možné oběti. Spisovatel vědomě přijímá svou odpovědnost za
všechny a stává se plnoprávným členem společenství putujícího na cestě. Přijímá
pokoru jako stav bytí a vchází do mystagogického procesu uvedení do tajemství.
Celá cesta tunelem je následováním toho, který činí cestu průchodnou. Stalker je zde
tím, kdo uzavírá. Oni musí dojít sami, on jen sleduje jejich cestu a nanejvýše může
poskytnout radu. Průchod tunelem je vnitřní pouť k sobě samému, která se
uskutečňuje skrze sebe sama. Je to účinné konání, které v SOLARIS nevidíme. Je to
součást procesu přibližování se k svému synovství. Tma s občasnými problesky
světla, ze kterého teče voda. Je to dlouhé, subjektivně nekonečné pronikání
časoprostorem, který zbavuje tíže vlastní sebestřednosti a na jehož konci jsou dveře.
Ty je potřeba otevřít a vstoupit. Tarkovskij komponuje časoprostor tohoto vstoupení
jako reálný křest. Jednou stranou se vstupuje a stranou druhou se vychází. Uvnitř je
voda sahající až po ramena. Architektonický tvar tohoto prostoru lze definovat jako
znak baptistéria prvních křesťanů. Křtění sestoupili do bazénu, ve kterém se ponořili
do vody a po křtu vystoupili druhou stranou jako znovuzrození do nového života.
Spisovatel odhazuje pistoli (očišťuje se) a po vystoupení do jiného života se v jeho
vědomí spojují všechny okamžiky pouti, kdy se dotýkal duchovních souvislostí a
reálně si své bytí v těchto intervztazích uvědomuje. Účinnost křtu začíná být zřejmá
v jeho prozření. Uvědomuje si, že jeho existence je závislá na skutečnostech, které
není schopen intelektuálně určit. Ocitá se v zrcadlovém odrazu sebe sama, překračuje
práh a pokorně se vyzpovídá. Toto intenzivní účastenství zcela chybí u Profesora,
který poslušně následuje Stalkera až do chvíle, kdy zapomněl svůj batoh a přes
důrazné varování se pro něj vrací. Je do velké míry protipólem těch dvou. Oproti
emocionálnímu poznání Spisovatele je jeho bohem rozum, který uvažuje pouze v
souvislostech vědeckého poznání. Veškeré jevy jdoucí mimo tento systém odmítá
registrovat i když existují. Nevšímá si rozsvícené žárovky v místě, kde není
elektrický proud a telefonuje, aniž jej překvapuje skutečnost, že telefon není
propojen do sítě. Má svou teorii (jako každý dobrý vědec) a tu hodlá uskutečnit bez
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ohledu na následky. Ty nejsou důležité, pro něj věrohodná je pouze jeho vlastní
dedukce. Zdá se, že přes všechno prožité v pouti přichází do centra nedotčen. Opak
je pravdou. Aniž si to uvědomuje je postupně otevírán, křtěn a zpovídán samou
Zónou. Uvnitř existuje ve stavu trojičné lásky, která jej zavádí do souvislostí
existujícího řádu mimo jeho vědomí a mimo jeho vůli. To pochopí v okamžiku, kdy
tyto souvislosti chce zničit jménem vyššího práva svého rozumu. Je křtěn ohněm
lásky při rvačce se Stalkerem (který je poslem trojičnosti) na samém prahu centra
Zóny, u brány jejího srdce. Pokorně, ale tentokrát zcela v souladu s vlastní vůlí
zneškodňuje a odhazuje bombu. Tím přijímá stav věcí jsoucích mimo rozum jako fakt
a odevzdaně si sedá na práh srdce ke Spisovatelovi. Pro ně dva tato linie ducha lásky
zůstává zatím nepřekročitelná. Všichni tři sedí bok po boku a jakoby se vzájemně
objímali. Tentokrát už jsou schopni společného směru pohledu, protože to, co viděl
na drezíně pouze Stalker, to nyní vidí všichni - srdce lásky.

NOSTALGIE
KŘEST (ZPOVĚĎ, MODLITBA, VODA + OHEŇ).
Andrejova průvodkyně se svým chováním marně snaží Andreje odradit od
bližšího seznámení s Domenicem. Když to pochopí, rozlobeně jej opouští. Andrej po
prvním rozpačitém kontaktu vchází do domu za Domenicem (Pánen), otevírá vnitřní
bránu a nachází onen vytoužený obraz, o kterém je přesvědčen, že je to krajina jeho
dětství, jeho domova. Venku zahřmí. Blíží se bouře, která jej pročistí. Před ním se
prostírá jako požehnaný stůl krajina, ze které vzešel a kam se musí vrátit. Mělké údolí
lemované nevysokými kopci hustě porostlými lesy. Údolím protéká nevelká tichá
řeka, která na své hladině odráží třpyt nebe. Dál, za kopci, jsou vedle sebe úhledně
seřazená malá políčka a osamělé jednotlivé stromy. Ještě dál se vine vysočina a
daleko za ní vysoké pohoří, které se rozplývá otevřeným oknem do světla věčnosti.
Tato krajina se od samého počátku filmu objevuje jako krajina ztraceného ráje všude
kolem Andreje. "Kde jsi, vejdi!", ozve se hlas Domenica a on vchází (otevírá se) do
této krajiny (světla) na pozvání pána domu, připravený na nejvyšší iniciaci, které je
člověk schopen. Úvodní téma z Beethovenovy 9.symfonie je jako spočinutí. Zastaví
se v rohu místnosti u velkého zrcadla a konečně vlíná sebe sama do žití z rubu na líc.
Tím, že uposlechl pozvání a vstoupil, překročil práh setkání. Uviděl se na druhé
straně a vstoupením zrušil své falešné bytí. Spustil se hustý, dlouhý a těžký letní
déšť. Slunce jej prozařuje do třpytu roztaveného zlata. Jakoby pršel oheň. "On vás
bude křtít duchem svatým a ohněm." (11) Déšť padá do celého Andrejova
časoprostoru jako oheň a Duch svatý. Domenico rozlévá víno u sekretáře, na kterém
jsou květiny a hořící svíčka. Jsme svědky proměňování. Je stále ticho. Hustě prší.
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Prameny vody zapalované světlem do ohně jsou obrazem neviditelné milosti Boží,
která se vylévá na celý svět. Obřad u sekretáře s hořící svící skončil. Je po dešti.
Domenico podává Andrejovi malé pohoštění, chléb a víno (toto je moje tělo a toto je
moje krev, to konej na mou památku a zrodíš se do nového života jako dítě Boží fotka na stěně). Celá scéna není pouhým symbolem základního svátostného obřadu,
svátosti eucharistie. Je daleko více. Je tím, co se v teologii pojmenovává jako
»sacramenta maiora«. (10) Navíc je tento obraz symbolem mše svaté. Andrej je
zasvěcen, pokřtěn, (biřmován) a přijme eucharistii. Je to také obraz Poslední večeře
(to konejte na mou památku). Domenico posílá Andreje jako svého učedníka, tak
jako Kristus posílá každý den nás všechny mezi národy podat svědectví o pravdě.
(12) Ještě na poslední chvíli se Andrej otočí a zeptá: " A proč právě já?" - "Máš
děti?", zeptá se Domenico. "Mám. Dvě. Dcerku a malého chlapce." Domenico už dál
nemluví a všechno je jasné. Ty, pro budoucnost svých dětí, my všichni, pro
budoucnost světa. Je to obraz zahrady Getsemanské a smrtelné úzkosti Krista
osamělého před nesmírným tajemstvím oběti za všechny hříchy lidí. (Domenico po
odchodu Andreje zůstává sám, hledá svého psa: "Víš, že nemohu být sám, neopouštěj
mě... já vím ...máš pravdu ..." [13]). Andrej odjíždí od Domenicova domu v bílém
taxi do nového světa. Zde se nabízí zajímavá paralela s odjezdem Alexandra v
OBĚTI od hořícího domu v bílé sanitce (také odjíždí do nového světa). V této chvíli
už Andrej ví, že on a Domenico jsou duchovně jedna a tatáž osoba.
Andrej zapaluje svíci a vykročí. Svíce zhasíná poryvem větru. Vrací se na
začátek, dotýká se rukou stěny bazénu a krok za krokem přes celou délku. Tentokrát
došel dál, ale svíce opět zhasíná. Znovu zpátky, zapálit a od začátku až na konec. Je
zde. Syn, Oběť, Oltář. Pane, Tvé světlo ...

M A N Ž E L S T V Í, (S V A T B Y J A K O S J E D N O C E N Í)

RUBLJOV
MANŽELSTVÍ (SVATBY JAKO SJEDNOCENÍ).
Tvůrčí muka a bezmocnost před tváří Boha; čistota bílé stěny chce čistotu a
pravdu srdce. (Něchoču pugať ľuděj; strašnnyj sud; za čem? Komu eto nužno ? Nechci strašit lidi; poslední soud; proč? Komu to prospěje?) Rubljov cítí Boha jako
duchovní součást sebe, neoddělitelnou duchovní součást. Proto vědomě odmítá tvořit
Lásku jako obraz strachu. Zde jsou počátky jeho geniální »Sv.Trojice«. Bůh jako
trojjediný systém vztahů absolutní lásky, který sám sebe dává v oběť za hříchy lidstva
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jako svůj syn. Toto trojjediné vyvrcholení lásky Rubljov zobrazuje jako kalich
tvořený právě troj-jedinou bytostí Boha jako - Otce + Syna + Ducha sv. V tomto
»kalichu absolutní lásky« je druhý (vnitřní) kalich (srdce Otce) s eucharistií. Hle, Já,
Bůh, jako Syn Člověka v absolutním oddání se pro člověka. Proto - »vězměte a jezte z
toho všichni - toto je moje tělo, které se za vás vydává«. To je podstata Rubljova jako
člověka, jako mnicha i jako umělce. Zde se prakticky ztotožňuje s mystickým
prožitkem úplného duchovního sjednocení, nebo lépe řečeno splynutí s ohněm lásky,
o kterém rozjímá sv.Jan od Kříže. V obrazném smyslu byl Rubljov jeho uměleckým
předchůdcem. Lidská duše jako snoubenka Kristova - milující v Milovaného
přetvořená. (4)
Celý proces lití zvonu je svým způsobem zasvěcovací činnost, která k sobě
přitahuje právě svou posvátností všechny osoby, které jsou v kontaktu s Rubljovem tedy s podstatou tvorby. Tito lidé se shromažďují v centrální události celého filmu pokřtění zvonu. V obrazném slova smyslu se jedná o křest všeho lidu, veškeré země i
celého stvoření. (Christos voskres, Christos voskres, vo istinu voskres). Vzkříšený
Kristus je jediným, kdo tuto absolutní a nevratnou obrodu všeho stvoření může učinit.
Ale pouze jako svatební slib vykonaný skrze tvorbu jako vztah lásky.
Zakončení mlčení je Rubljovovým svatebním slibem věrnosti svého srdce Bohu.
"Spolu půjdeme do Trojice (v chrám i lásku), ty budeš zvony odlévat a já ikony
malovat." Tedy svatební smlouvou v duchovním slova smyslu!

