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ČÁST DRUHÁ

ZRCADLENÍ HLUBIN
VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY UMĚLECKÉHO FILMU,
JEJICH VÝZNAM A POUŽITÍ

M O T T O:
„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.

Úvod
Motto:
„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
V první části jsme si výrazových prostředků jako základních prvků v komplexnosti uměleckého díla všimli spíše v obecnější poloze až letmo. Výrazové prostředky uměleckého
díla jsou zcela konkrétními skutečnostmi, se kterými tvůrce pracuje jako s reáliemi, v určitém smyslu jako se stavební hmotou. U filmu si to uvědomíme ve srovnání s malířstvím.
Tam je barva pokládána za čistou formu a práce s ní je rozhodující jak pro tvar, formu,
tak i konečnou ideu díla. Může myšlenku zničit nebo povznést. Film nepracuje s barvou
ve smyslu formy, tak jako malířství, ale používá její imaginativnost. To znamená symbol
nebo znak. Není to tedy barva jako taková, ale pouze její znázornění. I když, samozřejmě,
musí ve svém výsledku vyjadřovat také především duchovní struktury, právě tak jako
v malířství. Film takto transformuje všechny výrazové prostředky všech druhů umění
na výrazové prostředky výsostně filmové. Transformace je ovšem velice hlubinná, mění
samu podstatu, protože jak už jsme si řekli, nepůsobí sama o sobě, ale jak ve vzájemném
vztahu se všemi ostatními, tak v součinnosti s pohybem.
Všechno, co vstupuje do časoprostoru uměleckého díla, v jakékoliv podobě, jakémkoliv vztahu, v jakýchkoliv souvislostech, má svého nositele, který však není sám o sobě.
Tento nositel má schopnost transformovat věci myšlené a materiálně nejsoucí ve zcela
konkrétní materiálně existující obraz, ale za pomoci jiných „nositelů“. To jsou právě výrazové prostředky uměleckého díla – filmu. U většiny filmů se může takto chápaný přístup
k tvorbě zdát jako akademicky vykonstruovaný, ale je to pouze zdání. Jestliže připustíme,
že film je skutečností, která vychází z kontextů všech existujících výrazových prostředků,
samozřejmě, že různě dominujících, musíme připustit, že komunikace probíhá na základě
vzájemných vztahů mezi symboly, znaky, znameními, metaforami, alegoriemi a metonymiemi. Všechno je to následně propojené do vzájemných vztahových souvislostí. Pouze
tak může člověk existovat jako tvůrčí osoba. Samostatná, svébytná a zcela svobodná.

Základní cíle výuky:
1. Pomocí prostudovaného textu a vybrané odborné literatury získat výchozí informace
o výrazových prostředcích uměleckého filmu v duchovních souvislostech a jejich
vzájemných vztazích.
2. Naučit se pomocí zadaných domácích i korespondenčních úkolů chápat tyto prostředky jako „cesty“ k pochopení vztahů ve filmovém díle.
3. Vidět a slyšet filmové umělecké dílo jako souhrnný komplex výrazových a významových prostředků.
4. Naučit se chápat filmové umělecké dílo jako nedělitelný komplex – jako jednotu mnohostí.
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Kapitola 1
V této kapitole se seznámíme se základním principem existence, tvorby a komunikace
každého jevu, který se bytostně týká života člověka. Tímto principem je pohyb jako duchovní skutečnost.
Ukážeme si tři podstatné stavy pohybu, které se týkají lidského života jako jeho smyslu.
Text kapitoly otevírá skrytý význam jevů dotýkajících se umělecké tvorby jako živoucího organismu, které mají své vlastní vnitřní zákonitosti vztahů.
Studium této kapitoly vyžaduje orientaci v základních výrazových prostředcích filmu
jako uměleckém oboru (Bazin, André. Co je film? Praha 1967; Drvota, Mojmír. Základní
složky filmu. Praha, NFA 1994; a literatura doporučená k úkolu).

Pohyb jako základní princip spirituality obrazu
Motto:
„Viditelné spočívá na neviditelném, slyšitelné na neslyšitelném, hmatatelné na nehmatatelném, snad i myslitelné na nemyslitelném.“
Novalis

