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Když jsem si ve čtvrtém ročníku přečetla nabídku diplomových témat, bylo jasné, že žádné 

jiné už vymýšlet nebudu. Jedno tam na mě totiž čekalo a jakmile se mi dostalo do povědomí, 

nedalo mi pokoje, dokud jsem si jej oficiálně nezapsala. Dodnes říkám, že místo toho, abych 

si já vybrala téma, vybralo si téma mě. 

Vesmír, nebo také jak říkali staří Slované všehomír nebo veškerenstvo, je už podle názvu ob-

last vskutku široká. O čem přesně má práce bude, jsem pochopitelně zprvu netušila. Říkala 

jsem si, že ono se to postupem doby nějak vytříbí. A vskutku vytříbilo. V počátečních fázích 

jsem shromažďovala všechny informace o vesmíru, které mi přišly pod ruku. Po delší době 

jsem si všimla, že se s největším zaujetím probírám vesmírnou mytologií. Příběhy o ne-

beských tělesech, různé legendy, mýty a pověry mě zaujaly natolik, že jsem se rozhodla je 

upřednostnit a věnovat se jim hlouběji. Tím bylo předurčeno hlavní zaměření této práce. 

S potěšením jsem vyhledávala souvislosti v historii umění a skládala náměty pro didaktický 

projekt. Čím více jsem toho o imaginárním vesmíru věděla, tím více jsem mu propadala. 

Z malých hromádek „vesmírných knih" vedle mé postele se postupně staly hromady, ze 

štusků papírů vyrostly štosy a podlahy některých místností brzy evokovaly pocit vesmírného 

chaosu nebo labyrintu. Kromě toho jsem o vesmír začala doslova zakopávat nejen ve vlastním 

pokoji, ale i kdekoliv jinde. Ze všech stran se ke mně najednou hrnuly další knihy, články, 

reprodukce, básně , filmy, myšlenky a další inspirace a já se začala obávat, jestli svou práci 

vůbec někdy dokončím. 

Dlouhou dobu jsem přemýšlela nad tím, ze kterého konce bych to doslova nekonečné téma 

nejlépe uchopila. Nabízelo se tolik možností. Nakonec jsem různá témata, která ke mně 

během času přicházela, rozdělovala na více a méně inspirativní. Většinu informací v tomto 

spise obsažených jsem tedy ohodnotila jako víceméně inspirativní, ať už pro práci s dětmi, 

vlastní tvorbu nebo oblíbené n i k ç ^ . ^ e ^ ^ ^ ^ Jak lze vyčíst z druhé 

část textu, naladěná na „vesmírnou lety studium na vysoké škole 

' T < iía. A nejspíš v rámci vesn^ rç^q^^c^ i ; \ í , » ( r ^ :av í r án í kruhu jej v podobném 
: ' »žení ukončím. Celá tato práce s m ě f ^ j ^ v ^ k ^ p m u t o naladění. 

ycVil (.vk\ ûtofos&rÂ vM 

AisávA ttÄOM« z VSONW\ 

rmVmv \w0-wsíK\Y>m vúmW 
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Když jsem si ve čtvrtém ročníku přečetla nabídku diplomových témat, bylo jasné, že žádné 

jiné už vymýšlet nebudu. Jedno tam na mě totiž čekalo a jakmile se mi dostalo do povědomí, 

nedalo mi pokoje, dokud jsem si jej oficiálně nezapsala. Dodnes říkám, že místo toho, abych 

si já vybrala téma, vybralo si téma mě. 

Vesmír, nebo také jak říkali staří Slované všehomír nebo veškerenstvo, je už podle názvu ob-

last vskutku široká. O čem přesně má práce bude, jsem pochopitelně zprvu netušila. Říkala 

jsem si, že ono se to postupem doby nějak vytříbí. A vskutku vytříbilo. V počátečních fázích 

jsem shromažďovala všechny informace o vesmíru, které mi přišly pod ruku. Po delší době 

jsem si všimla, že se s největším zaujetím probírám vesmírnou mytologií. Příběhy o ne-

beských tělesech, různé legendy, mýty a pověry mě zaujaly natolik, že jsem se rozhodla je 

upřednostnit a věnovat se jim hlouběji. Tím bylo předurčeno hlavní zaměření této práce. 

S potěšením jsem vyhledávala souvislosti v historii umění a skládala náměty pro didaktický 

projekt. Čím více jsem toho o imaginárním vesmíru věděla, tím více jsem mu propadala. 

Z malých hromádek „vesmírných knih" vedle mé postele se postupně staly hromady, ze 

štůsků papírů vyrostly štosy a podlahy některých místností brzy evokovaly pocit vesmírného 

chaosu nebo labyrintu. Kromě toho jsem o vesmír začala doslova zakopávat nejen ve vlastním 

pokoji, ale i kdekoliv jinde. Ze všech stran se ke mně najednou hrnuly další knihy, články, 

reprodukce, básně , filmy, myšlenky a další inspirace a já se začala obávat, jestli svou práci 

vůbec někdy dokončím. 

Dlouhou dobu jsem přemýšlela nad tím, ze kterého konce bych to doslova nekonečné téma 

nejlépe uchopila. Nabízelo se tolik možností. Nakonec jsem různá témata, která ke mně 

během času přicházela, rozdělovala na více a méně inspirativní. Většinu informací v tomto 

spise obsažených jsem tedy ohodnotila jako víceméně inspirativní, ať už pro práci s dětmi, 

vlastní tvorbu nebo oblíbené nikam nevedoucí debaty a mudrování. Jak lze vyčíst z druhé 

části textu, naladěná na „vesmírnou frekvenci" jsem před šesti lety studium na vysoké škole 

započala. A nejspíš v rámci vesmírného zákonu o uzavírání kruhu jej v podobném 

rozpoložení ukončím. Celá tato práce směřuje právě k tomuto naladění. 
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1.1 Člověk pozorovatel 

Více než milion let vzhlížejí lidé k nebesům, s posvátnou úctou 

pozorují a vnímají všechno to nebeské dění, a stejně dlouho se 

snaží porozumět nesčetným otázkám, ke kterým obloha se svými 

fascinujícími výjevy neustále vybízí. Podobně jako vše ostatní, 

člověk chtěl i tento tajemný a zářivý prostor pojmenovat, 

uchopit, přiblížit si jej, najít v něm své místo. Lidem se v průbě-

hu času díky pečlivému pozorování podařilo odhalit mnohé pří-

rodní zákonitosti, pojmenovat a setřídit různé jevy a nalézt či 

alespoň poodkrýt část jakéhosi vyššího řádu, jehož jsou nedílnou 

součástí. Nekonečný a záhadný vesmír jim však kromě svých 

viditelných a neměnných zákonitostí nabídl současně i neohrani-

čený prostor pro jejich fantazii. Díky tomu lidé své výklady nebeských jevů opředli tajuplný-

mi příběhy, mýty a pověrami, oblohu obydleli bohy a nadpřirozenými silami, a vytvořili tak 

vesmír plný symbolů, obrazů a poselství, vesmír, který díky lidské víře a tvořivosti nejen pře-

trvává, ale neustále se rozrůstá. 