SOLARIS
MANŽELSTVÍ (SVATBY JAKO SJEDNOCENÍ).
Kelvin učiní nejvýznamnější krok ke svému návratu tím, že vezme Harey s
sebou do jídelny. Neskrývá před ostatními svou podstatu ani se netváří jako že nic
neexistuje, i když se zatím podle toho chová. Jeho vnitřní podstata se mění vzletem
nad svět. Harey jako poslaný anděl ukáže Kelvinovi vznešenou radost milosti
spočinutí. Kelvin přiznává, že někam patří a k někomu je duševně vázán. Jeho
postupné sjednocování se s vlastní duchovní podstatou je návratem k nejvlastnějšímu
smyslu existence, k věrnosti jako základu stavu věrohodnosti bytí. Harey je
symbolem věrnosti, svým životem, láskou i tím, že je zde. Je také i obrazem
Kelvinova setrvávání na hodnotě, kterou mu svou existencí v jeho životě přinesla. Je
to pozoruhodná myšlenka, že nejvěrohodnějším, nejvíce identickým a nejtrvalejším
obrazem duše je naše vina. A právě tato vina se stává katalyzátorem všech dalších
událostí, které se na stanici stanou. Kelvin jako první učiní své přiznání a nevědomky
se tak stane obrazem cesty k samým sobě i pro zbývající členy posádky Solaris. Ti
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jsou však zdrženlivější ve svém konání. Po zmizení Harey i hostů Sartoria a Snauta
se Kelvin už nemůže vrátit zpět do světa ze kterého přišel. Ví, že je to pouhá
napodobenina a že žil v ne-věrohodném stavu, když přijímal tuto skutečnost jako
pravdu. Tím, že vyslal sebe v absolutním a bezpodmínečném oddání se jako
vstřícnou nabídku, zvěrohodnil své bytí smlouvou, kterou nelze zrušit. On se stal
bytím i té druhé strany. Tento jeho čin naprostého duchovního sjednocení je
oboustraným svatebním slibem pochopené a přijaté věrnosti. Z toho zcela přirozeně
vyplývá i jeho návrat jako akt věrnosti srdce. Navrací se už jako Člověk, to jest
Adam (jako muž a žena). Jako Kelvin a Harey. (16)

STALKER
MANŽELSTVÍ (SVATBY JAKO SJEDNOCENÍ).
STALKER - jízda drezínou a v ní mnohoznačné klapání kol o koleje, které se pomalu
mění v hudební alegorii na smysl Cesty. Když jdeme kolem vysokého plotu z
vlnitého eternitu nebo vlnitého plechu, postřehneme, že šoupání našich nohou o zem
se k nám vrací v podivuhodné ozvěně, jakoby šlehnutí ocelových drátů o sebe,
doprovázeném silným sykavým zabzučením. A právě v tento zvuk se mění klapot kol
drezíny. Jakoby ozvěna našich kroků za neprodyšně uzavřenou stěnou, všem tak
důvěrně známá a přece tajuplná. Ozvěna čeho, trubek, eternitu, vlnitých kovových
plechů nebo ozvěna uzavřenosti? Zvuk našich kroků nebo klapot kol drezíny
slyšíme, ale ozvěnu prožíváme, jako něco, co přichází z druhé strany plotu, z druhé
strany světa, ze země za zrcadlem. A tento tajuplný zvuk je jako třesk zvukové
bariéry - průnik za hranici, kde už je pouze ticho naší duše. Nebo v závěru téhož
filmu, kdy do dunění kol projíždějícího vlaku zní 9.symfonie Ludwiga van
Beethovena s Ódou na radost. Vlak znamená cestu, pouť, odjezd, odchod. Tento
závěrečný vlak je o stupeň vyšší obraz drezíny se začátku. Tenkrát jsme byli na cestě
z koncentračního tábora společnosti do svobody svého srdce. Teď jsme na cestě ze
svobody našeho srdce do svobody Boží lásky. Jsme na cestě a tento odjezd, odchod,
je pokračováním cesty do Zóny. První Zóna byla stvořením, tedy svědectvím o Bohu.
Ta druhá bude Bůh. Cesta ve spojení se zvukem jedoucího vlaku vyvolává vždy
pozitivní emocionální asociace spojené s nadějným očekáváním něčeho lepšího,
krásnějšího, neskonale dokonalejšího a tajuplnějšího, jako dálka, do které vlak
odjíždí. Je to čistě psychologický vjem. Óda na radost je takovou naději, je
opravdovou Radostí a ovšem zejména metaforou onoho tajuplného zvuku, šlehnutí
ocelových drátů, který vyrůstal z klapotu kol drezíny. Ale tentokrát je to všechno
metaforicky povýšeno do konečného slova smyslu. Cesta, když je konaná v pravdě,
je skutečnou bolestí a utrpením a zároveň je velikou radostí, která vede k opravdové
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naději, že skutečně skončí jako poznání. V tomto hudebním či spíše ruchověhudebním partu je dokonce náznak vztahu časoprostorových kategorií: z minulosti
(naše Já, které je onou minulostí determinováno) přes přítomnost (to je ona
symbolická cesta našeho života, která je nepřetržitým řešením všech životních
dilemat a rozporů, bolestí a utrpení, to je onen ruch projíždějícího vlaku) do
budoucnosti (tu symbolizuje právě skutečnost tak imaginární, jako je hudba, tedy
tušení vědomí správnosti, slyšení vlastního svobodného svědomí).

NOSTALGIE
MANŽELSTVÍ (SVATBY JAKO SJEDNOCENÍ).
Když Andrej vstoupí do Domenicova domu kde uvidí krajinu svého srdce a uslyší
pozvání: "Kde jsi, vejdi", přistoupí Domenico k němu a v ruce drží karafu s vínem.
Zvedne ji a kápne si na dlaň kapky se slovy: "Jedna kapka a druhá kapka nevytvoří
dvě kapky, ale jednu větší." V prázdné velké místnosti je vidět i nápis na kterém je
1+1=1. Tarkovskij mimořádně citlivě a zcela obrazně v této scéně koncentruje
veškerou hlubinu spirituality křesťanství a duchovní rovinu jeho prožívání. Základem
celého obrazu je právě ona definice - jedna plus jedna se rovná jedné. Andrej
vstoupil do časoprostoru, který je výsostně duchovní. Je zde přítomen jak samému
sobě tak i všemu co jej samého vytváří jako věrohodnou skutečnost bytí. Já a Ty,
chléb a víno, hřích a smíření, tělo a duch, smrt a život, všechno je jedno jediné,
nerozdělitelné. Všechno souvisí se vším, protože všechno pochází z jediného bodu
věčnosti. »Jako se tato voda spojuje s vínem, tak ať jsme spojeni s božstvím věčného
Slova, které je spojeno s naším lidstvím«, tak začíná svátostné mystérium druhé části
mše svaté, bohoslužba oběti a tak také začíná Andrejovo přijetí duchovního
manželství. Vše co se odehrává v této scéně je přímou přípravou na oběť, na nejvyšší
stupeň vlastní přítomnosti v aktu Kristovy oběti za nás. »Skrze něho ať se před tebou
stáváme obětí úplnou a ustavičnou ...«.(15) Obsah mše svaté je obrazem a vzorem
bytí o které se musí každý z nás snažit abychom se stali účastni na tvorbě světa a
jeho směřování ke spáse a vykoupení. Andrej od Domenica přijímá svíci aby ji
donesl. V celém kontextu této scény to může znamenat pouze jediné. Světlo
Kristovo. Tento okamžik posouvá významovou polohu
scény výrazně k
velikonočním událostem a jejich symbolickému významu. Je zde mimořádně silná
paralela, ne-li totožnost, se všemi centrálními scénami jeho filmů:
- odlévání zvonu v ANDREJI RUBLJOVOVI; elektronické zpovědi a křtu v
SOLARIS; v celém ZRCADLE; průchodu tunelem a místnosti přání v STALKEROVI;
a celé OBĚTI. Cesta Andreje zde končí. Našel co hledal a on to ví. Přijal pozvání,
překročil práh a vstoupil. Přijal chléb a víno a spočinul ve sjednocení s obětí
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Kristovou. Stal se skrze obřad mše svaté » ...skrze něho obětí úplnou a ustavičnou
...« jako ten, který pomáhá nést Kristův kříž svou účastí na jeho oběti. Stal se.
Konečně našel co musí udělat a udělá to. "Děkuji", říká Domenicovi, když se s ním
loučí a je šťasten.

OBRAZ BOŽÍ JAKO KRAJINA SRDCE-IKONA
RUBLJOV
OBRAZ BOŽÍ JAKO KRAJINA SRDCE-IKONA.
Odlévání zvonu a jeho oživení (animare cordis) se stává základní
časoprostorově-duchovní skutečností, ve které se reálně odehrává duchovní zápas.
Zde se střetávají viny, zrají v pokání a zde se očišťují. Zvon, na jehož plášti je reliéf
patrona Svaté Rusi, sv.Jiří Vítěze, vydá hlas: "Jsem zde." (Volá člověk a Bůh mu tak
odpovídá). Je pascha. Vítěz na věky (Kristus) se vrací do Nového Jeruzaléma. Kolem
je jásající dav lidí, kteří se zde od začátku práce na zvonu soustřeďovali. Všichni ti,
kteří se už nějak dotkli Rubljova (srdce zvonu). A přicházejí stále noví a noví.
Mávají a zdraví vítěze. Někdo jen rukou, jiný zelenou ratolestí. Rubljov zvítězil nad
sebou samým. Jeho ukřivděná pýcha taje spolu s posledními zbytky sněhu a
očisťující se ruská zem se navrací do pravdy obrazu Boží krajiny. Oběť byla přijata.
Chlapec je obětním beránkem za celý svět. Je u obětního ohniště s pranýřem, u
kterého připoutávali oběť. Tento kůl i poloha chlapce ležícího u něj jsou
komponovány tak, že připomínají nejen Kristovo snětí z kříže, ale když si jej Rubljov
vezme na klín, i Pietu. Oheň už dohasíná - - oběť byla uskutečněna. A zvony hrají a
hlaholí v jásavé chvále obětovaného a vzkříšeného Syna Božího. Vznešený čas
velikonoc. Lid jásá: Christos voskres, vo istinu voskres. A Kristus skutečně vstal z
mrtvých. Jeho vzkříšení je vítězstvím svaté podstaty života nad hříchem a smrtí.
Rubljovovo: "Nu, chvatit, vsjo, chvatit, nu vsjo, vsjo, chvatit - No tak, dost, stačí,
přestaň, tak už dost, to stačí, no tak .." - není určeno jen chlapci, ale také sobě
samému. Už to všechno stačí, dost bylo ticha, lítosti, smrti. Zůstala jen svatá pokora
a otec zve k sobě. Je zapotřebí podat svědectví nejvyšší, svědectví své lásky. Vyslovit
slovo k jehož vyslovení jsem byl povolán na tento svět. Vyjevit podstatu svého srdce
jako obraz posvátné skutečnosti - ikonu.
V této chvíli se stáváme účastníky tajemství. Celý film se znovu symbolicky
opakuje v zrcadlovém obrazu srdce. Ve svědectví těch, kteří v tomto vítězství žijí
(Rubljovovy ikony a liturgický zpěv velikonočních obřadů - Gospodi pomiluj). Z
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černobílé (život) přechází obraz do barvy (svědectví srdce). Celá tato závěrečná
symbolická scéna je vlastním teologickým zhodnocením filmu. Z barevného obrazu
vyhasínajícího obětního ohniště, z jeho popela jako vzkříšený život, vyvstávají
Rubljovovy ikony. Prolínají se jedna v druhou a jsou představeny všechny, které se
pokládají za jím vytvořené. Ve svém komplexu vydávají svědectví o Kristově
životě. Kamera snímá ikony v nepřetržitém pohybu, který ve svém souhrnu
náznakově symbolizuje Kříž. A do centra (srdce) tohoto kříže zasazuje ikonu
»Sv.Trojice«. Jejím srdcem, tedy centrálním symbolem této ikony, je eucharistie tělo Kristovo. Jako oběť za hříchy člověka. Tarkovskij oba tyto významy důrazně a
vědomě akcentuje. Proto jediným možným koncem tohoto zpěvu radosti srdce je
Spas - tvář Vzkříšeného Krista vítězného, který vysvobozuje a očisťuje celý svět krví
své oběti (déšť - jako krev Kristova v eucharistii očerstvuje všechny - a v tomto dešti
koně ve volné přírodě jako znak věrohodného obnovení [osvobození] celého světa
pro život věčný.)
Teprve teď jsme připraveni pochopit lidského génia. Je to znovuzrození k
podobenství krajiny srdce, která vstává z popela všeho obětovaného. Je to návratem
syna vzkříšené lidství, které vhleděno právě tímto srdcem do nevídaného obrazu
vzkříšeného Syna Stvořitele a skrze obnovené stvoření krajiny pro život vyjevuje
svědectví: Ikonu jako posvátný obraz Boží, který člověk našel ve svém srdci po
návratu do domu Otcova.