Dramaturgická
stavba

Abychom mohli otevřít tuto neobyčejně důležitou, rozsáhlou a zejména poměrně složitou tematiku, 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.
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. Tradiční dramaturgie se drží zadaných klasických postupů. Ty mohou být klasické
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 tematických prvků – časoprostoru, postav, vnějšího prostředí, vypravěče, složek
děje 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.
Toto se týká koncepce uměleckého díla všeobecně. Takže třeba i japonské filmy, např.
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 než samolibou a mělkou intelektuální seberealizací pyšného tvůrce.
Aby se tento zázrak stvoření dramatického díla udál, musí být splněno několik základních předpokladů.
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Dramaturgická spirála
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 časoprostor uměleckého díla vytvoří dohromady pomyslnou spirálu. Aby se tato spirála uskutečnila, tj., aby vzniklo dramatické dílo ve své
celistvosti, musí všechny složky – elementy – vzájemně mezi sebou komunikovat, protože
jedna závisí na 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, 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 jsou 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 jako určitá „kostrbatost“ či jako vnímaný pocit neprofesionality.
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, prostorového řešení). Zde docházíme k podstatě takzvané dramaturgické pavučiny. Problém je
v pochopení dramaturgie jako globální struktury celku díla. Dramaturgie je vždy pouze
jedna, protože je koncepcí, projektem, a proto jí 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 ad.).
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 vyrůstá dramaturgická spirála, která následně oživuje
energetický tok, jenž, jak už jsme řekli, je ideou, tedy duchem díla.
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Dramaturgická
spirála

Stavební
kameny filmu

Dramaturgie

Kapitola 1

Dramaturgická pavučina
Dramaturgická
pavučina – graf

Dramaturgická
pavučina

Dramaturgická
spirála

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 autorské zobrazení světa různé a neopakovatelné. A to
už je opravdu v plné kompetenci autora samotného. 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.
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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“. 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.
Výrazový 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 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. 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.
Tato technologie nejen 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 kromě filmu je schopno samostatné existence a prezentace ihned po svém dokončení. Film ke své účinné existenci a prezentaci
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), se vytváří 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 do činění 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.
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Pohyb – spirituální časoprostor: zde se ocitáme ve výsostných vodách duchovně prožívaného světa. 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 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, 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 – 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, jenž 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 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), 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, které 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. (4) 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.
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„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 (Gn 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 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 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,
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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, filozofie, psychologie, etiky a morálky,
ale je to problém duchovního stavu člověka, nikoli jeho těla. (6)
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 odpovídají ve své podstatě póze, gestu a konstrukci katedrály. Smyslem
obojího 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: „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“, (7) a má svůj vznešený archetyp v křížové cestě Ježíše
Krista. (8) Půjdeme k objektu našeho zájmu, filmu, kde máme tři základní roviny a pojmy:

Dynamika, sta čnost a pohyb
Dynamičnost,
statičnost,
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 zapomenutých 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.

Směřování

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 statičnost je určitá směrem k minus.
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,
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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. Mluvíme-li o dynamice a statičnosti filmového obrazu,
nejedná se vždy o pohyb.
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 pohyb 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 tematiky, 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 tematiky. Pohyb je oním energetickým
tokem vyvěrajícím z fungující a koncepčně správně postavené dramaturgické spirály.
Vezměme si jako vzor film P. Collinsona Umírání za dlouhého dne. 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 tematiky. 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 ke 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 samotným. 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 statičnost, protože hrdina směřuje ke 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 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. Tam je však
pořadí opačné. Statičnost a absence pohybu je podstatou tří veteránů z vietnamské
války. Jejich životní principy jsou řízeny skoro absolutně negativními hodnotami, které
nedovolují uskutečnit jakýkoli pohyb. Téma se neodkrývá, ale pouze variabilizuje.
Dynamika a pohyb jako vnitřní podstata se dostávají do filmu až s 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
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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, kde
hlavním hrdinou je osel, nebo u filmu S. Paradžanova Barva granátového jablka, kde
je to zase tajemná a nedefinovatelná poezie v životě a díle arménského básníka SajatNovy. 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.

Poetický
princip

Strom přání

„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 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.“ (9) 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 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. A opravdový život, osel
Baltazar, stojí nebo prochází jako vnitřní nepostřehnutelný subjekt každého z nás
i nezastavitelná objektivita, ve které se pohybujeme. Proto sama existence Baltazara
dává filmu 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 neví se životem rady. Zároveň s dynamikou,
statičností a pohybem existuje ještě jeden neméně důležitý faktor určování pohybu.
A tím je čas a prostor. Tyto dva filozofické, v našem případě konkrétně filosoficko-estetické principy určují veškeré reálie uměleckého filmu. Tyto výrazové prostředky se velmi
těžko analyzují a vysvětlují, a proto, chci-li být srozumitelný, musím používat příkladů.
Čas může být 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. 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
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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
všech těchto skutečností, pojmů a jejich vzájemného ovlivňování. Do struktury vnitřních
souvislostí se dostává činitel, který je schopen se všemi těmito komponenty, navzdory
výše řečenému, 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 sekvencí právě
z hlediska dynamiky, statičnosti a pohybu.

Energetický tok

Thengiz Abuladze: Strom přání (SSSR/Gruzie 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 jí 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, jednak není schopna 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 filozofické
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
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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 nestandardně žijící lidé svým způsobem blázni jsou, proto jsou i výjimeční.
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 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 tematiky, 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 jako by 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
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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 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 jako by 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 jako by nabrala protipohyb
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. Z tohoto
umírání zaživa 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 tragédie životodárným impulzem 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
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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 v Abuladzeho
filmu 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 tu je, i když v jiném časoprostoru.