Velmi stručně, přesto výstižně, popsal člověka „pozorovatele" a jeho niternou vazbu k vesmí-

ru Cari Sagan: „Od počátku lidského věku poznával člověk podle proměňujících se obrazů 

kolem sebe neměnné pravidelnosti: střídání dnů a nocí, ročních období, měsíčních fází. Dávno 

předtím, než se lidé naučili psát, vytvořili podle proměnlivého obrazu Měsíce první stabilní 

kalendář. Pozorováním přírody, krajiny a hvězdného nebe poznávali lidé zákonitosti času, 

prostoru a vesmíru a zjišťovali, že zdánlivý chaos má hluboký a skrytý systém. Objevili, že 

krajina, v níž žijí, Země i Slunce, které dává energii všemu živému na ní, i oni sami, jsou 

součástí vesmírného řádu, kosmu. 

Od chvíle, kdy člověk pozdvihl zrak ke hvězdám, až do jedné prosincové noci roku 1609 

si byli všichni lidé před oblohou rovni. Oné noci Galileo Galilei jako první namířil 

ke hvězdám své „zvětšovací sklo". Do té doby měl každý jen svůj zrak, svůj rozum a své 

představy. Jedni z pozorování vytvořili mýty, které přešly do náboženství, legend a bájí, jiní 

poznatky potřebné pro zemědělství, mořeplavbu a předpovídání počasí, další vyvozovali 

z pozorování nebeských úkazů předpovědi o budoucnosti a osudu lidí i národů a ještě další 

využili pozorování k vytvoření vědeckých teorií o silách a zákonitostech, působících při 

vzniku a vývoji kosmu i života na Zemi. Všichni však pozorováním nebe a hvězd obohatili 

svou představivost a fantazii." (Sagan, 1996, s. 197) 

obr. 3 
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1.2 Astronomie bez dalekohledu 

1.2.1 Počátky mapování vesmíru 

Astronomii řadíme mezi vůbec nejstarší vědní obory. Přesné vymezení jejího počátku je však 

pro nás téměř nemožné. Zájem o nebeské jevy a jejich pozorování provází lidstvo od nepamě-

ti. Pravidelnému střídání dne a noci či měnícím se fázím Měsíce věnovali pozornost už naši 

praprapředkové před mnoha tisíci lety. Je nám však známo, že u zrodu astronomie stála lidská 

I*'třeba určovat čas ve spojitosti s hospodařením a obděláváním půdy. Významnou roli také 

zcela jistě sehrála i nutnost orientování se v prostoru, tedy rozlišování směrů a světových 

stran. V tomto ohledu byli zejména Slunce přes den a hvězdy v noci věrnými lidskými po-

mocníky. Doslova i j k ^ W t i t í t ó » ^ W ' a M to^VW^&tíri i#ftVáítě pevniny z dohle-

du mohli svou p o l o t H P H ä Ä W i t e W b o d ů na oblo-

ze. Například obyvátelé^polýttěsk^hv^tiMk .odpradávna usnad-

ňovali vynášením své dráh^tótóXft\té^y.^aiáíi\pbmueku\pro\rkapamatování poloh hvězd 

a převládajících směrů větrů sWUtMçeirëft. fclcué e»\y$léttí\fl[i0Éeplavci učili nazpaměť a pře-

dávali šije po mnoho generacfe&vwjn nwritówA «ivmvH.^ 

Rozvinuté astronomické poznatky lze nalézt téměř u všech velkých starověkých civilizací, 

- upříkladu u Egypťanů, Sumerů, B^byM^W. CfWnW^^Mayů. Nejstarší dochované stavby, 

klené s největší pravděpodobností sloužily jako jakési „prahvězdárny", pocházejí podle odha-

du už ze čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem. Rozbor těchto staveb ukázal, že jich lidé 

tehdy zřejmě používali k pozorování východů a západů Slunce i Měsíce a poloh nebeských tě-

les vzhledem k horizontu daného místa. Vypozorované mezníky pak zaznamenávali a po-

stupně tak vytvořili jakési první astronomické kalendáře. 

Mezi nejstarší dochované a zároveň asi nejzáhadnější kamenné stavby-„kalendáře" patří Sto-

nehenge, megalitická stavba nacházející se na jihovýchodě Velké Británie. Odhaduje se, že 

budování kamenných kruhů, z nichž je Stonehenge složen, započalo kolem roku 2800 před 

naším letopočtem a celá stavba trvala více než tisíc let. Rozestavení kamenů zachycuje polohu 

Slunce při východu v den letního a při západu v den zimního slunovratu a pravděpodobně 

díky nim lze určit další pohyb Slunce a Měsíce i jejich zatmční. Podobné jevy byly vypozo-

rovány také na pahorku Newgrange v Irsku. 

I přes snahu odborníků objasnit skutečný 

původ a účel těchto náročných staveb, 

můžeme dodnes převážně jen vznášet 

domněnky nebo hádat. 
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1.2 Astronomie bez dalekohledu 

1.2.1 Počátky mapování vesmíru 

Astronomii řadíme mezi vůbec nejstarší vědní obory. Přesné vymezení jejího počátku je však 

pro nás téměř nemožné. Zájem o n e b e s k é jevy a jejich pozorování provází lidstvo od nepamě-

ti. Pravidelnému střídání dne a noci či měnícím se fázím Měsíce věnovali pozornost už naši 

praprapředkové před mnoha tisíci lety. Je nám však známo, že u zrodu astronomie stála lidská 

potřeba určovat čas ve spojitosti s hospodařením a obděláváním půdy. Významnou roli také 

zcela jistě sehrála i nutnost orientování se v prostoru, tedy rozlišování směrů a světových 

stran. V tomto ohledu byli zejména Slunce přes den a hvězdy v noci věrnými lidskými po-

mocníky. Doslova závislí na nebesích byli dávní mořeplavci, kteří při ztrátě pevniny z dohle-

du mohli svou polohu na širém moři určovat s jistotou právě jen podle zářivých bodů na oblo-

ze. "Například obyvatelé polynéských ostrovů si plavbu Tichým oceánem odpradávna usnad-

ňovali vynášením své dráhy mezi hvězdy. Jako pomůcku pro zapamatování poloh hvězd 

a převládajících směrů větrů skládali verše, které se všichni mořeplavci učili nazpaměť a pře-

dávali šije po mnoho generací. 

Rozvinuté astronomické poznatky lze nalézt téměř u všech velkých starověkých civilizací, 

kupříkladu u Egypťanů, Sumerů, Babyloňanů, Číňanů a Mayů. Nejstarší dochované stavby, 

které s největší pravděpodobností sloužily jako jakési „prahvězdárny", pocházejí podle odha-

du už ze čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem. Rozbor těchto staveb ukázal, že jich lidé 

tehdy zřejmě používali k pozorování východů a západů Slunce i Měsíce a poloh nebeských tě-

les vzhledem k horizontu daného místa. Vypozorované mezníky pak zaznamenávali a po-

stupně tak vytvořili jakési první astronomické kalendáře. 