SOLARIS
OBRAZ BOŽÍ JAKO KRAJINA SRDCE-IKONA.
V Kelvinovi je tento obraz neustále přítomný. Intelektuálně si to
neuvědomuje, protože je to zapomenutá skutečnost jeho nitra. Je to spirituální vztah
počátku a konce, který je novým počátkem. Když se Kelvin loučí s rodným domem a
okolní krajinou, loučí se jako člověk odcházející navždy. Pocit nenávratné ztráty
něčeho s čím je svázán už jen tím, že odtud pochází, v něm vyvolává nejasný
sentiment, který je v takových okamžicích běžný. Nevěnuje tomu pozornost. Tento
pocit si znovu uvědomí, tentokrát velmi ostře, ale ve zcela jiných souvislostech, až
když se s Harey v jídelně vznáší a letí s ní nad touto zapomenutou krajinou svého
nitra. Ale proměněnou k obrazu vzpomínky na ztracený ráj. Let s andělem svého
srdce, jako poslem Boha, je rozhodujícím okamžikem pro Kelvinovo pochopení
vztahů, které jsou hluboko v jeho srdci jako přirozený stav věrohodného bytí. Proto
lze chápat Harey jako posla. Byla na začátku (jeho láska), je nyní (jeho svědomí),
bude i na konci (jeho spočinutí jako paměť srdce ve smíření s Bohem). Kelvin si
začíná uvědomovat, že v něm končí i začínají všechny cesty jeho života, které byly
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uskutečněny, jsou uskutečňovány a budou uskutečněny jako jeho svědectví. Tomuto
svědectví je Kelvin připodobněn sám jako svědek. Tak jako svět, ze kterého vzešel,
svědčí o něm, tak i on svědčí o sobě v tomto světě. Proto let nad krajinou své paměti
ve sjednoceném spočinutí s Harey byl pro něj mimořádnou událostí, která propojila
jeho racionální bytí s emocionálním. Od této chvíle už není schopen vnímat ji jako
faux pas dětinského, i když geniálního, oceánu Solaris. On, Kelvin, je totiž
spolutvůrcem své nynější Harey. A to spolutvůrcem zcela rovnocenným. Pochopením
této základní otázky sám před sebou otevírá možnost pochopení skutečné podstaty
svého sentimentu při loučení se Zemí na počátku své cesty. Kruh se uzavírá. Tím, jak
svým životem utváříme sebe, utváříme i všechno co do nás vstupuje vzhledem k sobě
i vzhledem ve vztahu k okolí. Všechno s čím přicházíme do kontaktu se vzájemně
ovlivňuje. Tento vliv se šíří jako vztah tak dlouho, až se s ním zpětně setkáme v
situaci, která jej vrací do základního konfliktu našeho života, protože jím je. Kelvin
během velmi krátké doby pochopí, že v životě neexistují činy nepodstatné a
podstatné. Jeho let na Solaris je událost zcela rovnocenná s jeho loučením se Zemí.
Život s Harey byl stejně významný jako její smrt a život bez ní. Ovšem tyto
informace jeho vědomí zatím neobsahuje. Ty si musí velmi bolestně uvědomovat na
každém kroku od okamžiku, kdy se objeví Harey. Ona je organickou a přirozenou
součástí jeho nevědomí. Jestliže její bytí existuje fyziologicky vně jeho bytosti, tak
byla vytvořena jako zpráva pro jeho vědomí. Harey mu přináší zprávu nikoli o sobě,
ale o něm. To Kelvin ví. V tom se liší od svých kolegů na stanici, kteří ve svých
hostech spatřují zatím neřešitelný vědecký problém. Sami v sobě začínají tušit
souvislosti, ale odmítají taková pravidla hry respektovat. Gibarian je stálé memento.
Bojí se, že by sami sebe nezvládli a skončili by jako on. Kelvin zvítězil tím, že ji
přiznal. Sám sobě a tedy svému životu. Ona vyvstala jako souběžník všech jeho
podob v pravdě. On bez ní není tímto Kelvinem, ona bez něj není Harey, která si
kvůli Kelvinovi vzala život. Jsou jedno. Ona mu byla poslána jako Anděl, který mu
zvěstuje jeho návrat. Vyšla z něj jako Eva z Adama. Oba jsou jediná bytost. (16)(21)
Když odejde tak odchází do něj a je s ním a v něm. Už navěky se stávají jedinou
bytostí. Kelvin se navrací k Otci jako celý člověk. Konečně. Přiznal sám sobě pravdu
o sobě (ztracený syn) a učinil první krok. Uprostřed nekonečného oceánu stojí dům
jeho otce, jeho domov. Tento oceán je připraven přijmout všechny své ztracené
syny, protože tento oceán je Bůh-Láska, který pro nás jako voda života pramení i ústí
v našem srdci.
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STALKER
OBRAZ BOŽÍ JAKO KRAJINA SRDCE-IKONA.
Poutníci došli až na práh místnosti přání. Konečně se dostali do centra Zóny,
k mystickému srdci života. Jsou každý po svém na dně svých sil. Fyzických i
duševních. Stalker je vyzve, aby překročili práh. Ve Spisovateli se v tomto okamžiku
odehraje zásadní zlom. Prošel Zónou cestu vlastního sebepoznání, které jej otevřelo,
aby se navrátil do pravdy svého srdce. Skrze tuto otevřenost svého srdce pochopí
jako umělec svou duchovní nepřipravenost. Profesor šel do Zóny cíleně vykonat
úkol, který sám sobě zadal. Jeho vědecký způsob myšlení mu znemožňuje přijmout
vztahové souvislosti neodpovídající vědecké zkušenosti jeho vědomí. Není schopen
myslet otevřeně k pravdě světa. Zůstal duchovně uzavřen. Vytáhne z batohu bombu
a začne ji připravovat k destrukci Zóny. Logicky objasňuje smysl svého konání, ale
pod vlivem skutečnosti ve které se ocitl cítí, že jeho argumenty jsou už v této chvíli
nevěrohodné. Koná jakoby chtěl, aby mu někdo v jeho rozhodnutí zabránil.
Spisovatel je zmítán dvěma zcela protichůdnými emocemi. Velice si přeje, aby Zóna
byla zničena. On není schopen práh překročit. To ucítil už při první zpovědi na
roubení studny. Zároveň si velice přeje, aby Zóna byla zachována jako naděje pro
celé lidstvo i pro něj. Touto antagonistickou emocí je natolik ponížen, že agresivně
napadne Stalkera, který se zoufale snaží zabránit Profesorovi v použití bomby.
Tento doslova fyzický střet je veřejnou zpovědí všech zúčastněných. Dostali se do
skutečného středu, do svého srdce. Spisovatel se brání bolesti pokory, hledá možnost
útěku, bije Stalkera a mluví a mluví. Ale to už ví, že uvěřil. Zkusí ještě poslední
možnost: "A vůbec, kdo vám řekl, že to celé je skutečně pravda? Že se tu vyplňují
přání? Kdo vám řekl o Zóně." - "On", kývne hlavou ke Stalkerovi Profesor. "Aha,"
prohodí Spisovatel, ale cítí, že je to všechno zbytečné. Je sám sobě svědkem svého
návratu k sobě. A tomuto poznání nelze utéci. Profesor až v tomto okamžiku pochopí
skutečný smysl celé cesty. Zneškodňuje bombu a rezignovaně si sedá vedle
souputníků. Stalker je zcela vyčerpán agresivitou, s jakou bránili svou nevíru.
Spisovatel, Profesor i Stalker sedí vedle sebe na kraji místnosti přání a dívají se
dovnitř. Profesor tam hází zbytky bomby, kterou zneškodnil. Jakoby kladl na obětní
oltář svou vinu. Světlo mění svou barvu na mystickou sytě zlatě-oranžovou a prostor
získává zcela novou charakteristiku. Jakoby se stal chrámem, který ve svém centru
odráží mohutný plamen ohně. V tomto okamžiku začíná mše svatá. Do vznešeného
ticha zpívá pták. Začíná hustě pršet a padající voda tento zatím jen tušený oheň
přináší a vytváří uvnitř místnosti gejzír vodopádů světla. Všechno se čistí a
obnovuje. Spory a vášně utichají a poutníci přijímají pravdu o sobě jako
nevyhnutelnou skutečnost svého bytí. Po vyčerpávající zpovědi, kdy nahlas přede
všemi, ale hlavně sami před sebou řekli pravdu o sobě, se ponořili do pramenů vod
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života. Ve vodě, která je uvnitř místnosti přání na kachlíkové podlaze, se objevuje
ryba, kterou začíná obklopovat olej, kal a špína objevující se z bomby, z nečistot
myšlenek našeho vědomí a duše. To, čím jsme ji chtěli zničit, tato Ryba na sebe bere.
Všechny naše hříchy, viny, protože Ona je křesťanství. I když do velké míry
nevěříme v její existenci. Vnitřně však toužíme po tom, aby Ona byla nositelkou naší
naděje v dobrý princip světa. Tato Ryba, to je naše víra, kterou my špiníme svou
zlobou, malověrností, strachem a pýchou. Ona je obrazem (symbolem) přítomného
obětovaného Krista jako symbolická eucharistie, která zároveň znamená pozvání k
hostině Beránkově. Ona je RYBA-ICHTHYS -Iesous CHristos Theou HYios Soter
(Ježíš Kristus Syn Boží Spasitel). Zní Bolero M.Ravela a vrací se hlučný zvuk světa
za ostnatým drátem, zvuk projíždějícího vlaku. Poutníci jsou vráceni zpátky, tam
odkud přišli, do malého bistra u kaliště gigantické elektrárny. Na jejich tvářích ze
zračí hluboké rozčarování ze sebe samých a zároveň začínající nostalgie po pravdě,
kterou právě prožili. Jakoby chtěli říci - hle, jsme s tebou, neopouštěj nás. S trochou
odvahy bych tuto scénu obrazně přirovnal k situaci, kdy se vzkříšený Kristus zjeví
učedníkům u Tiberiadského jezera. Učedníci zpočátku nepoznali, kdo je ten muž na
břehu, ale až jim poradí kam mají síť hodit a sám pro ně připraví jídlo (pečenou
rybu), pochopí, kdo to je. Sedí kolem něj tiše v posvátné radosti a bojí se chvíle, kdy
odejde. (17) Oni už prošli mystagogickým uvedením do tajemství Boží lásky. Viděli
Syna, který šel před nimi a pociťují své synovství. Poutníci také viděli Syna a proto
vědí, že je to pravda. Od této chvíle nemohou a nechtějí utéci před pravdou svého
života.
Ikona jako posvátná skutečnost svaté krajiny našeho srdce je

pro nás,

poutníky, kteří jsme byli účastni celé cesty definována vznášející se Martyškou, která
má přes hlavu a ramena přehozený zlatý pléd. Závěrečná scéna její tváří začíná i
končí. (18) Toto přímé vyjevení ikony jako konkrétních lidí promítnutých do celého
lidství a nadto do Božích plánů v dějinách světa (19), je důsledně situováno do
centra, kterým je srdce Stalkera. Vede nás všechny, nás, kdo jsme poutníky, do svého
srdce. Nese Martyšku na svých ramenou jako tu, pod jejíž ochranou je svět. Nese ji
domů. Domov je tam, kde existuje trojičnost lásky. Tuto absolutní vztahovou
hodnotu právě jako víru, naději a lásku představuje obraz rodiny. Hlava a kořeny
víry v Otci, naděje budoucnosti v dceři (synu) a všespojující tep lásky v oběti ženy.
To zároveň vytváří i tok spirituální energie, který je osou směrování našeho života.
My, slepí poutníci, to ještě nevíme. Žena Stalkera se obrací přímo na nás a říká: "...
všechno jsem to věděla, že je stalker, že je stále ve vězení, i to o dětech jsem věděla.
A když přišel ke mně a řekl pojď, já jsem šla ...bylo to zlé, moc zlé, ale nikdy jsem
ničeho nelitovala, ...co je to za štěstí bez hoře a bolesti?" Martyška si po přečtení
Ťjutčevových veršů (20) vyzkouší oheň svého přání a jen tak, jakoby si hrála, posune
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sklenice na stole. Jde to. Sněží bílé chmýří (z křídel andělů). Dítě spočine hlavou na
desce stolu a všechno se počíná zachvívat v proudění, vyvěrajícím hluboko z jejího
srdce jako probuzený plamen přání, jako naděje lásky. A někde tam v hlubinách
zrozeného proudění naděje vytryskne pramen vskutku velebně kosmický:
Miliony v náruč jednu!
Toto políbení všem!
Sbratřením svým dospějeme
k Otci, jenž je v nadehvězdnu. (21)