Jiří Trnka: Bajaja (ČSR 1950)

Bílý kůň

Duše

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 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. (10) 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 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 dokonána. 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, vyjasnit 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
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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 časoprostoru, 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 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 (11) – je jemu rovná. Proto
tento vztah není výrazem nějaké podřízenosti, nebo dokonce poddanosti, (12) 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. (13) 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. (14) Tím, co jeho samotného 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 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 – saň – černokněžník), 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 filozofické, tak pro náboženské či prvotní
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mytologické systémy. Vycházíme-li z tohoto předpokladu, pak pohádka, tak jak se nám
dochovala, je svým způsobem velmi zjednodušený symbolický model těchto systémů,
které symbolizují mravní i ideový klíč k pravdě života.

Andrzej Wajda: Veselka (Polsko 1972)

Svatební hosté

Protipohyb

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 jako by přicházelo z jiného světa. Do reálného prostředí vesnického statku
začíná vstupovat nový prvek, který je postaven na dramaturgickém impulzu 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. (15) Objevením se
této skutečnosti dostává pohyb, tedy tempo rozkrývající téma filmu, neuvěřitelný rytmus
a spád. Hrdinové filmu jsou naprosto vykolejeni, jako by přestali být schopni ovládat
své emoce i své vědomí. Jako by 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 obdařeni
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 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
tematiky 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 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 otevřené, 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
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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. 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.

Film a pohyb

Poznámky:
(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 Babylon nebo egyptské nomy. Odpovídají mytickému 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 Babylonu představuje město ve středu rozsáhlého kruhového území
ohraničeného řekou, přesně tak, jak si Sumerové představovali Ráj. Tím, že se městské
kultury podílejí na archetypickém 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
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(přesněji: provedením) rituálního převzetí do vlastnictví, což je jen kopie prapůvodního
aktu Stvoření Světa… Budeme-li zkoumat vlastní smysl opakování Stvoření, božského
aktu par excellence, 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 excellence 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 královské sídlo – představuje „posvátnou horu“, a tím se stává Středem.
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 jejích 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
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 excellence, 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:

Axis Mundi

Střed světa
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(4)

(5)
(6)

(7)

1. Každé stvoření opakuje kosmologický akt par excellence. 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.
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 kurzivou 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.“ Bor, D. Ž.: Abeceda stvoření. Komorní soubor mýtoetymologických esejů o povstání
člověka, jazyků, náboženství, kultury a civilizace. Praha, Trigon 1993, str. 111–113.
Horyna, Mojmír. Sakrální a architektura. Souvislosti. Revue pro křesťanství a kulturu. 20,
1994, č. 2, str. 6–20.
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.
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.
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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 metafyzický…
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 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

Jednota všeho

Tritematismus
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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 Ábelovi. 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.
(8) Mt 27; Mk 15; Lk 23; Jan 19.
(9) Škapová, Zdena. Robert Bresson. Praha, Čs. filmový ústav 1987, str. 16–17.
(10) „I učinil Bůh Hospodin člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života,
i byl člověk v duši živou.“ Gn 2,7.
(11) Gn 2,23.
(12) 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.)
(13) Gn 4,1.
(14) Viz poznámka č. 10.
(15) 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.)

Úkoly:
1. Porovnej tři různé pohyby:
ve výtvarném díle – Hieronymus Bosch: Zahrada pozemských blažeností, architektuře:
gotická katedrála sv. Víta v Praze a libovolném filmu dle vlastního výběru.
2. Popiš a zdůvodni různé úrovně pohybu (reálný – duchovní) na základě srovnání
filmů.
Filmy (varianta A):
Touha (Vojtěch Jasný, ČSSR 1958)
Bajaja (Jiří Trnka, ČSR 1950)
Blade Runner (Ridley Scott, USA 1982)
Krysař (Jiří Barta 1985)
Matrix (Andy a Larry Wachowští, USA 1999)
Umírání za dlouhého dne (Peter Collinson, VB 1968)
Filmy (varianta B):
Sám vyber dva libovolné filmy a srovnej pohyby nacházející se v nich.
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Kapitola 2
V této kapitole se seznámíme s předmětem jako s výrazovým prostředkem kinematografie,
který lze považovat za podstatný. Jako s orientačním bodem viditelné hmotné skutečnosti
zobrazujícím neviditelný duchovní časoprostor.
Zamyslíme se nad možností jeho existence a jeho použití ve filmovém obrazu.
Tato kapitola se také zaobírá problematikou „řemeslné konstrukce“ filmového díla
a jeho duchovní nadstavby, která takovou konstrukci povyšuje na básnický obraz.
Studium této kapitoly vyžaduje seznámení se s doporučenou literaturou (viz doporučená literatura: Kandinskij, Vasilij. O duchovnosti v umění. Praha, Triáda 1998; Barrow,
John D. Vesmír plný umění. Brno, Jota 2000; a literatura doporučená k úkolu).