Mezi nejstarší dochované a zároveň asi nejzáhadnější kamenné stavby-„kalendáře" patří Sto-

nehenge, megalitická stavba nacházející se na jihovýchodě Velké Británie. Odhaduje se, ze 

budování kamenných kruhů, z nichž je Stonehenge složen, započalo kolem roku 2800 před 

naším letopočtem a celá stavba trvala více než tisíc let. Rozestavení kamenů zachycuje polohu 

Slunce při východu v den letního a při západu v den zimního slunovratu a pravděpodobně 

díky nim lze určit další pohyb Slunce a Měsíce i jejich zatmění. Podobné jevy byly vypozo-

rovány také na pahorku Newgrange v Irsku. 
1 Přes snahu odborníků objasnit skutečný 

mužeme dodnes převážně jen vznášet 

domněnky nebo hádat. obr. 4 Stonehenge 
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Před nedávnou dobou se do rukou vědců a archeologů dostal překvapivý nález, podivuhodný 

kovový kotouč, ukrytý v zemi na kopci Mittelberk zřejmě více než tři a půl tisíce let. Podle 

všeho je na něm úplně nejstarší známé vyobrazení noční oblohy. Našim předkům z doby 

bronzové s největší pravděpodobností sloužil ke sledování pohybu Slunce podél horizontu 

a byl využíván jako jakýsi zemědělský a náboženský kalendář. (National Geographie, 1/2004) 

1.2.2 Předvídání boží vůle 

Starověká astronomie byla úzce spjata s náboženstvím, s vírou v božský původ všech ne-

beských těles. Naši předkové oblohu chápali jako sídlo bohů a vesmírná tělesa jako samotné 

bohy, jejichž vůli je podřízeno veškeré dění na nebi i na Zemi, včetně osudů jednotlivců i ce-

lých národů. Do značné míry tedy astrologická pozorování sloužila k předvídání pohybu bohů 

a jejich správného a včasného uctívání. 

Podle odhadů jako první začali astronomické děje zaznamenávat před čtyřmi a půl tisíci lety 

Akkadové obývající severní část území pozdější Babylonie. Na základě akkadských znalostí 

pohybu Slunce, Měsíce a planet zřejmě později postavili babylonští kněží své předpovědi 

poloh putujících hvězd, předvídání boží vůle a výklady nebeských poselství. Na věštby z ne-

bes i oni pohlíželi jako na varování před božským hněvem. V těchto dobách ještě neexistovalo 

rozlišení mezi astronomií a astrologií. Babyloňané pravidelně pozorovali a zaznamenávali ne-

beské dění už 2000 let před naším letopočtem a podobně jako Egypťané vytvořili lunární 

i sluneční kalendář. 

Egypťané spojovali hvězdy a planety s božskými a nadpřirozenými bytostmi, byli však patrně 

prvním národem, který využíval funkční kalendáře a postupy měření času nejen pro účely ná-

boženské, ale i pro civilní správu. Už 4500 let před Kristem si Egypťané všímali souvislostí 

mezi pozicí hvězd, Slunce a mezi stavem vody tamějšího veletoku Nilu. Na základě nutnosti 

předvídat záplavy vyvinuli postupem doby poměrně přesný kalendář, určující období záplav, 

ústupu záplav a sucha. Již v nejstarších kalendářích byl podle cyklů Měsíce rok rozdělen 

do dvanácti měsíců a do sedmidenních týdnů odpovídajících jednotlivým obdobím mezi 

čtyřmi lunárními fázemi. Svou přesnou astronomickou orientaci staří Egypťané využívali také 

k navigaci a při stavbě důležitých objektů. Dodnes žasneme nad tím, s jak neobyčejnou 

přesností vzhledem ke světovým stranám umístili dávní stavitelé kupříkladu Velkou pyramidu 

v Gize, která byla až do postavení Eiffelovy věže nejvyšší stavbou světa. Dnes také víme, že 

již ve třetím tisíciletí před naším letopočtem využívali Egypťané k měření času sluneční 

hodiny, jejichž značnou nevýhodou bylo už tehdy jejich výhradně denní použití. 

Dochovaly se záznamy o tom, že i Číňané pozorovali vzájemná přiblížení jasných planet už 
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kolem roku 2500 před Kristem a velmi přesný kalendář začali používat zhruba o tisíc let poz-

ději. Ve čtvrtém století před naším letopočtem vznikl v Číně nejstarší atlas komet, zvaný Hed-

vábná kniha. „Kniha měla podobu hedvábné stuhy o délce 1,5 metru a obsahovala třídění ko-

met na 29 typů a přehled pohrom, které komety způsobují. Hedvábná kniha byla objevena 

v jedné hrobce v r.1973." (Levy, 1999, s. 15) 

1.2.3 Od plující desky k rotující kouli 

Značný posun ve vývoji astronomie nastal díky Řekům, kteří se snažili přírodní jevy vysvětlit 

bez pomoci nadpřirozených sil. V období, které nazýváme antikou, řečtí myslitelé přehodno-

covali poznatky starších kultur, zejména Babylonie a Egypta. Záznamy z těchto oblastí přivezl 

do Řecka v šestém století před Kristem vášnivý cestovatel a významný filozof Thalés z Mí-

létu. Ten se podobně jako Babyloňané domníval, že je Země pouze plochá deska plující po 

hladině obrovského oceánu. Jeho žáci pak dotvořili představu Země-válce volně se vznášejí-

cího ve vzduchu. 

Další z řeckých myslitelů Démokritos, označil slovem „atom'" konečné částice hmoty, které už 

podle něj nešlo dále rozložit. Vyslovil hypotézu, že celý svět včetně nás, je sestaven z neustále 

se pohybujících atomů různých tvarů a velikostí. Věřil, že z hmoty rozložené v prostoru, 

vzniká, vyvíjí se a zaniká mnoho různých světů, z nichž některé putují samostatně temným 

prostorem a jiné jsou na cestě doprovázeny i několika slunci a měsíci, jedny jsou obydlené 

a další pusté, bez života. Mimo to zastával názor, že náboženství jeho doby jsou mylná 

a nesmrtelné duše, ani bohové neexistují. 

Za poznatek, že je Země kulatá, vděčíme příslušníkům tzv. pythagorovské školy. Snad to byl 

právě Pythagoras, kdo jako první vyslovil myšlenku, že je Země koule nacházející se upro-

střed vesmíru. V 5. století př. n. 1. přišel jeden z pythagorovců Filolaos s teorií, že se naše 

kulatá Země točí kolem své osy a zároveň jako jedna z planet obíhá kolem centrálního 

mystického ohně. Mezi další obíhající planety patřily Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, 

Jupiter a Saturn. Celou tuto soustavu dle tehdejších úsudků obklopovala tzv. sféra stálic, ne-

beská vrstva s hvězdami. 

Neopominutelný vliv na další vývoj vědy měl ve čtvrtém století př. n. 1. snad jeden z nej-

větších řeckých géniů Aristoteles. Ten kromě toho, že považoval kulatost Země za logický 

úsudek, vypracoval i tři různé postupy, jak tuto skutečnost dokázat. Domníval se také, že je 

Země středem planetární soustavy a ostatní nebeská tělesa, Slunce, Měsíc, další známé plane-

ty i sféra nesoucí hvězdy, kolem ní obíhají. U něj tedy nalézáme základy modelu geocent-

rického uspořádání vesmíru. O století později filozof Aristarchos nabyl přesvědčen-', že plane-
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ty neobíhají kolem Země, nýbrž kolem Slunce. Jeho následovníci však názor nepřijali a ještě 

dlouhá staletí lidstvo žilo v iluzi bezvýhradně středového postavení naší planety. 

1.2.4 Geocentrický versus heliocentrický systém 

Ve druhém století našeho letopočtu další antický 

učenec a astronom Klaudius Ptolemaios znovu dů-

kladně prostudoval mnohasetletá babylonská pozo-

rování pohybu nebeských těles a na jejich základě 

sestavil podrobný model složitého zeměstředného 

systému, podle kterého je Země koule ve středu ne-

beské sféry, nevykonává žádný postupný pohyb 

a všechny další planety se kolem ní pohybují po 

kruhových drahách-epicyklech, jejichž středy obíha-

jí kolem Země po velkých kružnicích-diferentech. 