NOSTALGIE
OBRAZ BOŽÍ JAKO KRAJINA SRDCE-IKONA.
„ »Jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda«. (Jan
19,34) Když stará církev uvažovala o těchto slovech, zasáhlo ji jako blesk jedno
zjevení. »Milovaný, nechci, abys jen tak snadno přešel tak velké tajemství,« volá
sv.Jan Zlatoústý, »protože ti chci podat jeho mystický výklad. Ona krev a ona voda
jsou symboly křtu a eucharistie. Na nich totiž byla založena církev. Církev tedy byla
utvořena s Kristova boku, jako byla z boku Adamova stvořena Eva. A jako ji tehdy
vzal Bůh z Adamova boku, když Adam spal, tak teď po své smrti dal Kristus ze
svého boku krev a vodu. Smrt je nyní tím, čím byl tehdy spánek. Vidíte, jak se
Kristus spojil se svou snoubenkou?« (Křestní katecheze 7,17-18). Na západě je jeho
ozvěnou sv.Augustin: »První žena byla stvořena z boku muže, když spal, a byla
nazvána životem a matkou všech živých. Zde druhý Adam naklonil hlavu a usnul na
kříži, aby krví a vodou, které prýští z jeho boku, byla utvořena jeho snoubenka«
(Trac.s.Augustini in Ioannem, 120,2). Toto všechno nám pomáhá vidět v novém
světle liturgii, kterou slavíme." (22)
Andrej a Domenico se stávají jediným tělem a jedinou krví ve své osobní
oběti v symbolickém obrazu mše svaté. Obětují sebe jako tělo a krev, uskutečňují se
jako oběť úplná a ustavičná. (5) »Stávají se eucharistí« v tom nejúplnějším významu
následování Krista. Teď už nikoli jako symbol, ale jako reálný čin života. Andrej je
Domenicem a naopak. Nelze je chápat každého zvlášť, jako nelze chápat odděleně
časoprostory, ve kterých se mše odehrává. Všechno se to děje na jediném místě. V
katedrále. Obě scény jsou komponovány do prostoru, který je přirozeným centrem.
Domenico stojí na jezdecké soše, která je pod schody (nahoru ke katedrále?), a
Andrej svou mši koná na dně bazénu sv.Kateřiny (sama katedrála?). V okamžiku
odchodu, předstoupení, začíná u obou štěkat a výt pes. Práh byl překročen, Anděl je
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doprovází (viz STALKER, kňučení psa při vyjevování přání Martyšky). Oba dva
spočinuli před oltářem. Nastalo splynutí jako sjednocení, o kterém hovoří Domenico
ze sochy. Objevuje se tvář malého chlapce, jehož matka mu položí ruce na ramena.
Je to tvář, která patří jak Domenicově synu, tak Andrejovi, když byl dítětem. Je to
jedna a tatáž bytost vlínající se do spirituálního prostoru obětování. Při smrti
Domenica zní 9.symfonie s Ódou na radost Ludwiga van Beethovena, při položení
hořící svíce na oltář Andrejem zní Requiem Giuseppe Verdiho. Obě hudební díla
vyjadřují jedinou ideu návratu a radostného setkání s Otcem. Přesně tak, jak jsou obě
hudby různé, ale tvoří při tom nerozdělitelný celek, tak různí Domenico a Andrej
vytvářejí celek v konečném sjednocení podle vzorce, který Domenico ukázal
Andrejovi u sebe doma: 1+1=1. Přičemž těch sčítaných jednotek může být libovolné
množství. Tato jednota mnohosti je základním koncepčním rámováním celého filmu.
Už v úvodních titulcích ji Tarkovskij vytváří právě pomocí hudby, když ze
starodávného ruského pričitanija vyrůstá vznešené evropské requiem do obrazu
ruské krajiny Andrejova dětství. Film je zakončen v hudebně opačném pořadí, z
evropského requiem vzniká staroruský pochoronnyj plač a jednota mnohosti je v
obraze završena spočinutím ruské krajiny Andrejova dětství v mystickém srdci
evropské spirituality - gotické katedrále. Navíc je toto spirituální sjednocení
zdůrazněno umístěním krajiny na místě, kde v katedrále stojí obětní stůl (oltář).
Všechno souvisí se vším. Zde nezbývá než zopakovat citaci: Je to přímé vyjevení
ikony jako konkrétních lidí promítnutých do celého lidství a nadto do Božích plánů v
dějinách světa (19) a je opět důsledně situováno do centra dění všeho duchovního:
"...toto je moje tělo ...toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny
...toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku." (23) Zde se ocitáme v
ikoně, která jako hlavní princip duchovní koncepce celého filmu má svůj spirituální
počátek ve fresce Piera della Francesca. Obraz posvátné skutečnosti, kterou Madona
čekající dítě představuje, je významově propojen s časoprostorem, ve kterém se
nachází tak úzce, že by bez ní nemohl existovat. Je jeho podstatou i principem. (24)
Madona je tou, která definuje náš život jako přijmutí Synovství, protože byla
vyvolena k zrození Syna, který se stal budoucností světa. Ona pojmenovává i
skutečnost, ze které se její Syn narodil. Je to vyvolení pro věrnost k Bohu jako
nejvyšší možný vztah pomíjivého s věčností, hmotného s duchovním. To stvrzuje
Maria, když říká své Fiat. Naše synovství z tohoto vztahu mystické lásky čerpá sílu k
vlastnímu slibu věrnosti, který lze uskutečnit pouze ve svátostné přítomnosti Krista.
Ten dodává našemu slibu pečeť nezrušitelnosti. To vykonává Domenico v Římě jako
absolutní oběť svého života. To uskutečňuje Andrej, když přenáší hořící svíci (světlo
Kristovo) z jednoho konce svého života na druhý, přičemž na konci je obětní stůl. A
to je možné vykonat pouze skrze věrohodnou bolest lásky jako mystického stavu

385

srdce. »Znáš ten nádherný příběh lásky?« říká Andrej především sám sobě: »Žádné
polibky, vůbec žádné, naprosto nic, pouze láska. V tom je její velikost.« Závěrečný
obraz krajiny je proto obrazem nejvyššího smyslu bytí ve všech souvztažnostech k
jednotlivým prvkům v něm se nacházejícím a jejichž centrem je Láska. Je to obraz
Božího srdce, které je tímto místem i okamžikem, které je věčnou Boží láskou
přítomnou v chrámu jako eucharistie. Andrej této lásce předkládá sebe sama jako
nejvyšší možnou oběť na stůl smíření. Domenico činí totéž a oba se tak skrze lásku
stávají jedinou skutečností, do které vchází všechno, co má účast na jejich oběti. Tato
oběť je úplná a ustavičná (5) a dává vrcholnou spirituální hodnotu jak Domenicově
činu tak Andrejově touze, a je smyslem i cílem jejich svědectví. (25) Je to konečný
návrat do věrohodnosti lidského
bytí. Tarkovskij komponuje celý tento
eschatologický kontext života do jediného obrazu-Ikony, ve které je stav světa
výsledkem našeho věrohodného přijetí Kristovy oběti na kříži.

*
„Všem pak řekl: »Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, den co den ber
na sebe svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by si chtěl život zachránit, ztratí ho, ale
kdo ztratí svůj život pro mě, zachrání si ho. Vždyť co to člověku prospěje, když získá
celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?«“
Luk 9,23-25

***

386

POZNÁMKY:

(1) "Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. Neboť
kdo by si chtěl život zachránit, ztratí ho, ale kdo ztratí svůj život pro mne, zachrání si ho." Luk 9,2324
(2) "Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou, aniž jsem více hoden slouti synem tvým." Luk 15,21
(3) Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu. (Archetypy a opakování) Praha, Oikoymenh 1993,
str.18-19
(4)

Ó noci, střežila jsi!
Ó noci, dražší nad jitřní ráno!
Ó noci, spojila jsi
Milovaného s milovanou,
milou v Milovaného přetvořenou!

Jan od Kříže, svatý: Temná noc. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1995, str.35
(5) "Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými
vyvolenými ...Pro tuto oběť našeho smíření, dej, Bože, celému světu mír a spásu."
Český misál. Praha, Česká katolická charita 1980, str.299
(6) Luk 22,19-20
(7) Jan 6,54
(8) 1 Kor 11,26
(9) Český misál. Praha, Česká katolická charita 1980, str.282
(10) Kunetka, František: Svátosti - dary Slova, které se stalo
tělem. Dogmaticko-liturgická studie.
Olomouc, Matice cyrilometodějská 1990, str.32-33
(11) Mat 3,11b
(12) Luk 9,20-26
(13) Luk 22,39-46; Mat 26,36-46
(14) Český misál. Praha, Česká katolická charita 1980, str.282
(15) Ibid., str.299
(16) Gen 2,18-25;
Gen 5,1b-2: (Mat 19,4)
"V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Muže a ženu je stvořil. Požehnal jim a v
den, kdy je stvořil dal jim jméno Adam (to je člověk)."
(17) Jan 21,4-13
(18) Viz STALKER - Matka (mystická láska - vyvolenost k Božství).
(19) Špidlík, Tomáš: Jana z Arku. (Soukromý dopis pro V.S.) Archiv autora.
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(20)

Příteli, jak miluji oči tvé,
I jejich hru zázračně plamennou,
Když zvedneš je v náhlé vteřině,
Jako by blýskavou září nebeskou,
Přehlédneš letmo kruhy své ...

Však silnější než okouzlení:
Oči, k zemi sklopené
Ve chvílích vášně celování,
Skrze řasy spuštěné
Zastřeně matný plamen přání.

(překl.V.S)

Ťjutčev, Fjodor Ivanovič: Stichotvorenija. Moskva, Sovětskaja Rossija 1976, str.102
(21) Schiller, Friedrich: Óda na radost.
(22) Cantalamessa, Raniero: My kážeme Krista ukřižovaného. Kostelní Vydří, Karmelitánské
nakladatelství 1996, str.114
(23) Český misál. Praha, Česká katolická charita 1980, str.293
(24) "Liturgický a svátostný život církve se nedá od obrazů oddělit; ikona je symbol, který vyjadřuje
a v jistém smyslu ztělesňuje a činí přítomnou vyšší skutečnost. Nemůžeme ji považovat jenom za
malbu. ...Cíl, který má ikonografické umění před očima, je vydat svědectví Boží přítomnosti ve
viditelném obraze, objevit smysl všeho, co padá do oka. Je to tedy stejný cíl, jako má kontemplace."
Špidlík, Tomáš: Spiritualita křesťanského východu. Řím, Křesťanská akademie Velehrad 1983,
str.367
(25) Nouwen, Henri J.M: Život milovaných dětí. (Duchovní život v sekulárním světě) Praha, Zvon
1994, str.58-70