Symbol a význam předmětu jako rekvizity
Motto:
„Jak je krásné setkání deštníku se šicím strojem na operačním stole.“
André Breton
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 filozofie, 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. 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
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nabývají filozofického 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 Abuladzeho filmu Pokání. (2)
Předmět tedy dokáže sdělit více než kaskáda slov, stránky dialogů a monologů. Samozřejmě, je-li použit přesně, se smyslem pro imaginaci a s tvůrčí invencí. Stačí si připomenout notoricky známou tzv. mluvu květů nebo obecně přijaté obrazy, např. jablko:
zakázaný plod; dýka: zbraň cti; růže: láska, bolest, oběť 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. 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. Pakliže se tento duchovní postoj na některém místě poruší, ztratí
svoji základní jednotu a tím i svoji stabilitu a sílu.“ (4)
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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. Předmět může dokonce svou barevností nahradit
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. 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. 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 charakteristiky, 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 intelektuální podobenství Ovoce stromů rajských
jíme Věry Chytilové).
Vynikající malíři nepoužívali drapérii jen jako dekorativní prvek a skutečnou profesní
malířskou „parádu“, ale především jako emoční strukturu zobrazované scény. Stačí připomenout Vermeera, Rembrandta nebo 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. Nemůže být sám o sobě. To je pak pouze sám sebou, nedefinovatelným
a neurčitelným kostýmem.

Textilie

Drapérie

Kostým

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 camem-
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bertem, 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/Gruzie 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, např. samotný výběr předmětu – poražený
strom. Je to obraz zmaru, pokoření, oběti. Strom oddělený od kořenů své země, oderván
a odvlečen 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 tragédie, 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 dokonaleji
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, zatímco
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
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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 žádný smysl, odvál je čas, odnesla je 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 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. Vymezeného 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
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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 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 oděvem 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 samotným, 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. 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.“
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Weinreb, Friedrich. Znamení života. Hebrejská abeceda podle židovské tradice Praha,
Česká křesťanská akademie 1994, str. 107–108.
„Co je to tedy za „kožený oděv“, kterým tehdy Bůh opatřil Adama (Gn 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 přijetí 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.“ (Gn 3,21)

Literatura:
Bible. Písmo svaté Starého i Nového zákona. (Ekumenický překlad). Praha, ÚCN 1979.
GÓVINDA, Anágárika Lama. Základy tibetské mystiky. Podle esoterických nauk Velké
mantry Óm Mani Padme Húm. Praha, Pragma 1994.
SOUZENELLE, Annick de. Symbolismus lidského těla. Praha, Unitaria 1994.
WEINREB, Friedrich. Znamení života. Hebrejská abeceda podle židovské tradice. Praha,
Česká křesťanská akademie 1994

Úkoly:
1. Zkus si porovnat význam předmětu ve filmech „Stalker“ (A. Tarkovskij, SSSR
1979)“ a „Terminátor 2: Den zúčtování“ (J. Cameron, USA 1991).
2. Zamysli se nad vztahy lodí a velryby ve filmu „Bílá velryba“ (J. Huston, USA 1956).
Nabídka analyzovaných filmů (varianta A):
2001: Vesmírná odysea (Stanley Kubrick, VB 1968)
Údolí včel (František Vláčil, ČSSR 1967)
Sen noci svatojanské (Jiří Trnka, ČSR 1959)
Můj strýček (Jacques Tati, Francie–Itálie 1958)
A co dále, Baltazare (Robert Bresson, Francie–Švédsko 1966)
Umírání za dlouhého dne (Peter Collinson, VB 1968)
Zvětšenina (Michelangelo Antonioni, VB 1966)
Filmy (varianta B):
Sám vyber libovolný film a udělej rozbor předmětu.
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Kapitola 3
V této kapitole se seznámíme s barvou jako s fenoménem, který rozhodujícím způsobem
vytváří vnitřní významové souvislosti filmu.
S barvou jako zásadním orientačním bodem viditelné hmotné skutečnosti zobrazujícím neviditelný duchovní systém.
Zamyslíme se nad možností jeho existence a jeho použití ve filmovém obrazu.
Tato kapitola se také zaobírá problematikou „řemeslné konstrukce barvy“ filmového
díla jako jeho duchovní nadstavby, která film povyšuje na básnický obraz.
Studium této kapitoly vyžaduje seznámení se s doporučenou literaturou (viz doporučená literatura: Baleka, Jan. Modř barva mezi barvami. Praha, Academia 1999; Kandinskij,
Vasilij. O duchovnosti v umění. Praha, Triáda 1998; a literatura doporučená k úkolu).