Hvězdy jsou podle jeho modelu součástí poslední, osmé sféry, která obklopuje všechny ostat-

ní. Z babylonské tradice čerpal i při sestavování horoskopů, neboť sám věřil, že postavení 

hvězd a planet lidský život znatelně ovlivňují. Ptolemaios mimo jiné pojmenoval mnohé 

hvězdy a sestavil pravidla pro předpovídání zatmění. „Ptolemaiův systém uspořádání vesmíru 

se stal na příštích 1500 let základním astronomickým modelem světa. Nahrazení tohoto mode-

lu jiným modelem znamenalo konec doby klasické astronomie." (Levy, 1999, s. 19) 

Teprve v 15. století došlo zásluhou polského astronoma Mikuláše Koperníka k vážnému zpo-

chybnění Ptolemaiova systému. Koperníkovi údajně od mládí připadala logičtější představa 

velkého Slunce, kolem něhož rotuje vše, včetně naší planety. Kromě této skutečnosti vypozo-

roval, že se Země každodenně otáčí kolem své osy od západu na východ a v rozmezí roku 

oběhne po kruhové dráze v témže směru, shodném také se směry ostatních planet, kolem 

Slunce. Celkem přesně určil i vzdálenosti mezi jednotlivými planetami. Díky těmto a dalším 

poznatkům bývá Koperník považován za objevitele sluneční soustavy. V r.1543 byl vydán 

jeho spis nazvaný O obězích sfér nebeských knih šest, který zcela převrátil dosavadní lidský 

Pohled na vesmír. Koperníkův heliocentrický model se zprvu netěšil velkému ohlasu, ob-

zvláště díky kritice a odmítání ze strany církve, neboť z filozofického a náboženského hledis-

ka od základu zpochybňoval a vyvracel vžitý pohled na Zemi a člověka jako na centrum 

vesmíru. Jedním ze zastánců a propagátorů Koperníkovy teorie se stal italský mnich Giordano 

Bruno, který navíc tvrdil, že ani Slunce není středem vesmíru, nýbrž je jen jednou z neko-
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nečného množství hvězd, a v souvislosti s tím uvažoval i o existenci mnoha jiných světů, 

obydlených rozumnými bytostmi. Za zveřejňování těchto názorů byl inkvizicí odsouzen za ka-

cířství a v roce 1600 upálen. 

Doklad toho, jak silným a vytrvalým protivníkem astrono-

mického rozvoje byla tehdy téměř všemocná církev, nalézá-

me i v příběhu italského vědce Galileo Galileia. Ten v roce 

1609 obrátil poprvé ke hvězdám svůj vlastnoručně se-

strojený dalekohled. Do té doby lidé věřili, že vše na nebi je 

viditelné pouhým okem. A byl to právě Galilei, kdo odhalil 

mylnost tohoto všeobecného přesvědčení. Díky zvětšovacím 

sklům spatřil na nebesích tělesa dosud neviděná, planety 

příliš vzdálené na to, aby je mohlo lidské oko zaměřit. Značně překvapivé pro něj bylo 

zjištění, že kolem Jupitera obíhá čtveřice měsíců po téměř kruhových drahách. Tento fakt totiž 

zcela odpovídal Koperníkovým teoriím o pohybu nebeských těles. Později objevil také skvrny 

na Slunci, velký počet hvězd v Mléčné dráze a vyvrátil mýtus o hladkém křišťálovém povrchu 

Měsíce. Snad pro přílišnou snahu Galileia dokázat veřejnosti mylnost geocentrického modelu 

vesmíru, obvinila jej komise papeže Pavla V. z kacířství, jeho názor odsoudila a zakázala. 

Mimo to byl tento výjimečný astronom v sedmdesáti letech donucen Koperníkovo učení ve-

řejně zavrhnout a zbytek života prožít v domácím vězení. Za zmínku stojí také skutečnost, že 

katolická církev zcela zprostila Galileia jeho „provinění" až na konci 20. století. 

Pozn. Přesvědčení o tom, že si Galilei přiblížil nebesa jako první, je sice všeobecně vžité, ale nemusí být zcela 

přesné. Podle některých nových tezí používali jakousi zvětšovací „čočku" k pozorování nebes staří Asyřané už 

před třemi tisíci lety. 

Dalekohledy, u jejichž zrodu Galileio kdysi stál, umožnily astronomům pozorovat a odhalovat 

vesmír zcela novým způsobem a díky dalším vědeckým objevům i církevní autority postupně 

od původních strnulých modelů světa upustili. Lidský pohled prostřednictvím neustále zdoko-

nalované techniky pronikal hlouběji a hlouběji do nekonečného a všeobjímajícího prostoru... 

potomci dávných hvězdářů, nalezli jsme již mnohé odpovědi a vysvětlení, s nej-

modernějšími přístroji objevujeme vesmír podle lidských měřítek až neskutečně vzdálený. 

Žádná technika nám však dodnes nepomohla odhalit skutečný smysl té nevysvětlitelné 

prostorové nekonečnosti ani našeho vlastního bytí. 
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1.3 Mýtické výklady oblohy 

Téměř všechny kultury měly představy o kulatosti oblohy, i když například Mezopotámci 

nebo Židé hovořili o nebesích jako o rovině. Mnozí se domnívali, že je nebeská kupole utvo-

řena z pevné látky. Některé kultury si představovaly klenbu jako stanovou plachtu, na které 

jsou z vnitřní strany připevněny hvězdy. Podle Číňanů se nad zemí klenula nebesa jako bal-

dachýn s 9999 záhyby. Íránci se kdysi domnívali, že nebeskou kopuli tvoří křišťálová sko-

řápka, obklopující Zemi ze všech stran. Rozvíjeli také teorii o kopuli z kovu. Jiní si oblohu 

představovali jako slunečník, zvon, obrácený pohár, víko kotlíku, či dokonce jako krunýř ob-

Podle Egypťanů tvoří oblohu prohnuté ženské tělo bohyně ne-

bes Nut, kterou bůh vzduchu Šov vyzvedl do výše, aby jí od-

dělil od boha země Geba a stvořil tak svět. Končetiny Nut 

někdy podpírají ještě další čtyři bohové. V některých egypt-

ských vyobrazeních symbolizovala oblohu nebeská kráva, v 

hieroglyfech byla symbolem jména Nut oblá váza. Nut byla 

považována za ochránkyni duší mrtvých, z nichž se při dotyku 

s jejím tělem, nebeskou klenbou, stávaly hvězdy. 

V řecké mytologii tvoří nebesa bůh llranos, první syn dcery chaosu, bohyně země Gái. Oblo-

hu nese na ramenou jeden z Titánů Atlas, který byl k tomuto věčnému úkolu odsouzen za trest 

kvůli vzpouře proti bohům. 

Ve vikingských legendách o stvoření světa vytvořili nebeskou klenbu bohové z lebky svého 

předchůdce, prvního boha Ymiho. Z jeho těla učinili náš svět, z krve moře a jezera, z masa 

zemi a z kostí skály. Nebeskou klenbu (lebku) podepírají čtyři skřítci - Austri (východ), 

Vestri (západ), Sudri (jih) a Nordri (sever). Pro osvětlení nebes využili vikingští bohové žhavé 

uhlíky, které zasadili do různých míst nebeské klenby a určili řád jejich světla i pohybu. 