*
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K A P I T O L A XXV
O B Ě Ť - SEBEIDENTIFIKUJÍCÍ SVĚTELNÝ TVAR DYNAMICKY
TOTOŽNÝ S PROSTOREM (II.)
Jestliže film ZRCADLO, který stojí uprostřed Tarkovského tvorby i života,
klade osobní otázku - KDO JSEM?, je jeho poslední film jasnou a čistou odpovědí OBĚŤ. (1) Jsme opět v trojičnosti vztahů. OBĚŤ je komplexní rekapitulací jak
tvorby, tak života v ní. Uvědomění si sounáležitosti s duchem vlastního bytí a země
(RUBLJOV), přes základní otázku »kdo jsem a kde (ZRCADLO)«, až po definitivní
odpověď »tvůj syn, Otče (OBĚŤ)«. V OBĚTI jsou jasně patrné styčné body v
obrazech, které se neustále promítají z jeho vědomí do skutečnosti jeho života.
Tarkovskij to činí pomocí podobenství. Od úvodního obrazu Klanění králů se
stromem života, kde sám autor stojí v údivu nad tajemstvím vlastního bytí v
souvislostech duchovní tradice (zrození Krista z čisté Panny), přes knihu ikon, které
hladí a poznává jako tep svého srdce (RUBLJOV). Neustálé se vracení k sobě v
reflexích zrcadel a oken (ZRCADLO a NOSTAGIE), až k opětovnému návratu k
matce, ze které se zrodil jako syn Otce (OBĚŤ).
*
Člověk je takový jaký je, svět je právě takový a jediný problém je v
bezmocné zlobě naší pýchy. Je to konflikt rozumu a srdce. Rozpor uvědomované si
skutečnosti rozumem skrze vzdělání a empirické poznání a pociťovanou emocionální
znalostí, která se tomu všemu vzpírá. Hlavní hrdina, teoretik umění, dříve herec,
Alexandr, nemůže pochopit především sám sebe, jen cítí, že je sám od sebe vzdálen
a rozpor mezi tím, co chápe a vyjadřuje slovy a tím, co opravdu duchovně prožívá,
ovšem bez hlubšího pochopení, narůstá do zoufalého »monologického rozhovoru« se
svým synkem, který jen ozřejmuje jeho intelektuální bezmocnost nalézt souvislosti v
hodnotách zdánlivě protikladných. V samém úvodu odpovídá na otázku pošťáka
Otty, že k Bohu nemá žádný vztah. Ano, protože není účastníkem tajemství svého
vlastního bytí, není tedy ve vztahu a stavu pokory ke stvořenému světu. Sázení
suchého stromu na začátku filmu je metaforou víry jako daru. On je v této chvíli
schopen předat svému synovi víru pouze jako zdevastovanou hodnotovou kvalitu a
doufat, že jeho syn znovuobnovením víry jako skutečné hodnoty této kvalitě vrátí její
původní význam. To ovšem pouze tehdy, podaří-li se ji vyslovit ve smyslu této
obrody a tohoto navrácení. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo
byl Bůh. (2) Slovo-Logos-Kristus. Tarkovskij pracuje s vnitřní, duchovní podstatou
tohoto symbolu a metafory. Alexandr se jen velmi pomalu přibližuje k prostoru, v
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němž se může jeho vědomí propojit s duchovní skutečností, která jej formuje. Proto
si zatím neuvědomuje, že člověk stojící vedle něj, pošťák Otto, je poslem, nositelem
zpráv, prostředníkem, tedy Andělem a že je mu jako bytost nejbližší. Přirozeně k
němu tíhne, ale nepřemýšlí o tom. Alexandrův syn je Synem, tedy přímou a zejména
věrohodnou duchovní hodnotou jeho nitra. Služebná Maria je ta, které si nikdo
nevšímá pro její prostou nenápadnost, ale je tou, která je uvítána slovy: Buď zdráva,
Maria. Uvítána tím, kdo jediný ví, že ji takto musí pozdravit a tím je pouze Anděl
poslaný od Boha, tedy pošťák Otto. Ona je tou, která vykonává to, co má vykonat a
je tam, kde má být a tím říká své Fiat. Ostatní osoby jsou začleněny do struktury
viditelného a základními smysly povrchně poznatelného světa, který je vyjevován v
pro ně nepřekročitelných hranicích osobního prožitku. Jako obraz duchovní
prázdnoty jejich bytí. Snaží se ji překonat, ale právě ztráta duchovního principu
života jim to neumožňuje. Doktor (Viktor-Vítěz) je přítomný jako strůjce pokušení,
je tím, který svádí člověka na nepravou cestu předkládáním možnosti úniku do vize
falešného světa. On ví co se stalo, když ráno po noci apokalyptického děsu je
všechno vráceno zpátky. I v lidské paměti. On zná i důvod této změny. Jeho úkol je
zmařen a »mise« skončila, proto musí odejít. Třeba na novou kliniku do Austrálie.
(Zde je přímá paralela s průvodkyní a jejím »úkolem« v NOSTALGII). Žena spolu s
nevlastní dcerou Alexandra jsou na doktora velmi citově vázány. Poskytuje jim
jistotu snadno pochopitelného světa oproti zdánlivé absurditě a nestabilnosti
Alexadrova bytí a je zároveň schopen uspokojovat o tomto světě i chtěné iluzorní
představy. (3) Těžce nesou fakt jeho rozhodnutí odejít a protože nejsou schopny
vztahu založeném na duchovní blízkosti, nemohou překvapivý obrat a jeho náhlost
pochopit. Tím je pro ně zcela nepochopitelná i změna Viktorových názorů na roli
ženy a manželky a na princip rodiny. Toto je základní rozvržení Tarkovského filmu.
Svět jako místo, které lze přetvořit k obrazu svému bez ohledu na jeho podstatu, s
kterou jsme svázáni duchovní jsoucností našeho bytí. Takto je svět i zobrazován,
jako výsledný obraz duše člověka, která je krajinou odduchovnělého bytí. Tento svět
je časoprostorem, ve kterém se vede zápas o člověka. Člověk je ve spirituálním
smyslu do té míry ochromen, že tuto skutečnost není schopen postřehnout. Chápe to
jako dva spolu nesouvisející subjekty, člověk a krajina jeho žití. Ale tím, že člověk
postrádá intimní vztah k duchovnímu časoprostoru světa, je zbaven možnosti
komunikace s vnitřní spirituální ideou svého bytí, která je totožná s ideou krajiny ze
které vzešel. Nechápe, že živý strom vyrůstající v krajině kde se narodil Kristus na
obraze Leonarda da Vinci je totožný s mrtvým stromem, který sází na břehu moře. Je
to tatáž idea uskutečněná dvěma různými životními podstatami.
Alexandr slaví narozeniny a je obdarován. Měl by být v této chvíli králem,
ke kterému přicházejí aby mu odevzdali symbolické dary významově definující jeho
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přirozenou podstatu. Jeho blízcí však vykonávají společenský rituál darování darů
narozenému králi a nezamýšlejí se nad podstatou toho co činí. Mudrci z východu
přinesli narozenému Kristu tři dary: zlato, kadidlo a myrhu. Jsou to symboly víry,
adorace a utrpení. (5) Také Alexandr dostává tři dary: starou mapu Evropy, knihu
ikon a model domu. I když je Alexandr tím, kdo je obdarován, pochopí význam
celého obřadu až mnohem později. Teď však je mudrcem, který pod zeleným
stromem života nechápe smysl klanění a obdarovávání Krále, který je Pán. Toto
zřejmé podobenství s výjevem z obrazu Leonarda da Vinci Klanění králů otevírá
hlubinu lidského nepochopení mystéria života jako stále trvajícího obřadu obětování
se jako daru. (7) Soustředění pozornosti na hlavní téma tohoto výtvarného díla, spolu
s neustálým odrazem tváře Alexandra kamkoli se hne, na skle samého obrazu, v
zrcátku ve skříni, na skle otevřeného okna, vyjevuje souvislosti mezi těmito dvěma
obřady klanění (obětování) a pocitem z toho vyplývajícím, totiž zoufalého
nepochopení významu největšího obřadu - života samého. Zároveň je to vyjádření
procesu meditace a vědomí souvislostí plynoucí z této meditace. Mudrci se klaní
Králi jako Synu Božímu zrozenému z člověka Marie Panny. Ti, co jen přihlíží, jsou
tedy jen přítomni, nemohou pochopit spirituální hlubinu tohoto konání, které pro ně
zůstává tajemstvím zrození. Přitom přímo nad jejich hlavami vyrůstá zelený strom
života jako symbol tohoto tajemství. Uschlý strom života v úvodu i závěru filmu je
symbolem konání lidské civilizace, ztráty podstaty, která dává vytvořenému život a
tím i smysl. Protože život tuto podstatu chválí svou reálnou pravdou věrohodnosti
svého směřování. V podstatě živého stromu na obraze Leonarda da Vinci je Syn Boží
a v podstatě mrtvého stromu ve filmu je syn člověka. Ale protože i Syn Boží je
zároveň Synem Člověka, my všichni jsme Synové Boží, což nám poskytuje možnost
dát uschlému stromu znovu se zazelenat. Tedy najít vědomí souvislostí v sobě
samých. Stát se součástí obřadu jak klanění tak i obětování (4) a být tak účasten
zrození nového života jako svědek i jako dárce sebe jako oběti. To ovšem znamená
navrácení se do domu Otcova v pokoře ztraceného syna. Tarkovskij se tím obrazově
i obrazně vrací ke svému prvnímu velkému filmu ANDREJ RUBLJOV, k jeho
centrálnímu bodu, kterým je ikona Trojice. Strom života na této ikoně, stejně jako na
obraze u Leonarda da Vinci, je umístěn v centrální kompozici za a nad Kristem,
který je nositelem života věčného. Zároveň je i zprávou o prvním Adamovi, který
zhřešil a druhém Adamovi, který přišel aby na sebe vzal všechny hříchy světa. (8)
Sounáležitost významů obou obrazů vytváří znak ústředního tématu života, který se
cele završuje snahou člověka tento jediný věrohodný smysl bytí obnovit a tak mu
navrátit jeho původní hodnotu. Svým činem, svou vůlí a svou připraveností k pokoře
oběti. Alexandr k tomuto poznání dochází cestou velmi složitého intelektuálního
utrpení a teprve poznání, že jeho představa o podstatě světa a smyslu bytí člověka v
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něm je právě tak nepravdivá jako mapa Evropy ze 17.století, kterou dostane jako
dárek od pošťáka Otty. Poznává, že nevěrohodné věci mohou být hezké (mylně
považované za krásné) a přesto zůstanou nepravdivé. Osobně se ocitá na hranici
intelektuálně poznatelného světa. Je vnitřně připraven ji překročit, ale pýcha
intelektu mu to zatím neumožňuje. Náhodné setkání se služkou Marií před domem a
nalezení modelu domu, který mu chce dát jeho syn jako dar, mu vyjevuje hodnotu
věrohodnosti jeho světa. Je to pouze náhražka - bezcenná napodobenina. Protože
stvoření světa je z hlediska Krásy jako kategorie pravdou Lásky, tedy vrcholným
tvůrčím činem. To znamená - uměleckým dílem. A umělecké dílo je nenapodobitelné
a nepřeložitelné. Ovšem intelekt neuznává pokoru jako pravdu své existence před
tajemstvím bytí, proto ani teď tuto hranici není schopen nepřekročit. Člověk je roven
Bohu, což si dokazuje tím, že zavrhl jeho Stvoření a sám si vytvořil svoje vlastní
stvoření, tedy bezcennou napodobeninu, náhražku. Jím vytvořená skutečnost však
rozkládá svět, který je přirozený a tím i jeho nitro, tedy vlastní duchovní podstatu své
bytosti. Jediným pocitem, který zůstává, je pocit bezmocnosti a strachu. Marnosti,
omylů a velmi intenzivního vědomí nesprávnosti směru své cesty. Nejbližší lidé
kolem Alexandra nejsou schopni tento proces myšlení, který je podoben uzavřenému
kruhu, postřehnout. Jsou jen přítomni, nikoliv účastni a stojí tudíž mimo tuto rovinu
duchovního vztahu. Také proto, že jejich pozornost je soustředěna výhradně na sebe
sama. Alexandr se jim nevěnuje a oni jsou tak opuštěné a osamělé. Alexandr to ví a
ví také, že je to způsobeno neschopností být pokorným. Jak u sebe, tak u nich. Je
však právě tak jako oni ohraničen svým intelektem a proto je schopen přijmout
hloubku prožité pokory pouze prostřednictvím dotyku s absolutní ztrátou naděje,
totiž jako - poslední možnost. Když tato chvíle přichází, skrytá schopnost se
projevuje. Dotyk víry se uskutečňuje skrze obraz snu, ale imaginace snu ve
filosofické estetice Tarkovského je znakem reality. Tedy pravděpodobnou
skutečností. Možná realita jako sen je tedy skutečností a nikoli snem. Hrozba vzniku
atomové války takovou realitou je. Hysterický záchvat jeho ženy, která nezvládá
strach především o sebe, jen potvrzuje jeho prohlubující se vědomí, že člověk není
schopen překonat intelektuální hranice svého poznání. Potřebuje vědět jednoduchou
pravdu: můj život musí mít smysl! Pro mého syna, pro mé konání, pro svět, pro mě
samého. Stále více cítí potřebu čisté duchovní jistoty, protože lidský svět, jak jej zná,
přestal být směrem k životu důvěryhodný.
Při pochopení nevěrohodnosti a pseudohodnot časoprostoru ve kterém
existuje, pocítí dosud neznámé ponížení strachem. Kolem něj všichni propadají
zoufalství a vděčně berou od doktora drogu - náhražku. Otto odmítne, doktor sice ví,
kdo to je, ale neodolá aby nezkusil nabídnout pokušení andělu - co kdyby. Alexandr
je už mimo tuto hru o život. On už poznal co je to falešný hlas. Viktor to ví.
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Alexandra toto radikální vyjevování hodnot konečně zlomí a prochází radikální
konverzí, která jej duchovně zcela osvobodí a otevře. Tiše překračuje práh horizontu
svého vědomí. Pokloní se Stvořiteli v nejhlubší pokoře, jaké je člověk schopen odevzdá své hodnoty, svůj svět i svého syna vůli Boží a začíná se modlit: " ...posvěť
se Tvé jméno, přijď Tvé království, buď Tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi ..."
Prosí za jediné, aby Bůh zachoval svět tak, jak jej sám stvořil a zastavil »tvůrčí«
šílenství samolibé lidské pýchy. Tato náhlá a překvapivá hlubokost pokory v
Alexandrově modlitbě a rozhovoru s Bohem je důkazem toho, že je připraven k oběti
jako nevyhnutelnosti, kterou může pochopit pouze mimo své vědomí, mimo intelekt tedy skrze spirituální invenci zdánlivého snu. V závěru této scény se objeví zvuk,
který se už jednou objevil. Když si Alexandr po hluboké modlitbě lehá na lůžko, v
pokoji něco spadne na podlahu, jako knoflík či nějaký malý předmět. Je to jen
klapnutí a kutálení. Přesně tentýž zvuk se ozve v hotelovém pokoji v NOSTALGII,
když Andrej stojí s otevřenou Biblí v ruce a tiše naslouchá, jakoby mu někdo něco
říkal. Tento dialog ticha je mimořádně důležitou součástí i Alexandrova života.
Jestliže si uvědomíme významotvornou rovinu obou scén a dále i scény následující,
zjistíme, že poté vždy přichází sen ve kterém je hrdinovi sdělena velmi podstatná
skutečnost, týkající se jeho dalšího konání. Tarkovskij propojuje významovou rovinu
letu anděla. Použije jednoduchý zvuk, kterým definuje vnitřní podstatu obrazu.
Andrej v NOSTALGII je v této chvíli sám, je zcela otevřený vnitřně, duchovně, proto
zvuk ohlašující přítomnost jeho samého v transcendentním časoprostoru slyší jako
stav vlastního srdce. Následuje kontakt, jenž je možný pouze uvnitř tohoto prostoru.
Přichází posel anděl Otto a donutí jít Alexandra za Marií. Tomuto úkolu sice
nerozumí, ale vykonává jej, protože už jedná v časoprostoru pokory. Proto musí za
Marií, protože celý film je o jeho cestě za Marií. Celá scéna odchodu Alexandra z
domu je komponována právě tak jako závěrečná scéna, když chce zapálit dům. Při
jízdě na kole spadne a silně si pohmoždí koleno a k domu odkulhá. Když se probudí,
vrazí nohou do stolu, ale zabolí jej koleno a začne kulhat. Je to ztotožnění snu a
skutečnosti jako reálnosti, která je samojediná. Vrací se do své věrohodnosti bytí;
tou je přijetí sebe jako syna. On, Člověk, se musí vrátit do lůna Ženy, k Matce, ať už
pod tímto pojmem chápeme cokoliv. Protože jedině u Marie je obětní stůl s křížem,
květy a svícnem. Jen Ona nám může umýt ruce špinavé od vlastního života pod
očistnou tekoucí vodou, protože pouze Ona je schopna ty špinavé ruce uvidět. A
jedině Ona má právo říci: "...miluj mne, chlapče můj." A vyslovit tím onu podstatu,
která má být vyslovena. A my ji milujeme. Alexandr si s Marii lehá na obětní stůl po
nádherné zpovědi, metafoře o zničené zahradě. Obětní stůl se s nimi zvedá v
mystickém spojení Syna a Matky jako pravé Lásky. Fakt, že to v Alexandrovi bylo, je
naznačen v úvodu filmu, kde hladí fotografii ikony v knížce, kterou dostal darem. Na
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ikoně se sklání Maria nad Kristem, který leží na desce hrobu zahalen do bílého
roucha. Propojením těchto dvou scén se nám vyjeví přítomnost adorace v nitru jeho
srdce. Alexandr se k Marii vrací, protože od ní odešel a protože už nikdy nechce
zapomenout modlitbu, kterou ho naučila jako jeho Matka. Oběť je totiž v pokoře
hlubin vlastního nitra, odevzdáním sebe do vůle toho, který ti přináší absolutní
svobodu, ale ty tuto svobodu nejsi schopen zvládnout ani přijmout, protože jsi na ni
zapomněl. Sen odchází. Alexandr se probouzí a zjišťuje, že vše je jak bylo. Žádná
válka a nikdo o ničem neví. Vše se odehrává tak, jako když odcházel za Marií. Je zde
i žebřík po kterém přišel »ve snu« Otto (9) a on sám vyšel z domu. Je zde i kolo.
Všichni sedí právě tak jako ve snu. Uvědomuje si hlubinu svého vzletu a vykonává
oběť, kterou slíbil a je připraven nést za ni svou osobní odpovědnost. Zapaluje svůj
dům, který až do této chvíle byl pro něj smyslem života. Zapaluje tedy obrazně to
staré v sobě samém, podstatu svého minulého života, základy bytí, které si sám
vytvořil. Ničí své staré chápání hodnot. Ničí tedy vše, co mu bylo nejdražší. Přijíždí
sanitka, kterou nikdo nevolal a loučí se s Marií a Ottou, ale stále nemůže unést a
překonat rozpor svého očistného činu s dopadem této očisty na duchovní nezralost
svého vědomí Boha, které se právě jen narodilo. Proto mu do sanitky pomáhají
Marie s Ottou. Sanitka je symbolem světa budoucího Alexandrova žití, do kterého
vkročil svým obrácením se. Je to jiný svět o jehož hodnotě napovídá zmínka o
knížeti Myškinovi, kterého Alexandr kdysi jako herec hrál. Kníže Myškin je člověk
ze stejného světa, proto oba patří tam, kam odjíždí sanitka s Alexandrem, do
časoprostoru jiného bytí, než ve kterém žijí lidé bez vědomí pokory. Je to tentýž bílý
vůz, který odváží Andreje po obrazu mše svaté u Domenica v NOSTALGII. Tato
parabola významů se mění v hyperbolu souvislostí lidského vědomí jako součásti
globálního smyslu konání celého lidstva. Snad proto byzantské a ruské ikony,
Leonardo da Vinci, japonská meditativní šintoistická hudba, mapa Evropy a
skandinávské pastevecké halekání.
Je to poznání souvislostí darů Ducha svatého, které ve svém souhrném
smyslu přinášejí schopnost víry, adorace a utrpení. Téma se uskutečnilo a navrací ke
svému počátku, aby kruh byl uzavřen a řád bytí obnoven.
*
Otec zasadil strom života a dal mu život. Ten život byl v jeho Synovi, skrze
kterého Otec tvoří. Tento Syn vrátí zpět stromu život, který mu vzal člověk. A bude
to život věčný. Alexandrův malý syn přináší vodu k uschlému stromu, zalévá jej tak,
jak mu to jeho otec vyprávěl v legendě. Pak si pod tento strom lehá, dívá se do
koruny a poprvé ve filmu promluví: "Na počátku bylo Slovo? A proč, tati?" A my
všichni už musíme vědět, že: "Protože to Slovo bylo Bůh, v něm byl život a život byl
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světlo lidí, že to světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila." (6) Jako na začátku filmu i
nyní se pomalu dostáváme do koruny stromu života, ale ta je uschlá. Všude kolem i v
koruně stromu se však jako obrovská naděje třpytí nesmírně jasné světlo; světlo
Otcovy oběti. Tento všeobjímající jas vychází od hlubiny vod a koruna se v jeho
světle rozplývá jakoby přecházela do jiné dimenze: »Na počátku bylo Slovo? A proč,
tati? Protože Ty, Syn, jsi to Slovo.«
Všechno se třpytí ve světle a zní Pašije podle Matouše od
Sebastiana Bacha:

Johanna

„Ach neodvrať se ode mne, ó Bože, viz můj pláč i slzy. Shlédni sem, srdce
pláče v oku mém hořce před Tebou. Slituj se, Bože, nade mnou."

*

Andrej Tarkovskij zemřel v noci z 28. na 29. prosince L.P.1986. Zemřel v čase,
kdy se celé lidstvo raduje z narození Krista Spasitele. Život a smrt se propojily
aby zvěrohodnily jeho svědectví o věčnosti.

***
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EPILOG

ANAMNÉSIS

ÚHEL POHLEDU
Komplexní problematika pohledu a názoru na umělecké dílo je v současné
době mimořádně závažná. A to hned z několika důvodů. O mnohých už byla řeč. O
jednom z nejdůležitějších se teď, v závěru, alespoň informačně zmíním. Systém
myšlení, definování, tlumočení a hodnocení umělecké tvůrčí práce je směrován, ať
již záměrně či nikoli, tak, že povýtce velmi zásadně zeslabuje či dokonce odnímá
základním hodnotám lidské existence jejich obsah a činnostem člověka mění smysl.
Tento systém je tak přeřazuje na úroveň, která tyto hodnoty a činnosti rozmělňuje,
degraduje nebo zcela ničí. Proto si myslím, že je v této souvislosti nutno zdůraznit
jednu velmi podstatnou skutečnost.
A sice, naprosto rozhodujícím i když subjektivním činitelem v hodnocení
uměleckého díla je úhel pohledu. Úhel pohledu je směrováním a tokem, který určuje,
vysvětluje a řadí všeobecné hodnoty lidského života na určitá místa a dává jim určitý
význam. Z úhlu pohledu vše začíná a úhlem pohledu i všechno končí; protože on je
naším světovým názorem. Jako zjevný příklad bych uvedl prastaré a známé arabské
lidové přísloví:
Nehaň růže za to, že mají trny, ale chval trny za to, že mají růže.

Na této lidové moudrosti je na první pohled patrné, co mám na mysli, když
mluvím o důležitosti a nenahraditelnosti úhlu pohledu. Úhel pohledu vytváří vztahy
a mezistupně ke vztahům. Zhodnocuje naše myšlení, tím i náš život, který je tímto
myšlením determinován. Otevírá nebo uzavírá před námi určité skupiny problémů z
určité strany a tím vytváří prostor tolerance či intolerance v naší svobodě svědomí a
myšlení a tuto svobodu dále jako celek otevírá či uzavírá nám samým. Je základním
směrováním kultury našeho srdce.
Z tohoto základního směrování kultury srdce potom vycházejí další vedlejší,
i když důležité, větve našeho myšlení o všech podstatných hodnotách a smyslu
našeho života. A toto všechno pak determinuje i celkovou komplexnost našeho
myšlení o uměleckém díle. Je dobré si uvědomit, že právě tyto vedlejší větve myšlení
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mohou zcela zásadním způsobem zpětně ovlivnit i náš úhel pohledu, tedy náš
světový názor. Proto bych chtěl na těchto několika závěrečných řádcích připomenout
jednu velmi závažnou skutečnost, která se týká obsahu celé této práce.

ANAMNÉSIS
Je to jeden s nejzákladnějších pojmů Platónovy filosofie (gnoseologie).
Mohu poznat a poznávám, když se moje »lidská duše rozpomíná na jsoucna, kdy
byla bez těla« tudíž nebyla ve fyzické a smrtelné schráně. Tedy populárně řečeno, je
to okamžik, kdy vědomí i podvědomí je v takové duchovní rezonanci, ve které je
člověk schopen vzpomenout si na preexistenční stav svého Já.
Jistě, jsou filosofické teorie, které nic podobného nejen nepředpokládají, ale
naprosto nepřipouštějí tvrdíce, že moje Já vzniká v nejlepším případě v okamžiku
početí. Ale ani to není tak zcela jisté, protože je velmi podstatně dotvářeno a
formováno až v průběhu těhotenství. Já jsem tedy schopen reflektovat svět teprve až
jej fyzicky a reálně prožívám při účasti svých smyslů a svého vědomí.
Tato práce se snažila otevřít pohled ze strany protikladné. Já jsem byl. Byl
jsem vždycky. Byl jsem skrze toho, skrze něhož všechno je stvořeno. Byl jsem stvořen
k jeho obrazu a celé moje Já bylo vpravdě od počátku věků v něm a bude v něm až do
završení v Novém nebi a Nové zemi; na Věčnost.
Proto všechny tyto prvky v sobě nesou tajemství uměleckého díla. Film jako
umělecké dílo samozřejmě v sobě tento mystický znak vědění obsahuje. Protože film
nebo výtvarné dílo či hudební skladba nebo cokoli jiného je pouze subjektivní forma
vyjevení svědectví o této pravdě. Ovšem subjektivní vždy předpokládá velmi osobní
a niterně soukromé. To je pravda. I když každý subjekt v sobě obsahuje množství
objektivních skutečností a naopak, každá objektivní skutečnost je definována v
rovině subjektivního pohledu. Ale jeden prvek tuto zdánlivou soukromost tvorby
posouvá do roviny, která je vně jakéhokoli úhlu pohledu.

VZPOMÍNKA NA OBRAZ VĚČNOSTI
Umění jako hlubinná skrytost pravdy, která je skrze tvůrčí dar otevřeného a
pokorného člověka vyjevena jako »vzpomínka na obraz věčnosti světa«. Není v tom
omezení prostoru ani času. Protože my sami jsme odrazem a obrazem, tedy pouhým
znakem něčeho daleko vyššího a nekonečně nás samé přesahujícího. My sami jsme
obrazným symbolem věčnosti a nekonečnosti pravdy života. Tato neohraničenost
skutečně nezná minulost, přítomnost ani budoucnost a existuje a je součástí všeho, je
všude zároveň, poznává všechno současně, tedy v odkrytosti souvztažností a
kauzálních návazností všeho na všechno.
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Anamnésis je jedinou skutečností, ve které neexistuje úhel pohledu. Věčnost nezná
toto vymezení, protože ona sama je úhlem pohledu. A je tím jediným, jedině
možným a absolutně pravdivým. Před Věčností není nic skryto a právě z této
neskrytosti čerpá tvůrčí duch pravdu života ve stavu anamnésis. Výsledkem je
umělecké dílo jako fenomén obsahující symbol absolutní pravdy. Výsledkem je dílo
podle obrazu vzoru-archetypu, který je dokonalý, a tuto dokonalost skrze tvůrčí
proces obsahuje v sobě i umělecké dílo.
„Obzor archetypů a opakování může být v základě beztrestně překonán jen
přijetím filosofie svobody, která nevylučuje Boha. Dokázalo se to ostatně, když
židovsko-křesťanství poprvé přesáhlo obzor archetypů a opakování tím, že zavedlo
do náboženské zkušenosti novou kategorii: Víru. Nesmíme zapomenout, že
znamenala-li Abrahamova víra: pro Boha je možné všechno, znamenala křesťanská
víra, že člověk může také všechno. »Mějte víru Boží. Nebo amen pravím vám, že
kdož by koli řekl hoře této: zdvihni se a vrz sebou do moře, a nepochyboval by v
srdci svém, ale věřil by, že se stane cožkoli dí, staneť se jemu, což by koli řekl.
Protož pravím vám: Zač byste koli, modléce se, prosili, věřte, že vezmete a staneť se
vám.« (Mk 11,22-24)
Víra v tomto kontextu stejně i jako v mnoha jiných vyjadřuje absolutní
emancipaci z »přírodních zákonů« všech druhů a tím se stává i nejvyšší svobodou,
jakou si může člověk představit: svobodou zasahovat i do ontologického statusu
Vesmíru. Je to tedy tvůrčí svoboda par exellence. Jinými slovy, zakládá novou formu
spolupráce člověka se stvořením, první, ale také jedinou mu přiznanou od překonání
tradičního obrazu archetypů a opakování. Jedině taková svoboda (kromě její
sóteriologické a tedy v přísném slova smyslu její náboženské hodnoty) může
zachránit moderního člověka před hrůzou z dějin: tedy svoboda, která pramení a
nachází svou záruku a oporu v Bohu.“ (viz pozn.č.3, Kap.XIX)
*

Touto svobodou je inspirováno umělecké dílo.
V této svobodě vzniká umělecké dílo.
V této svobodě promlouvá umělecké dílo.
V této svobodě trvá umělecké dílo.
Touto svobodou je umělecké dílo.