Barva: výrazový prostředek par excellence
Motto:
„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, filozofickém 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 tematiky. Je schopná 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 impulzem 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.
Ve své podstatě jsou hmota či materiál (není důležité, jak základní materii nazveme)
nebarevné. Lépe řečeno, 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
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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 se liší 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, zatímco 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.
Už jsme řekli, 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 nejzákladnějších principů a podstat při sdělování smyslových, filozofických 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 barva.
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. Tato vědecká interpretace je pomocí výše zmíněných
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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 filozofických 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, nezřídka i dva a více. Celá tato
symbolická struktura a systém vznikly na základě dřívějších představ o symbolickém
obsahu barev, o jejich určení, významu, řeči a struktuře. Když se tedy vrátíme 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,
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 projevení se talentu tvůrčí individuality autora a překonávání nebo, lépe řečeno,
dokonalé 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 se šerosvitem, který vytváří vjem nazvaný nepřetržitost barvy. Šerosvit jako by 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.
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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 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. (2) Velmi
zajímavou technikou středověkého malířství a podle některých předpokladů i sochařství
a architektury byla takzvaná 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.
„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. Přijmeme-li 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.“ (3) Abychom
si udělali konkrétní představu, podíváme se na ty nejvíce a nejzákladněji používané
filozoficko-smyslové pojmy několika základních barev:
Červená/zlatá: láska, dokonalost, poznání, oheň, slunce, zlato, touha, počátek v konci,
božskost, vznešenost, duchovnost, utrpení, bolest…
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: naděje, touha, toužebné očekávání, víra ve smyslu naděje.
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Panenství (4)
Jako příklad zmíníme prastarý, dodnes velmi často používaný barevný symbol – 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.
Bílý kůň: vznešenost, svoboda, volnost, hrdost, věčnost, věrnost. Ve spojení s bílou
se kůň změnil na čistý symbol, který nebyl ani vědomě, ani podvědomě spojován se
zvířetem. Dá se velmi těžko k něčemu přirovnat, protože je mimořádně abstraktní.
Snad znamení od Boha, posel jako Anděl? Bílý kůň byl vždy znakem 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 božského 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 s 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)
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Ve smyslu Věčnosti je tedy smrt bílá (naděje, vzkříšení).
Ve smyslu Člověka je tedy smrt černá (tajemno, neznámo, konečno).
Tím vším samozřejmě nechci říci, že veškerá tato symbolika pochází a pramení z náboženských učení. Vůbec ne. Tam je v tomto smyslu aplikována, protože se zcela zjevně
jedná o systém archetypů, které platily od nepaměti a které s 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). Ve stejném smyslu používá tohoto symbolu i umělecký
obraz. (5)
V tomto smyslu je zcela zjevné, že vrcholný umělecký film je obrazem sám o sobě.
Tarkovskij nebo 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 filozofických 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.
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, znamenající 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
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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 i 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.
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. 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 věrohodné. Co
nemá schopnost povrchní ilustrace a přikrášlování. 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 retrospektivních dokumentárních pořadů
a cyklů (Hledání ztraceného času, Velká vlastenecká válka, Film pro pamětníky atd.).
Ovšem ještě jednu vlastnost má černobílá forma filmového obrazu. Je nevtíravá a nenápadná. 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 důvěra vzbuzuje pravdu, i když není
povzbuzující, hezká 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 barvu
vědomě 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
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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 (Pier
Paolo Pasolini: Evangelium podle Matouše, František Vláčil: Marketa Lazarová, Thengiz
Abuladze: Prosba a Andrej Tarkovskij: Andrej Rubljov), protože i černobílý obraz se
může stát jen prázdným formálním gestem, odlišovacím prvkem, bez hlubšího významu
(viz množství módních černobílých videoklipů).
Shodou okolností jsou to všechno náměty historické a vznikaly, dá se říci, 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 samotného, docházející
místy až k podvědomému ztotožnění se skutečnou historickou realitou. Trochu podrobněji si všimněme dvou.

Andrej Tarkovskij: Andrej Rubljov (SSSR 1966)
Thengiz Abuladze: Prosba (SSSR/Gruzie 1968)

Andrej Rubljov

Prosba
T. Abuladzeho

Symbol
kontrastu

Je zajímavé, že většina režisérů-umělců používá 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
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
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ostatní škálu šedých odstínů. Pomocí takto definovaných dvou základních světelných
a barevných poloh obrazu vytváří T. Abuladze spolu s Antipenkem nevídané filozoficko-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 kterého vylézá pouze proto, aby uchvátil a opět se stáhl. Čistota, láska a pravda jako panna v bílém šatu a lidská mysl 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/Gruzie 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 tematiky, 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 jejich 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 pastviny 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. 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 Gediji,
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
Gediji, 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 na 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 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.
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Vojtěch Jasný: Až přijde kocour (ČSSR 1961)
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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
moudrosti – 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.
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.
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 tematiky 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, kterou 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 proto se 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, 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 skutečnou 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, jenž
známe v jednom vztahu, přecházíme k předmětu, který v témže vztahu neznáme.“ (6)
Přesto, že jinou polohu a úlohu v tomto filmu barva zřejmě nemá, vzniká při tomto