Galové, kteří nebe neviděli jako příbytek bohů, ale jen jako kolébku atmosférických jevů, vní-

mali oblohu jako pevnou střechu nad svou hlavou. 

Existuji i zmínky o tekuté klenbě, kterou silný atmosférický tlak drží na místě a brání jí v od-
0 u. „Hvězdy na ní plavou jako koráby na klidné mořské hladině. Tato představa je 

vzácnější, ale i zajímavější, připomíná doby, kdy naši praotcové vyprávěli zkazky o cestách 

Ptáků horním oceánem. Vzdáleně se tato představa řadí k některým muslimským pověstem, 

japonským a malajsiským mýtům a ovšem i k biblické pověsti o nebeském vodstvu, jež Jahve 

es a na hrisný svět, a způsobil tak potopu, z níž se zachránil pouze Noe a jeho rodina." (Ver-

rovské vesmírné želvy. 

obr. 7 Moderní verze starého 
egyptského motivu 
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det, 1997, s.27) údajně i Egypťané rozvinuli představu oblohy jako nebeské řeky odrážející 

Nil. Babyloňané a židé se pro změnu domnívali, že nad viditelnou nebeskou klenbou je voda 

uložená v obrovských vodních komorách. 

1.4 Uspořádání všehomíra 

1.4.1 Vesmír - postel s nebesy? 

Při hlubším zkoumání starých kosmologií lze nalézt značné množství shodných prvků a to i 

v představách o rozvrstvení a uspořádání vesmíru. 

Většina blízkovýchodních kultur se shodovala v představě, že je kosmos sestaven jako sou-

stava rovin nebo kleneb, které jsou obvykle podpírány nějakými nosníky. „Obecně šlo o tr, 

nebo více takových rovin, takže si kosmos můžeme představit jako postel se čtyřmi sloupky, s 

matrací (zastupující Zemi), nebesy (oblohou) a komorou pod postelí (podsvětí)." (Chapman, 
2003, s. 51) 
Velmi častá byla představa třípatrového kosmu. Základní tři světy, přestože je lidé v různých 

dobách a zemích nazývali odlišně, jsou si ve všech kulturách velice podobné. Jeden svět je 

vždy světem lidí, další představuje nebesa, místo světla, kde sídlí bohové, svatí, duše mrtvých, 

nebo jiné, většinou dobré bytosti. Ve třetí sféře, označované nejčastěji ve smyslu podsvětí, 

bývají obvykle ukryty temné síly a mocnosti zla. O svět lidí svádí síly ostatních světů neko-

nečný boj, boj dobra a zla, řádu a chaosu. Je vám toto rozdělení povědomé? Jak by ne, vídáme 

jej v pohádkách. 

1 -4.2 Strom jako základ vesmíru 

Pozoruhodnou koncepci trojvrstvého vesmíru nalezneme 

v tradici keltských šamanů. Jejich kosmos se skládal 

z Horního, Středního a Dolního světa. Všechny tyto světy 

spojoval tzv. Velký strom, označovaný někdy pouze jako 

Strom. Podle starých Keltů na větvích Velkého stromu visí 

trsy hvězd a Slunce s Měsícem, otáčející se dnem i nocí, aby 

označili roční období. „Ve všech směrech od středu 

se rozkládá Střední svět, místo, ve kterém žijeme i dýcháme. 

Je v něm však zároveň obsažena i dimenze Jiného světa, 

který neustále překrývá toto království takovým způsobem, 
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obr. 9 Yggdrasil 

že někdy můžeme přejít z jedné dimenze do druhé, máme-li 

potřebné prostředky a známe-li cestu." (Matthews, 1995, s. 

51) Z Horního světa, které je místem hvězd, božstev a mění-

cího se ohniska vnitřních a vnějších světů, je vidět celý 

vesmír, ve kterém se lze dle šamanů pohybovat zvnějšku 

dovnitř. Ve vnitřních světech mohli šamani volně překračovat 

velké vzdálenosti a dokonce i hranice času. Při tom se se-

tkávali s nej různějším i bytostmi (od zvířat po bohy a abstrakt-

ní síly), od nichž získávali potřebné informace, aby mohli lé-

čit nebo radit sobě a druhým. V Dolním světě přebývají 

duchové země a ohně a běhají či létají zde totemová zvířata, 

které odtud šamani často vyvolávají. Z podobné filozofie vycházela i šamanská tradice 

severoamerických kultur. 

ústavu obrovského vesmírného stromu objevíme také v mytologii severských národů. 

Podle těch mohutný jasan zvaný Yggdrasil pojí a zároveň podpírá několik samostatných světů, 
2 nichž každý je obydlen jinými bytostmi. Existuje více popisů jednotlivých sfér a jejich 

°byvatel. Vikingové si svět představovali jako plochý kotouč obklopený oceánem, v němž 
C|há obrovský had jménem Jormungand. Často jsou uváděny jen tři hlavní světy, které strom 

Podepíral. Prostřední svět Midgard je domovem lidí, jeskynních obrů, trpaslíků a elfů. Horní 
Syet obývají v pevnosti Asgard bohové. Midgard a Asgard pojí mihotavý duhový most 

režený před útokem obrů bohem Heimdallem. Nejnižší svět Nilfheim patří studené bohyni 
Hel 

koří 

a j e místem, kde většina mrtvých v nehybnosti a mrazu očekává znovuzrození. Tři hlavní 
e n y str°niu dosahují ke třem posvátným pramenům. První je v říši mrtvých střežen 

k tlivým psem Garmem, druhý hlídá v zemi mrazivých obrů přátelský obr Mimir a u třetího 
1 tri bohyně zvané Norny, neustále spřádající vlákno osudu bohů i lidí. Kořeny stromu 
01 m°hutný hadí drak Nidhögg, na nejvyšší větvi sedí obří orel a mezi nimi běhá po kmeni 

a dolů poťouchlá veverka Ratatosk, snažící se vyvolat spoiy. Světový strom je navíc 
neustále nt, « 

unrozovan jeleny spásajícími jeho listí a hady požírajícími kořeny. Norové byli 
Ceni, že v případě zničení světa by strom přetrval a poskytl útočiště dvěma bytostem, 

z nich? K 
y vzešel nový lidský rod. 

•4-3 Bar, e v n é sféry čínského nebe 

Staří Číňan - • 
n e si nebesa rozdělili do devíti okrsků, kterým šamani přinášeli oběti. Rozlišovali 

e'ké neh> 
e na východě, Jangové nebe na jihovýchodě, Rudé nebe na jihu, Rumělkové nebe na 
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jihozápadě, Završené nebe na západě, Temné nebe na severozápadě, Černé nebe na severu, 

Proměnlivé nebe na východě a Zenit ve středu. Podle legendy podepírá těžkou nebeskou 

klenbu osmero sloupů - osm velehor. V čínské mytologii se také traduje, že se kdys, vládce 

Kung Kung po prohraném boji o císařský trůn vrhl proti hoře Pu-čou, která byla jedním z ne-

beských sloupů, a způsobil její zřícení. „V důsledku toho se nebesa naklonila k severozápadu 

a Země se stala svažitou na jihovýchod, neboť sklon nebyl vyrovnán." (Jüan, 2004, s. 152) 

1.4.4 Nebesa z křišťálu 

Zajímavý model devítivrstvého nebe poznávali ve středověku studenti v rámci studia astrono-

mie, která byla součástí kvadrivia. Údajně se tehdy učili, že kolem kulaté Země rotuje devět 

sfér z průhledného křišťálu, poskládaných na sobě podobně jako slupky cibule. K jednotlivým 

sférám náležela vždy jedna planeta. Podle tehdejší věrouky byla navíc každá ze sfér přiřazena 

jinému typu andělů a nad všemi vrstvami se nacházelo nebe, kterému vládl sám Bůh se svatý-

mi. Pod nebeským královstvím byl mundus neboli svět. 