*
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Chce-li tedy člověk vytvořit umělecké dílo, musí být přítomen v této svobodě
nikoli jen jako její část, ale jako ten, kdo se tvorbou spolupodílí na její existenci.

***
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KOMISAŘKA (Komissar 1967)
BACK, Frédéric (KANADA)
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KAPSÁŘ (Pickpocket 1960)
PROCES JANY Z ARCU (Le Procés de Jeanne d'Arc 1962)
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NĚŽNÁ (Une Femme douce 1969)
ČTYŘI NOCI SNÍLKA (Quatre nuits d'un reveur 1970)
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LOVECKÁ SEZÓNA (Open Season 1974)
COPPOLA, Francis Ford (USA *1939)
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ČISTÉ NEBE (Čistoje něbo 1961)
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EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič (RUSKO *1898 +1948)
KŘIŽNÍK POŤOMKIN (Broněnosec Poťomkin 1925)
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ALEXANDR NĚVSKÝ (Alexander Něvskij 1938)
IVAN HROZNÝ I (Ivan Groznyj I 1944)
IVAN HROZNÝ II (Ivan Groznyj II 1945)
FELLINI, Federico (ITÁLIE *1920 +1992)
SILNICE (La Strada 1954)
CABIRIINY NOCI (Le notti di Cabiria 1956)
SLADKÝ ŽIVOT (La dolce vita 1960)
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GIULIETTA A DUCHOVÉ (Giulietta degli spiriti 1965)
SATYRICON (1969)
KLAUNI (I Clowns 1970)
ŘÍM (Roma 1972)
AMARCORD (1974)
GODARD, Jean-Luc (FRANCIE *1930)
U KONCE S DECHEM (A bout de souffle 1959)
VOJÁČEK (Le Petit soldat 1960)
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK (Pierrot le fou 1965)
VÍKEND (Weekend 1968)
GRIFFITH, David Wark (USA *1875 †1948)
ZROZENÍ NÁRODA (The Birth of The Nation 1914-15)
INTOLERANCE (1916)
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HERZOG, Werner (NĚMECKO *1942)
LEKCE TEMNOTY (Lessons of Darkness 1992)
HUZSÁRIK, Zoltán (MAĎARSKO *1931 †1981)
SINDBÁD (Szindbad 1971)
MALÍŘŮV SVĚT (Czontváry 1979)
CHABROL, Claude (FRANCIE *1930)
KRÁSNÝ SERGE (Le Beau Serge 1958)
CHAPLIN, Charles Spencer (VB-USA *1889 †1977)
KID (1920)
ZLATÉ OPOJENÍ (The Gould Rush 1925)
SVĚTLA VELKOMĚSTA (City Lights 193O)
MODERNÍ DOBA (Modern Times 1934-35)
DIKTÁTOR (The Great Dictator 1940)
MONSIEUR VERDOUX (1947)
SVĚTLA RAMP (Limelight 1952)
ILJENKO, Jurij Gerasimovič (UKRAJINA *1936)
PRAMEN PRO ŽÍZNIVÉ (Istočnik dlja žažduščich 1965)
PŘEDVEČER JANA KŘTITELE (Věčer nakanuně Ivana Kupala 1968)
BÍLÝ PTÁK S ČERNÝM ZNAMENÍM (Bělaja ptica s čornoj otmětinoj 1971)
SLAMĚNÉ ZVONY (Solomennyje kolokola 1987)
IOSELIANI, Otar Davidovič (GRUZIE *1934)
KDYŽ PADÁ LISTÍ (Listopad 1967)
ŽIL ZPÍVAJÍCÍ DROZD (Žil pěvčij drozd 1970)
JANCSÓ, Miklós (MAĎARSKO *1921)
BEZNADĚJNÍ (Szegénylegények 1965)
TICHO A KŘIK (Csend és kiáltás 1968)
ELEKTRA A JEJÍ PRAVDA (Szerelmem, Elektra 1974)
MAĎARSKÁ RAPSODIE (Magyar rapzsódia 1978)
ALLEGRO BARBARO (1979)
NA KRÁSNÉM MODRÉM DUNAJI (Kék Duna keringö 1991)
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JOFFÉ, Roland (VELKÁ BRITÁNIE)
MISIE (The Mission 1986)
KAKOJANNIS, Michalis (ŘECKO *1922)
ŘEK ZORBA (Zorba the Greek 1964)
KALATOZOV, Michail Konstantinovič (GRUZIE-RUSKO *1903 †1973)
SŮL PRO SVANETII (Soľ Svanetii 1930)
JEŘÁBY TÁHNOU (Leťjat žuravli 1957)
NEODESLANÝ DOPIS (Něotpravlennoje pismo 1960)
JÁ KUBA (Soy Cuba 1965)
KAWAŁEROWICZ, Jerzy (POLSKO *1922)
MATKA JOHANA OD ANDĚLŮ (Matka Joanna od Aniolów 1961)
FARAON (Farao 1963-66)
KEENOVÁ, Lesley (VELKÁ BRITÁNIE)
RA - POUŤ SLUNEČNÍHO BOHA (Ra - the path of the sun god. A Vision of
Ancient Egypt 1990)
KIESŁOWSKI, Krzysztof (POLSKO *1961 †1997)
AMATÉR (Amator 1979)
DEKALOG (Desatoro 1988)
KINUGASA, Teinosuke Kukame (JAPONSKO *1896 + ?)
BRÁNA PEKEL (Džigokumon 1954)
BÍLÁ VOLAVKA (Širasagi 1958)
KLIMOV, Elem (RUSKO *1933)
LOUČENÍ (Proščanije 1983)
JDI A DÍVEJ SE (Idi i smotri 1985)
KOBAJAŠI, Masaki (JAPONSKO *1916 † ?)
HARAKIRI (Seppuku 1962)
KWAIDAN (Kaidan 1964)
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KOZINCEV, Grigorij Michajlovič (RUSKO *1905 †1973)
HAMLET (Gamlet 1964)
KRÁL LEAR (Koroľ Lir 1970)
KUROSAWA, Akira (JAPONSKO *1910)
RAŠOMON (Rašo-mon 1950)
SEDM SAMURAJŮ (Šiči-nin no samurai 1954)
KRVAVÝ TRŮN (Kumonosu džo 1957)
RUDOVOUS (Akahige 1964)
DODESKA-DEN (Dodes'ka-den 1970)
SNY AKIRI KUROSAWY (Konna yume wo mita 1990)
KUSTURICA, Emir (JUGOSLAVIE)
DŮM NA POVĚŠENÍ (Dom za vešanje 1989)
PODZEMÍ (Undergroud 1995)
LAMORISSE, Albert (FRANCIE *1922 †1970)
BÍLÁ HŘÍVA (Crin blanc 1952)
ČERVENÝ BALÓNEK (Le Ballon rouge 1956)
FIFI PÍRKO (Fifi la plume 1965)
LEONE, Sergio (ITÁLIE *1926)
TENKRÁT NA ZÁPADĚ (Once upon the Time in the West 1968)
ŁESZCZYŁOWSKI, Michal (ŠVÉDSKO-POLSKO)
REŽIE: ANDREJ TARKOVSKIJ (Regi: Andrei Tarkovskij1986)
MICHALKOV, Nikita Sergejevič (RUSKO *1945)
OTROKYNĚ LÁSKY (Raba ľubvi 1975)
NEDOKONČENÁ SKLADBA (Neokončennaja piesa dlja mechaničeskogo pianino
1976)
OBLOMOV (Něskoľko dněj iz žizni I.I.Oblomova 1979)
URGA (1991)
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MICHALKOV-KONČALOVSKIJ, Andrej Sergejevič (RUSKO/USA *1937)
ASSINO ŠTĚSTÍ (Asino ščasťje 1967)
STRÝČEK VÁŇA (Ďaďa Vaňa 1971)
SIBIRIADA (Sibirjada 1975)
SLEPIČKA RJABA (Kuročka Rjaba 1993)
MIZOGUČI, Kendži (JAPONSKO *1898 †1956)
ŽIVOT MILOSTNICE O'HARU (Saikaku ičidai onna 1952)
POVÍDKY O BLEDÉ LUNĚ PO DEŠTI (Ugetsu monogatari 1953)
MONTY PYTHON (VELKÁ BRITÁNIE - divadelní skupina)
MONTY PYTHON A SVATÝ GRÁL (Monty Python and Holy Grail 1974)
ŽIVOT BRIANA (Monty Python's Life of Brian 1979)
MURNAU, Friedrich Wilhelm (NĚMECKO *1888 †1931)
UPÍR NOSFERATU (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens 1922)
NORŠTEJN, Jurij (RUSKO *1941)
POHÁDKA POHÁDEK (Skazka skazok 1979)
PANFILOV, Gleb Anatolijevič (RUSKO *1934)
OHNĚM SE NEPŘEBRODÍŠ (V ogně broda nět 1968)
ZAČÁTEK (Načalo 1970)
TÉMA (Těma 1979)
PARADŽANOV, Sergej (Sarkis) Josifovič (ARMÉNIE *1924 †1990)
STÍNY ZAPOMENUTÝCH PŘEDKŮ (Těni zabytych predkov 1964)
BARVA GRANÁTOVÉHO JABLKA (Cvět granata 1969)
LEGENDA O SURAMSKÉ PEVNOSTI (Legenda o Suramskoj kreposti 1985)
AŠIK-KERIB (1988)
PASOLINI, Pier Paolo (ITÁLIE *1922 †1975)
EVANGELIUM SV.MATOUŠE (Il Vangelo secondo Matteo 1964)
OIDIPUS KRÁL (Edipo Re 1967)
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TEOREMA (1968)
MEDEA (1969)
CANTERBURSKÉ POVÍDKY (I racconti di Canterbury 1971)
KYTICE Z TISÍCE A JEDNÉ NOCI (Il fiore delle mille e una notte 1973)
SALÓ A 120 DNŮ SODOMY (Saló e le 120 giorni di Sodoma 1975)
PETROVIČ, Aleksandar (JUGOSLÁVIE *1929)
NÁKUPČÍ PEŘÍ (Skupljači perja 1966)
RADEV, Vålo (BULHARSKO *1923)
ZLODĚJ BROSKVÍ (Kradecåt na praskovi 1964)
REGGIO, Godfrey (USA *1940)
KOYAANISQATSI (1983)
POWAQQATSI (1988)
ANIMA MUNDI (1991)
RENOIR, Jean (FRANCIE *1894 †1979)
VELKÁ ILUZE (La Grande illusion 1937)
RICHARDSON, Toni (VELKÁ BRITÁNIE *1928 †1991)
OSAMĚLOST PŘESPOLNÍHO BĚŽCE (The Loneliness of the Long Distance
Runner 1962)
ÚTOK LEHKÉ KAVALERIE (The Charge of the Light Brigade 1968)
SAURA, Carlos (ŠPANĚLSKO *1932)
HON (La caza 1965)
ANNA A VLCI (Ana y los lobos 1973)
SESTŘENICE ANGELIKA (La prima Angelica 1973)
ELISO, MÁ LÁSKO (Elisa, vida mia 1976)
STARÝ DŮM UPROSTŘED MADRIDU (Cria cuervos 1976)
KRVAVÁ SVATBA (Bodas de sangre 1981)
CARMEN (1983)
EL DORADO (1987)
TEMNÁ NOC (La noche oscura 1988)