48

Barva: výrazový prostředek par excellence

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 filmu přinesla své
vynikající ovoce. Ejzenštejn používá barvu opět jednoznačně a s hlubokou mírou poučenosti o středověkém barevném systému.
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.
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 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.
Ejzenštejn zde používá barvu čistě výtvarně-filozoficky 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. Ejzenštejn
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i kameraman 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. Výjimečná exkurze do světa symbolické barevnosti
v předcházejících epizodách ukázala možnosti použití barvy, ale dokonalá působivost, hloubka prožitku i výjimečnost jejího svědectví se vyjevuje až po navrácení se
do „reálu“ černobílého obrazu. Tím také i tento černobílý obraz nabývá na specifické
výjimečnosti a výtvarnosti, protože divák je ovlivněn barvou, a proto zřejmě vnímá
i černobílou jako specifickou barvu. Mám samozřejmě na mysli citlivého a poučeného
diváka.

Vladimír Suchánek: Rubikon (SSSR/Arménie film VGIK 1979)

Barevná
symbolika

Smrt
v Benátkách

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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Poznámky:
(1) Roeselová-Piťhová, Věra. Úvod do problematiky barevného řešení obrazu. (Skripta). Praha,
AMU 1976, str. 3.
(2) Pro tuto část kapitoly autor čerpá převážně z: Kotandžjan, Nikolaj Gareginovič. Cvět
v ranněsredněvěkovoj živopisi Arménii. Jerevan, Sovětakan groch 1978, str. 17–26.
Žegin, Lev Fjodorovič. Jazyk malířského díla. Praha, Odeon 1980.
(3) Lamač, Miroslav. Myšlenky moderních malířů. Od Cézanna po Dalího. Praha, Odeon 1989,
str. 200–201.
(4) Rabinovič, Vadim Ľvovič. Cvět v sistěme sredněvěkovogo simvolizma. Žurnal Priroda
1976/6.
(5) Např.: Herman Melville ve svém alegoricko-symbolickém románu Moby Dick or The Whale.
(Bílá velryba, Praha, SNKLHU 1956.)
(6) Begiašvili, Arčil Fjodorovič. Filozofie a poezie. Filozofické problémy básnického jazyka.
Praha, Mladá fronta 1979, str. 11.

Úkoly:
1. Zkus si porovnat barevnou složku ve filmech „Kolja“ a „Až přijde kocour“.
2. Popiš obraz mýtu „Návrat marnotratného syna“ – ve filmu jako introspekci lidství.
Filmy (varianta A):
2001: Vesmírná odysea (Stanley Kubrick, VB 1968)
Andrej Rubljov (Andrej Tarkovskij, SSSR/Rusko 1966)
Bajaja (Jiří Trnka, ČSR 1950)
Bílá velryba (John Huston, USA 1956)
Blade Runner (Ridley Scott, USA 1982)
Smrt v Benátkách (Luchino Visconti, Itálie 1971)
Zatmění (Michelangelo Antonioni, Itálie–Francie 1962)
Filmy (varianta B):
Sám vyber libovolný film a udělej rozbor mýtu.
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Kapitola 4
V této kapitole se seznámíme se zvukem a hudbou jako fenomény, které rozhodujícím
způsobem vytvářejí vnitřní významové souvislosti filmu.
Jsou zásadním orientačním bodem slyšitelné vnitřní skutečnosti zobrazujícím neviditelný duchovní systém.
Zamyslíme se nad možností jejich existence a jejich použití společně s filmovým obrazem.
Tato kapitola se také zaobírá problematikou zvukové složky jako mimořádné skutečnosti lidského života, a tím i filmového díla jako jeho duchovní nadstavby, která film,
spolu s barvou, povyšuje na básnický obraz.
Studium této kapitoly vyžaduje seznámení se s doporučenou literaturou (Kandinskij,
Vasilij. O duchovnosti v umění. Praha, Triáda 1998; Czech, Jan. Znění ticha. Praha, Pražská
scéna 1994; a literatura doporučená k úkolu.).

Zvuk ve filmu: to je pohyb, prostor, čas, obraz, pocit…
Motto:
De profundis.
Ž 130
Zvuk (1) jako umělecký výrazový prostředek film dotváří, organizuje jeho výrazovou
i významovou strukturu a definitivně jej staví na úroveň klasických druhů umění. Zvuk
jako naprosto jedinečný jev, který vychází ze samých počátků a prapodstaty bytí. A to
ve své globální, a tím transcendentní komplexnosti. Zvuk jako systém rychle způsobuje
naprostý převrat filmu jako uměleckého druhu. Zvuk se ve filmu sjednocuje s obrazem
jako přirozený a dávno vnímatelný prvek. Často se zapomíná na to, že zvuk je přirozenou součástí vjemu obrazového komplexu a obraz reálnou součástí vnímané zvukové
struktury.
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 počátkem jsoucna a bytí (fyzika to nazývá „vibrací vakua“ –
singularita). 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 skutečností. Tento stav lze označit za reálně prožívaný vjem vnitřního
i vnějšího duchovního chvění s následnou 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
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charakteru. Chvění či vibrace nejen 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 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.