1.4.5 Sedm sfér, sedm nebí 

V některých pramenech se také dočteme o sedmivrstvém systému, který je s největší pravdě-

podobností úzce spjat s výše zmíněným středověkým modelem. „Podle západní tradice se 

nebe obvykle skládá ze sedmi sfér, odpovídajících sedmi planetám. Nejspodnější nebe se sklá-

dá z mraků, větrů a anděly střežených skladišť pro déšť, led a sníh. Druhé nebe je temne 

a plné hříšníků, čekajících na poslední soud. Ve třetím je zahrada, ráj, spolu s 300 anděly 

a peklem. Ve čtvrtém nebi se nacházejí vozy Slunce, Měsíce a hvězd a velké větry. V pátém 

se trápí padlí andělé, v šestém bydlí sedm cherubínů se šiky zářících andělů, kteří střeží celou 

Zemi. Sedmé nebe je naplněno nepopsatelným světlem, archanděly, cherubíny, serafíny a trů-

ny. Sedmi nebím odpovídá sedm zemí, z nichž nejvyšší je naše." (York, 1998, s.89) 

1 -4.7 Cesta utrpení 

Rovněž podle budhistických výkladů se vesmír rozprostírá daleko za bezprostřední fyzický 

svět, postřehnutelný smysly, a je rozložen do různých sfér existence. Všechny tyto sféry 

Prostupuje duhkha (jednoduše řečeno utrpení, strast). Ve světě čisté formy dlí velcí bohové 
aJe zde mnohem méně utrpení než ve světě obývaném nižšími bohy a lidmi. Strastiplnost se 

používá v několika významech. První znamená nepohodlí, strasti v běžném slova smyslu. 
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V dalším kontextu je to útisk nekonečným vznikem a zánikem okamžiku, strasti způsobuje 

neustálá změna, pomíjivost. Cílem budhistické fdozofie je vnitřní odpoutání od závislostí. 

Skrze oproštění od tužeb a lpění vede cesta ke svobodě, k existenci čisté formy. 

V antice byla rozšířená tzv. gnostická hnutí. Gnóze zahrnuje různá náboženská hnutí, jejichž 

členové hledají „vykoupení" ze života naplněného utrpením. Podle gnostické fdozofie utvářejí 

každého z nás dvě protikladné síly - „světlo" z duchovního světa a „temnota" ze světa fy-

zického. Neboť žijeme ve fyzickém světě, obklopuje nás temnota a utrpení. Lidská duše 

se touží vrátit z cizího prostředí lidského těla do „říše světla", z níž pochází. Život v tělesném 

světě byl gnostiky vnímán jako mámení, klam zlých sil. Duše vybavená heslem od učitele 

gnóze se mohla vydat na „zpáteční cestu" kolem planet a mnoha strážců. Na pouti se osvobo-

zovala od všeho pozemského připoutání, vazeb, pudových reakcí a vášní. Čím více se putující 

duše vzdalovala temnému světu, tím více se v ní mohla projevit čistota světla. Podobně jako 

v budhistické představě, obývají jednotlivé sféry vesmíru bytosti s rozdílnou čistotou světla 

a bůh žije od temného a útrpného světa úplně nejdál. 

Podíváme-li se na oblohu jako na klenbu či vrstvu, ať už jakéhokoli skupenství, vyvstane 

nam z e otázka. Co je za onou klenbou? A má-li nebe více vrstev, co je za tou poslední? Para-

dox konečnosti vesmíru výstižně a vtipně vyjadřuje obrázek č. 10. 

nomii, jež vyšla v roce 1880 

16 



1.5 Hvězdy a souhvězdí 

„Před tisíci lety lidé nevěděli, co jsou to hvězdy. Zna-

menaly pro ně pouze tajemná světla na obloze. A tak pou-

žili nebeskou klenbu jako obrovské plátno a začali na ni 

malovat obrazy věcí, které byly důležité pro jejich život. 

Vzhlíželi ke hvězdám a představovali si scény ze svých 

legend a mýtů - příběhy, které jim radily, co si mají mys-

let o světě."(Sasaki, 2003, s. 5) 

1.5.1 Okna do jiných světů 

Nejstarší kultury dosazovaly zářivým bodům na obloze podobu a vlastnosti bohů. Tisícům 

hvězd však byla přiřazena i mnohá další podobenství. Podle nejstarších nalezených textů Su-

merové nazývali hvězdy pasoucím se stádem. Už tehdy si lidé všimli, že se některá světýlka 

na své cestě oblohou zastavují a vracejí zpět proti plynulému pohybu ostatních. A tak si pro 

svou „neposlušnost" vysloužilo pět nebeských těles, které dnes označujeme jako planety, příz-

visko „divoké ovce". Řekové pak nazývali planety „tuláky". 

Eskymáci viděli ve hvězdách třpytící se jezírka. Původní obyvatelé severní Ameriky a některé 

africké kmeny v nich spatřovali oči svých zemřelých předků. V germánské mytologii jsou 

hvězdy hlavičky hřebíků, co drží pohromadě nebeskou klenbu. Podle jiných výkladů jsou září-

cí nebeská světla zapálené pochodně, uhlíky, nebo také drahokamy vsazené do oblohy. Někte-

ří věřili, že jsou to otvory, jimiž lze zahlédnout nebeský oheň, nebo kudy lze proniknout 

do jiného světa, vystoupit k bohům nebo naopak dostat se z božské říše na zem. Významnému 

postavení se v tomto směru dlouho těšila Polárka, hvězda, kterou lidé považovali nejen za dů-

ležitou spojnici mezi světy, ale také za pevný střed otáčející se oblohy. Obyvatelé dálného 

severu připodobnili hvězdy ke koním a Polárku ke kůlu, k němuž jsou oři přivázáni. V čín-

ských mýtech se nad Zemí klene nebe jako překlopená skořápka, která je na Polárce zavěšena 

a otáčí se okolo ní. Od nepaměti byla Polárka věrnou pomocnicí všech mořeplavců, kočovní-

ků a tuláků, a ne nadarmo se jí dostalo označení „hvězda severu". 

Podle legend amazonských indiánů nebo australských domorodců byly některé hvězdy pů-

vodně lidé, kteří většinou už nemohli žít na Zemi a utekli na oblohu. Staří Slované zase věři-
H ' ž e i« na nebi přesně tolik hvězd, kolik je na zemi lidí. Každý člověk podle nich při narození 

dostane svou hvězdu, která těsně před jeho smrtí spadne k zemi a zmizí. 