421

SCORSESE, Martin (USA *1942)
TAXIKÁŘ (Taxi Driver 1976)
POSLEDNÍ POKUŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA
(The Last Temptation of Christ 1988)
SJÖSTRÖM, Victor (ŠVÉDSKO *1879 †1960)
VOZKA SMRTI (Körkarlen 1921)
SOKUROV, Alexandr Nikolajevič (RUSKO *1950)
VYPRÁZDNĚNÝ (DEGRADOVANÝ) (Rozžalovannyj 1980)
OSAMĚLÝ HLAS ČLOVĚKA (Odinokij golos čelověka 1979-1987)
TRUCHLIVÁ NECITELNOST (Skorbnoje besčuvstvije 1986)
STILLER, Mauritz (ŠVÉDSKO *1883 †1928)
GÖSTA BERLING (Gösta Berlings saga 1923-24)
ŠENGELAJA, Georgij Nikolajevič (GRUZIE *1937)
NIKO PIROSMANI (Pirosmani 1969)
ŠEPIŤKOVÁ, Larisa Jefimovna (UKRAJINA *1938 †1979)
VZESTUP (Voschožděnije 1976)
ŠINDÓ Kanetó (JAPONSKO *1912)
OSTROV (Hakada no šima 1961)
ČLOVĚK (Ningen 1963)
ONIBABA (1965)
ŠUKŠIN, Vasilij Makarovič (RUSKO *1929 †1974)
ČERVENÁ KALINA (Kalina krasnaja 1974)
TARKOVSKIJ, Andrej Arseňjevič (RUSKO *1932 †1986)
IVANOVO DĚTSTVÍ (Ivanovo dětstvo 1962)
ANDREJ RUBLJOV (1966)
SOLARIS (Soljaris 1971)
ZRCADLO (Zjerkalo 1975)
STALKER (Staľker 1979)
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NOSTALGIE (Nostalghia 1983)
OBĚŤ (Offret-Sacrificatio 1986)
TARR, Béla (MAĎARSKO)
SATANSKÉ TANGO (Szatán tango 1992)
TEŠIGAHARA, Hiroši (JAPONSKO *1927)
PÍSEČNÁ ŽENA (Suna no onna 1963)
TRUFFAUT, Francois (FRANCIE *1932 †1984)
NIKDO MĚ NEMÁ RÁD (Les 400 coups 1959)
JULES A JIM (1961)
URUSEVSKIJ, Sergej (RUSKO * 1908 †1974)
ČLOVĚK A KŮŇ (Běg inochodca 1968)
ZPÍVEJ PÍSEŇ BÁSNÍKU (Poj pěsňu poet 1973)
VALČANOV, Rangel (BULHARSKO *1928)
OSTROV ODSOUZENÝCH (Na malkija ostrov 1958)
SLUNCE A STÍN (SlĆnceto i siankata 1962)
LAKÝRKY NEZNÁMÉHO VOJÍNA (Lačenite obuvky na neznajnija vojn 1980)
VISCONTI, Luchino (ITÁLIE *1906 †1976)
CIZINEC (La straniero 1967)
SOUMRAK BOHŮ (La caduta degli dei 1969)
SMRT V BENÁTKÁCH (La morte in Venezia 1971)
RODINNÝ PORTRÉT (Gruppo di famiglia in un interno 1974)
NEVINNÝ (L'innocente 1976)
WAJDA, Andrzej (POLSKO *1926)
KANÁLY (Kanal 1957)
POPEL A DÉMANT (Popióĺ i diament 1958)
VŠE NA PRODEJ (Wszystko na sprzedaz 1968)
KRAJINA PO BITVĚ (Krajobraz po bitwie 1970)
VESELKA (Wesele 1972)
KORČAK (Korczak 1992)

423

WELLES, Orson (USA * 1915)
OBČAN KANE (Citizen Kane 1941)
OTHELLO (1950)
FALSTAFF (1965)
WENDERS, Wim (NĚMECKO *1945)
STAV VĚCÍ (Der Stand der Dinge 1982)
PAŘÍŽ, TEXAS (Paris, Texas 1984)
NEBE NAD BERLÍNEM (Der Himmel über Berlin 1987)
WIENE, Robert (NĚMECKO *1880 †1938)
KABINET DOKTORA CALIGARIHO (Kabinett des dr.Caligari 192O)
ZANUSSI, Krzysztof (POLSKO *1939)
STRUKTURA KRYSTALU (Struktura krysztaľu 1968)
SPIRÁLA (Spirala 1978)
KONTRAKT (1980)
DOTEK RUKY (The Silent Touch 1992)
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ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILM - Výběrová filmografie
BARTA, Jiří (ČESKÁ REPUBLIKA *1948)
ZANIKLÝ SVĚT RUKAVIC (1982)
KRYSAŘ (1985)
BRYNYCH, Zbyněk (ČESKÁ REPUBLIKA * 1927)
TRANSPORT Z RÁJE (1962)
FORMAN, Miloš (ČR-USA *1932)
KONKURZ (1960)
ČERNÝ PETR (1963)
LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY (1965)
HOŘÍ, MÁ PANENKO (1967)
TAKING OFF (1971)
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM (One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975)
AMADEUS (1984)
HANÁK, Dušan (SLOVENSKO *1938)
OBRAZY STARÉHO SVETA (1972)
RUŽOVÉ SNY (1976)
PAPIEROVE HLAVY (1995)
HAVETTA, (ELIÁŠ) Elo (SLOVENSKO *1938 †1975)
SLÁVNOSŤ V BOTANICKEJ ZÁHRADE (1969)
ĽALIE POĽNÉ (1972)
HAPL, Václav (ČESKÁ REPUBLIKA *1928 †1982)
ČLOVĚK NEUMÍRÁ ŽÍZNÍ (197O)
CENA VÍTĚZSTVÍ (1972)
SLUNCE (1973)
LUX ARTE FACTA (1977)
LESY UMÍRAJÍ TIŠE (1978)
PASTÝŘSKÉ OZVĚNY (1980)
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HERZ, Juraj (ČESKO-SLOVENSKO *1934)
SPALOVAČ MRTVOL (1968)
SLADKÉ HRY MINULÉHO LETA (1971)
PETROLEJOVÉ LAMPY (1971)
MORGIANA (1972)
STRAKA V HRSTI (1983)
PSSAGE (1995)
CHYTILOVÁ, VĚRA (ČESKÁ REPUBLIKA *1929)
SEDMIKRÁSKY (1966)
OVOCE STROMŮ RAJSKÝCH JÍME (1969)
KALAMITA (1979)
VLČÍ BOUDA (1987)
JAKUBISKO, Juraj (SLOVENSKO *1938)
DÉŠŤ (1965)
KRISTOVE ROKY (1967)
ZBEHOVIA A PÚTNICI (1968)
BLÁZNY, SIROTY A VTÁČKOVIA (1969)
BUBENÍK ČERVENÉHO KRÍŽA (1977)
DOVIDENIA V PEKLE, PRIATELIA (1970-91)
TISÍCROČNÁ VČELA (1983)
NEJASNÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA (1997)
JASNÝ, Vojtěch (ČESKÁ REPUBLIKA *1925)
TOUHA (1958)
AŽ PŘIJDE KOCOUR (1961)
VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI (1968)
JIREŠ, Jaromil (ČESKÁ REPUBLIKA *1935)
KŘIK (1963)
ŽERT (1968)
VALÉRIE A TÝDEN DIVŮ (1970)
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JUNGHANS, Carl (NĚMECKO/ČSR *1897 † ? )
TAKOVÝ JE ŽIVOT (1929)
JURÁČEK, Pavel (ČESKÁ REPUBLIKA *1935 †1989)
POSTAVA K PODPÍRÁNÍ (1963)
PŘÍPAD PRO ZAČÍNAJÍCÍHO KATA (1969)
KADÁR, Ján (SLOVENSKO *1918 †1979)
KLOS, Elmar (ČESKÁ REPUBLIKA *1910 †1993)
TAM NA KONEČNÉ (1957)
SMRT SI ŘÍKÁ ENGELCHEN (1963
OBCHOD NA KORZE (1965)
TOUHA ZVANÁ ANADA (1969)
KACHYŇA, Karel (ČESKÁ REPUBLIKA *1924)
TRÁPENÍ (1961)
AŤ ŽIJE REPUBLIKA (1965)
KOČÁR DO VÍDNĚ (1966)
NOC NEVĚSTY (1967)
UŽ ZASE SKÁČU PŘES KALUŽE (1970)
ZLATÍ ÚHOŘI (1979)
KRÁVA (1993)
KREJČÍK, Jiří (ČESKÁ REPUBLIKA *1918)
TÝDEN V TICHÉM DOMĚ (1947)
VYŠŠÍ PRINCIP (196O)
PROBUZENÍ (1961)
SVATBA JAKO ŘEMEN (1967)

KRŠKA, Václav (ČESKÁ REPUBLIKA *1900 †1969)
ŘEKA ČARUJE (1945)
MĚSÍC NAD ŘEKOU (1953)
STŘÍBRNÝ VÍTR (1954)
ZDE JSOU LVI (1958)
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MACHATÝ, Gustav (ČESKÁ REPUBLIKA *1901 †1963)
EROTIKON (1929)
EXTÁZE (1932)
MÁŠA, Antonín (ČESKÁ REPUBLIKA *? )
BLOUDĚNÍ (1965)
HOTEL PRO CIZINCE (1966)
MENZEL, Jiří (ČESKÁ REPUBLIKA *1938)
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY (1966)
ROZMARNÉ LÉTO (1967)
SKŘIVÁNCI NA NITI (1969)
POSTŘIŽINY (1980)
MERGL, Václav (ČESKÁ REPUBLIKA *1935)
LAOKOON (1970)
KRABI (1976)
MOSKALYK, Antonín (ČESKÁ REPUBLIKA *1930)
MODLITBA PRO KATEŘINU HOROWITZOVOU (1965)
DITA SAXOVÁ (1967)
BABIČKA (1971)
NĚMEC, Jan (ČESKÁ REPUBLIKA *1936)
DÉMANTY NOCI (1964)
O SLAVNOSTI A HOSTECH (1966)
PAPOUŠEK, Jaroslav (ČESKÁ REPUBLIKA *1929)
NEJKRÁSNĚJŠÍ VĚK (1968)
ECCE HOMO HOMOLKA (1969)
PASSER, Ivan (ČESKÁ REPUBLIKA *1933)
INTIMNÍ OSVĚTLENÍ (1965)
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PLICKA, Karel (ČESKÁ REPUBLIKA *1894 †1987)
ZEM SPIEVA (1933)
RADOK, Alfred (ČESKÁ REPUBLIKA *1914 †1976)
DALEKÁ CESTA (1949)
ROVENSKÝ, Josef (ČESKÁ REPUBLIKA *1894 †1937)
ŘEKA (1933)
MARYŠA (1935)
HLÍDAČ č.47 (1937)
SCHMIDT, Jan (ČESKÁ REPUBLIKA *1936)
KONEC SRPNA V HOTELU OZON (1966)
SCHORM, Evald (ČESKÁ REPUBLIKA *1931 †1988)
KAŽDÝ DEN ODVAHU (1964)
NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA (1966)
FARÁŘŮV KONEC (1968)
DEN SEDMÝ, OSMÁ NOC (1969)
SIROVÝ, Zdeněk (ČESKÁ REPUBLIKA *1932 †1996)
SMUTEČNÍ SLAVNOST (1969)
STEKLÝ, Karel (ČESKÁ REPUBLIKA *1903 †1987)
SIRÉNA (1947)
ŠULÍK, Martin (SLOVENSKO * 1962)
NEHA (1991)
VŠETKO, ČO MÁM RÁD (1992)
ZÁHRADA (1995)
ŠVANKMAJER, Jan (ČESKÁ REPUBLIKA *1934)
NĚCO Z ALENKY (1987)
LEKCE FAUST (1994)
OTESÁNEK (2001)
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TRNKA, Jiří (ČESKÁ REPUBLIKA *1912 †1969)
ŠPALÍČEK (1947)
CÍSAŘŮV SLAVÍK (1948)
BAJAJA (1950)
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ (1953)
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA (1954)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (1959)
TYC, Zdeněk (ČESKÁ REPUBLIKA *1956)
VOJTĚCH, ŘEČENÝ SIROTEK (1989)
ŽILETKY (1994)
ŤAPÁK, Martin (SLOVENSKO *1926)
BALADA O VOJTOVEJ MARÍNE (1964)
NEVESTA HÔĽ (1971)
UHER, Štefan (SLOVENSKO *1930 †1993)
SĽNKO V SIETI (1962)
ORGAN (1964)
VÁVRA, Otakar (ČESKÁ REPUBLIKA *1911)
KRAKATIT (1948)
ZLATÁ RENETA (1965)
ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU (1966)
KLADIVO NA ČARODĚJNICE (1969)
VIHANOVÁ, Drahomíra (ČESKÁ REPUBLIKA *1930)
ZABITÁ NEDĚLE (1968)
PEVNOST (1994)
ZPRÁVA O PUTOVÁNÍ STUDENTŮ JAKUBA A JANA (2000)
VLÁČIL, František (ČESKÁ REPUBLIKA *1924 †1999)
SKLENĚNÁ OBLAKA (1958)
HOLUBICE (1960)
MARKETA LAZAROVÁ (1967)
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ÚDOLÍ VČEL (1968)
ADELHEID (1969)
STÍN KAPRADINY (1985)
ZEMAN, Karel (ČESKÁ REPUBLIKA *1910 †1989)
CESTA DO PRAVĚKU (1954)
VYNÁLEZ ZKÁZY (1958)
BARON PRÁŠIL (1961)
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