Člověk jako hudba
Člověk
a 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 s ním 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
má svůj počátek v okamžiku jeho vzniku. Člověk jako živočich také vlastní své druhy
vibrací, které silně rezonují jeho bytostí (tep srdce, tok krve v krevním oběhu, dýchání
atd.)
d) Zvuk: člověk vnímá zvuk daleko věrohodněji ve svém duchovním prožitku té skutečnosti, kterou mu zvuk nabízí. Protože zvukovou informaci prožívá komplexně celou
svou bytostí, všemi smysly současně.

Hudba jako člověk
Hudba
jako člověk

Člověk 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 situací a stavů (např. halucinace pod vliven
drog). Hlavním impulzem 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. Hlavním prostředkem 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 zachycuje okamžitý stav
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a dělá tento okamžik trvalým. A právě malířství bývá srovnáváno s poezií a hudbou.
Ve filmu jako by se tyto tři umělecké druhy slévaly v jediný mnohotvárný, zevšeobecněný
a navýsost umělecký jev. Vnitřní struktura 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
tematiky 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 idejí. V podstatě stejný proces probíhá v rovině zvuku. Zvuk je zde právě ona změna
okamžiků, a to ve všech svých komponentech.
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 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, ale na straně
druhé jedna z nejobsáhlejších a nejvýznamnějších složek uměleckého díla. 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.

Umělecký jev

Film a hudba

Význam zvuku

Zvuk a střih
Skladba obrazu střihem vytváří samostatnou hudební polohu a je dost složitým strukturálním systémem vnitřní výstavby dramaturgické pavučiny. Je velmi úzce vázána na složku pohybu, složku obrazové kompozice, složku syžetu i fabulace a je to první náznak
zvukového obrazu. Vytváříme tak nejen rytmizaci obrazu, ale i jeho takt, tudíž i jeho
harmonii. Střih zase vychází především z rytmu natočeného obrazu a vnitřního rytmu
záběrů a 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 odhaleno až skrze hotový, nasnímaný materiál. Střih toto
chvění uspořádá podle předem připraveného projektu do Řádu, který si pak sám diktuje,
jak má být zpracován. Tento diktát je právě působení chvění, jež se snaží otevřenému
a pokornému tvůrci napovědět, že musí být vystavěno nikoli jako přerušovaná čára, ale
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Zvuk a obraz
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Časoprostor
zvuku

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. 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 zvukové inspirace. Může to být i shluk obrazů vytvářejících mezi
sebou nevídané asociační vizuální vazby. Srovnáme-li uslyšet a uvidět, dostáváme se opět
k filozofickým 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 tematiky. (2)
Film používá tři základní skupiny zvuků:
a) hudba,
b) šumy a ruchy,
c) slovo.
Tuto zdánlivě logickou stavbu zvukové struktury filmu narušuje 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 tematiky. Divák by měl slyšet hudebně vyjádřený pohyb, tedy jakýsi leitmotiv vycházející z filozoficko-poetické koncepce
témat a idejí právě zpracovávaných. To ovšem vyžaduje hudbu dvojího charakteru. Ta
první, rozkrývající 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
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příklad bych uvedl až učebnicově dokonalé využití v Joffého filmu Misie (1986). Nebo
ve filmu Stalker (1979) A. Tarkovského, 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 prvnímu 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.
Beethovenova Óda na radost ve filmech Stalker a Nostalgie nebo u 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 scénické filmové hudbě.

Hudba a film

Scénická, doprovodná hudba je hudba ilustrující děj či silně zvýrazňující emoci jednotlivých scén a zápletek. 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.

Scénická
hudba

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 „filmařsky“
říká šumy a ruchy. Základní rozlišení je velmi jednoduché:
Šumy – všechny zvuky přirozeného přírodního původu.
Ruchy – všechny zvuky nepatřící do šumů.

Šumy a ruchy

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 výrazným nositelem dramatického napětí (to v lepším případě) nebo navozovatelem vypjatých erotických či lyrických
nálad a diváka ohlušujících vjemů (to v případě horším).
Ale nás zajímá film umělecký a dále ty filmy, kde jsou šumy a ruchy použity nejen
brilantně a s řemeslnou bravurou, ale zejména vysoce tvůrčím 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
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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 Sergio 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, viz Antonioni:
Zvětšenina (1966), dnes už klasická 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 použití šumů a ruchů je opravdu velmi rozmanitý a tvůrčí
invenci se, jako vždy v umění, meze nekladou. Záleží skutečně na autorovi. 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 impulz 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 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 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 „Óda 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
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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 nadějí, je opravdovou Radostí a ovšem zejména metaforou onoho tajuplného zvuku, šlehnutí ocelových drátů, který vyrůstal z klapotu kol
drezíny. 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).
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 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, 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, módním cizojazyčným trendům 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.
Tento stav se bohužel přenesl i do divadla. Shakespeare sice zůstává Shakespearem,
ale divák už není tak vnímavý ke kráse slova, jemnosti fráze. 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. V televizi 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
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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. 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 ji souznít s ostatními.
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.
…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 hláska, každé písmeno abecedy svatým symbolem. I když slouží profánním účelům, nebyl zapomenut jeho původ a hodnota,
nebo alespoň nezmizel se zřetele.“ (3)
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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.“ (4)
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).
Ještě stručnou poznámku: zkoumáme-li vztah formy věcí k formě slova, jímž je tato
forma 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. (5) 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 tematiky.
Ve filmu 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 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, jenž v samém
konci už nevolá jméno ostrova, ale jméno – slovo – jeho srdci nejbližší: „mámááá,
mámááá, máť, máť…“.
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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.