Čiurlionis, 1908 
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1.5.2 Nebeské obrazce 

Nekonečné množství nebeských světel přirozeně neustále upoutávalo lidský zrak a lidský ro-

zum přímo vybízelo k hledání systému a uspořádávání. Díky tomu lidé od dávných dob jasné 

body spojovali v nejrůznější seskupení a geometrické obrazce, které byly později zahrnuty 

pod pojem souhvězdí. 

„Ve všech civilizacích si lidé nejjasnější hvězdné body na noční obloze záhy zvykli spojovat 

do souhvězdí. To jim nejen umožnilo snáze je najít příští noci, ale i lépe sledovat jejich pohyb 

po obloze v průběhu roku. Brzy si totiž povšimli, že některé hvězdy a jejich skupiny se ob-

jevují na noční obloze po celý rok, nevycházejí ani nezapadají, ale krouží kolem jednoho bo-

du. Vypozorovali i to, že některé hvězdy vycházejí na výcho-

dě, stoupají velkým obloukem po obloze a mizí pod obzorem 

na západě. Uvědomili si i to, že některé hvězdy a jejich sku-

piny, souhvězdí, na delší nebo kratší část roku mizí a znovu 

se objevují nad obzorem v pravidelných intervalech. Tak 

si lidé již dávno uvědomili spojitost času a prostoru." 

(Verdet, 1997, s.31) 

Souhvězdí vždy odrážela dobu a kulturu, ve které vznikla. Pro naše dávné předky před-

stavovala nejčastěji božstva, bájné hrdiny a významné postavy. Zpodobňovala však i zvířata či 

běžné pozemské předměty. O nejstarší ucelený soubor souhvězdí se zasloužil starověký astro-

nom Ptolemaios, který údajně pojmenoval přes tisíc hvězd a písemně je zaznamenal spolu 

se čtyřiceti osmi souhvězdími. Názvy souhvězdí však všechny nevymyslel, některé z nich byly 

údajně známy tisíce let. 

Během dlouhých staletí pojmenovaných nebeských obrazců přibývalo a dnes jich na obloze 

můžeme napočítat celkem 88. Milovníci fauny mohou za pomoci hvězdné mapy najít mezi 

hvězdami mnoho zvířat skutečných, od hmyzu, přes ryby a ptáky až po velké lvy a medvědy, 

a neméně tvorů imaginárních, například draka, létajícího koně, nebo roztodivné bytosti 

krizené. p r o sběratele jsou po nočním nebi 

roztroušeny rýsovací pomůcky, mikroskopy, 

dalekohledy, šípy, kusy lodí a další užitečné 

předměty. Dobrodruzi a hrdinové si také jistě přijdou 

na své v doslova hvězdné společnosti králů, 

bojovníků a statečných reků. 

°br. 12 Čínská hvězdná mapa, r. 
940 

w f r i 

obr. 13 Indická souhvězdí, 1840 
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1.5.3 Velká medvědice 

obr. 14 I 'elká medvědice, perský rukopis 
15. století 

Některá více nápadná hvězdná seskupení bývala 

podobně vnímána a často až překvapivě totožně vy-

obrazována na mnoha místech celého světa. Snad vů-

bec nejznámějším takovým obrazcem je Velká med-

vědice. Ta podle řeckých mýtů představuje lesní vílu 

a lovkyni Kallistó, která byla proměněna v medvědici 

a vynesena na oblohu. Existuje více výkladů toho, 

kdo a proč tak učinil. Podle jedné verze ji proměnila 

Héra, žárlivá manželka nejvyššího boha Dia, v další 

své milované změnil podobu sám Zeus, aby jí ochránil. Vyprávělo se také, že byla Kallisto 

v podobě medvěda postřelena a na omluvu k nebesům vynesena bohyní lovu Artemis. 

Medvěda v tomto hvězdném obrazci viděli rovněž Babyloňané, Féničané a některé kmeny 

severoamerických indiánů. Staří Egypťané spojili nejjasnějších sedm hvězd v býčí stehno, vi-

děli je však také jako součást zvláštního průvodu s Bohem, býkem, hrochem a krokodýlem. 

Jakési procesí si kolem nich představovali i Baskové. V čele jejich průvodu šli dva volové, za 

nimi dva zloději, skoták a sluha se služkou. Číňané si do obrazce dosadili nebeského úředníka 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ hvězcbé seskupení známé spíše pod názvem Vei^vůz, 
ve středověku se mu údajně říkalo Karlova bryčka. 

Francouzi jej označili jako Pánev a v Anglii je nazýváno 
Pluhem. (Sagan, 1996, s. 47) 
Pozn.: Nutno dodat, že Velkou medvědici řadí dnešní vědci mezi tzv. asterismy, skupiny hvězd, které dostaly 

jméno, aniž by opravdu tvořily souhvězdí. Zajímavostí je, že „současní astronomové nevnímají souhvězdí jako 

obraz nebo vzor složený z hvězd, ale jako určitou oblast na obloze. Souhvězdí jsou pro ně něčím jako státy nebo 

provincie na mapě." (Sasaki, 2003, s.7) 

'jjacKson Pollock, Odraz Velkého 
vozu, 1947 
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1.5.4 Venuše, bohyně mnoha tváří 

Jeden z nejvýraznějších bodů noční oblohy, 

označovaný někdy jako „pastýřská hvězda"', 

není ve skutečnosti hvězda, ale planeta Venu-

še, zastávající v mytologiích celého světa 

téměř výsadní postavení. Lze ji spatřit před 

úsvitem na východě a při soumraku na západě, 

proto ji u nás známe také jako Jitřenku a Ve-

černici, po staročesku sejí říkalo Krasopaní. 

Římané kdysi spojili Venuši s řeckou Afrodi-

obr^droBotticellu lrozernUnuSe, ko-
lem r. I 

,ou. bohyní lásky. V evropské tradici Ostala .a.o planeta 

spjata se symbolem krásy, lásky, plodnosti, smyslnosti a „ ^ h o d n á 

moře a nebes, zrodila se podle legend z morske pe y- ^ Antiití umélci 

opěvováni, byla po dloubou dobu významnou inspirací ^ v n e s p o í t u 

„ ní skládali obdivné Wsně, zobrazovali ji S 1 c b d o b r o d r u z i obsabují dila 

působivých soch. Námět Venušina zrozeni nebo jejich imiosmy R e m b r a n t a Velasqueze, 
nejpřednějšich evropských malířů - Botticelliho, Tiziana, Rubense, e 

Tuto bohyni lze najít i u Sumerů pod jménem lnanna, Ištar nebo Eštar, v E g Y P ^ o b y l a w s 

a Féničané ji označili jako Astrate. Ištar bývala spojována take s va ami. 
I-. rl do říše mrtvých, L-insu 

se domnívali, že večer je vidět její sestra, strážkyně vchodu a 
• m . u u «iihiřané ii nazvali Cholbon a po 

astronomové hovořili o Venuši jako o „Velké bíle bohym . S.b.rane ji _ 

dlouhou dobu to byla jejich jediná pojmenovaná planeta. Indové 

viděli Jitřenku jako půvabnou milenku boha Slunce, která každý 

den otevírá brány světla a zahání tmu, sestru noc. 