Slovo a verš

Ticho

Ticho
jako zvuk

Druhým příkladem dokonalého použití slova, který chci uvést, je Paradžanův film
Barva granátového jablka (1969) a Abuladzeho film Prosba (1968). V těchto filmech jsou použity pouze verše. Zatímco Abuladze používá klasického rytmizovaného
monotónního přednesu v sólovém, sborovém i polyfonním provedení, 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 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 vrcholné umělecké dílo.
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 Divoká a krásná (Federic Rossif, Francie 1984). 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 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
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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.‘ “ (6) „Jsou
okamžiky hlubokého mlčení v nichž zříme světový řád jako přítomnost.“ (7) 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.“ (8) „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 osobitost. Je typické, že kritériem pravdivosti
vztahu dvou lidí je mimo jiné to, dokážou-li spolu mlčet. Proto 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.“ (9)

Mlčení

Poznámky:
(1) Mechanické vlnění šířící se pružným prostředím a schopné vyvolat sluchový vjem. Pro
lidské ucho jde zpravidla o vlnění o frekvencích mezi 16–20 000 Hz. Pod 16 Hz se jedná
o infrazvuk, nad 20 000 Hz o ultrazvuk. Encyklopedický slovník. Praha, Encyklopedický
dům 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 dává malíři nebo komponistovi možnost vytvořit
hřejivá díla. Přímo pálivá.
Promiňte, ale je to opravdu malba a hudba, které 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?
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

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.“ Kandinskij, Vasilij. In: Lamač,
Miroslav. Myšlenky moderních malířů. Praha, Odeon 1989, str. 204–205.
Góvinda, Anágárika Lama. Základy tibetské mystiky. Praha, Pragma 1994, str. 17–19.
Jan 1,1–5.
Bor, D. Ž. Abeceda stvoření. Komorní soubor mýtoetymologických esejů o povstání člověka,
jazyků, náboženství, kultury a civilizace. Praha, Trigon 1993, str. 161–163.
Buber, Martin. Já a Ty. Praha 1969, str. 37.
Ibid., str. 28–29.
Heidegger, Martin. Řeč. In: Konec filosofie a úkol myšlení. (Sborník). Praha 1984, str. 94.
Czech, Jan. Znění ticha. Praha, Pražská scéna 1994, str. 34–36.

Úkoly:
1. Zkus porovnat hudbu ve filmech „Marketa Lazarová“ a „2001: Vesmírná odysea“.
2. Popiš charakter slova ve filmu „Strom přání“.
Další filmy pro úkoly 1. a 2. (varianta A):
Kytice (F. A. Brabec, ČR 2000)
Andrej Rubljov (Andrej Tarkovskij, SSSR/Rusko 1966)
Bajaja (Jiří Trnka, ČSR 1950)
Blade Runner (Ridley Scott, USA 1982)
Smrt v Benátkách (Luchino Visconti, Itálie 1971)
Zatmění (Michelangelo Antonioni, Itálie–Francie 1962)
Filmy (varianta B):
Sám vyber libovolný film a udělej rozbor komplexní zvukové složky.
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Závěr
Po absolvování druhé části se studenti orientují v základních analytických přístupech
jak z oblasti klasické analýzy filmu, tak zvládnou aplikovat myšlení a postupy z oblasti
nejzákladnějšího duchovního myšlení. Dále jsou schopni definovat a použít nejzákladnější terminologii vztahující se k analýze filmového umění. Jsou schopni orientovat se
v analytickém textu pohybujícím se v duchovních souvislostech lidského myšlení, tento
text vysvětlit a použít a přitom analyzovat umělecký film už při konkrétním použití obecnějších forem lidského myšlení (filozofie, estetika, spiritualita) tak, aby analyzované dílo
otevřel do základních souvislostí umění ve vztahu k lidskému životu.
Studenti budou schopni vytvořit strukturovaný text analyzující dílo v oboru filmu
a televize. Získají základní předpoklady k posouzení a interpretaci tvorby z hlediska
jejího distribučního zaměření a popřípadě i komerčních souvislostí. Získají kompetence
posoudit a formulovat dramaturgickou koncepci filmového díla.
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