Pro některé kultury však zářivá planeta představovala spojence 

neblahých událostí. Mexičané se prý před ní svého času ukrýva-

li, neboť věřili, že její paprsky přinášejí choroby. Mayové v m 

viděli nebezpečného staršího bratra Slunce, mohutného vousa-

tého muže. Aztékové ji někdy spojovali se svým nejvyšším bo-

hem, opeřeným hadem Quetzalcoatlem. Pro tyto národy byla ^ 0peřený had 

Venuše jedním ze svmbolů zkázy a smrti, ale také znovuzrození. Quetzalcoatl, další 
J z podob Venuše 
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1.5.5 Nebeský zvířetník 

Aniž bychom byli zkušenými astronomy, všichni dnes známe názvy dvanácti souhvězdí, tzv. 

znamení zvěrokruhu. Zvěrokruh, nazývaný též jako zvířetník nebo zodiak, je označením ne-

beského pásu kolem ekliptiky (kruhu, vykresleného na obloze pohybem Slunce), v němž se 

nachází dvanáct souhvězdí - Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, 

Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby. 

Slunce, Měsíc a planety (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Sa-

turn) tímto pásem a souhvězdími pravidelně procházejí. 

Od převládajícího počtu zvířecích souhvězdí byl odvozen 

název zvěrokruhu. „Avšak pozor, když astronomové mluví 

o Beranu, myslí tím souhvězdí berana, kdežto mluví-li o 

— . Beranu astrolog, myslí tím znamení Berana čili jednu 
o*, /* Zvěrokruh, ,5. století ^ ^ k t e r o u s l unce projde za měsíc. Kdysi, 

ve 2. století před Kristem, se znamení a souhvězdí překrývala: rovnodennostní precese však 

bohužel posunula dráhu Slunce mezi hvězdami, a tím astrologům vyvedla nepěkný kousek: 

tím, jak se neustále posunuje bod průchodu Slunce světovým rovníkem o jarní rovnodennosti, 

posunují se i astrologická znamení. A tak dnes leží astrologická znamení v jiném souhvězdí, 

než podle kterého se jmenují." (Verdet, 1997, s.38-9) 

Snad úplně nejstarší dochované vyobrazení zvířetníku s dvanácti souhvězdími pochází z chrá-

mu bohyně Hathory v Dendeře v jižním Egyptě. Tento chrám je celý pokryt barevnými reliéfy 

s astrologickou tématikou. Nejvýraznější a nejznámější z nich je kruhový zodiak na stropě 

v Usiriově kapli, umístěné v nejvyšších prostorách chrámu. 1 když byl podle odhadů chrám 

vytvořen v 1 .století před naším letopočtem, zachycuje jeho 

výzdoba údajně mnoho tisíc let starou podobu nebe. 

Rovněž na dalších stropech v chrámovém komplexu je vy-

obrazena denní i noční obloha, hvězdy, souhvězdí a bo-

hové. Egyptská zobrazení zodiaku byla nalezena i na něko-

lika rakvích z 2.století př. n. 1. Bohyně Nut, obklopená zna-

meními zvířetníku, zdobila podle archeologických nálezů 

i víko rakve samotné Kleopatry. 

Před několika lety zveřejnila francouzská etnoastronomka Chantai Jécguez-Wolkiewiezová 

převratnou hypotézu, týkající se významu pravěkých nástěnných maleb v jeskyni Lascaux. 
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Podle její teorie není rozmístění kreseb zvířat nahodilé, ale odpovídá souhvězdím zvěrokruhu. 

„Pro ověření teorie nejprve musela rekonstruovat oblohu mladší doby k a m e n n é přesněji 

zmagdalénienu. Analýza barev prokázala, že malby pocházejí právě z tohoto obdob., e 

spolupráci s odborníkem na prehistorii jeanem-Michelam Genestem poté provedla presna 

měření obrysů kreseb a jejich vzájemné orientace. 

Porovnala astronomické a archeologické poznatky 

a došla k závěru, že jde o přesnou mapu tehdejší 

oblohy." (100+1, 19/2001, s. 48) Tato hypotéza nebyla 

sice vědci oficiálně potvrzena ani vyvrácena, rozhodně 

však nutí k zamyšlení. 

Na vytváření hvězdných map se po staletí podíleli 

přední umělci celého světa. Díky tomu vznikala sou- — _____ 
obr. 20 Mapa severní oblohy z roku 1515 

časně s mapami obdivuhodná umělecká díla. (Albrecht Dürrer) 

1.5.6 Osud ve hvězdách 

Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně 

ovlivňuje průběh a důležité události jeho života. Složité astrologické výpočty byly v minulost, 

hojně užívány v souvislosti s věštěním budoucnosti, s předvídáním, s různými rituály, podmi-

ňovaly důležitá rozhodnutí panovníků, začátky bitev, výstavby významných staveb a mnohé 

další dění. 

Hlavním ukazatelem vývoje osudu a událostí bylo pět planet, o nichž se lidé dlouhou dobu do-

mnívali, že jsou buď dobré nebo zlé a jejich působení se umocňuje a zeslabuje pod vlivem 

jednotlivých znamení, jimiž prochází. 

Venuši spojovali středověké výklady s ženskými silami, láskou a něhou. Dostalo se ji take 

přízviska „malý dobroděj". Merkur, označovaný jako „malý škůdce", představoval sily 

agresivní a zanícené. Mars, považovaný za dítě Slunce a Luny, byl spojován s principem Ko-

munikace a zprostředkovával výjimečná společenská postavení. Jupiter ztělesňoval autoritu, 

rovnováhu a řád. Saturn astrologové považovali za strůjce mnohého neštěstí a zkázy. 

Člověk je bytost zvídavá a také zvědavá, takže jej ani po tisíci letech touha nahlédnout pod 

roušku budoucnosti, případně nějak ovlivnit osud žádoucím směrem, nepřešla. Dnes se se-

stavování osobních, partnerských a různých dalších horoskopů věnuje nesčetně astrologu. 

Dlouhé výpočty a složité grafy či tabulky nahradily důmyslné počítačové programy, ktere po-

třebná data v mžiku zpracují za nás a předloží nám horoskop už hotový. Astrologem se tak, na 

rozdíl od dob minulých, může stát téměř každý. 
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1.5.7 Člověk jako obraz vesmíru 

Mnozí naši předkové chápali člověka jako jakousi 

zmenšeninu vesmíru. Zejména ve středověku 

vznikalo množství astrologických map lidského tela, 
r O 

zobrazujících propojení různých částí těla a organu 

s nebeskými tělesy a jednotlivými znameními. Podle 

tehdejších výkladů lidskou hlavu ovládal Beran, šiji 

a ramena Býk, Blížencům náležely paže i dlaně, 

Raku plíce, Lev byl spojován se srdcem, Panna s ját-

ry a měchýřem, Váhy střežily střeva a zažívání. Stir 

pohlavní orgány, Střelec oblast stehen. Kozoroh pat-

řil ke kolenům, Vodnář k lýtkům a dvě ryby byly 

spojeny s chodidly. Na těchto základech byla za-

ložená těsná vazba mezi astrologií a medicínou. 

Zřejmě nejznámější takovou mapu vytvořili na počátku patnáctého století bratři z Limburka. 

V rámci zakázky zámožného vévody z Berry, významného středověkého sběratele umem, roz-

pracovali nejen výjimečnou modlitební knihu s kalendářem, ale také údajně své nejleps, d. o, 

které však bohužel nedokončili. Přebohaté hodinky vévody z Berry o b s a h u j í stránku, známou 

pod označením Člověk ve zvěrokruhu, na níž je vyobrazen mladý muž, který, stejne jako cas, 

současně přichází i odchází a na těle má vyznačena znamení zvěrokruhu, odpovídající jednot-

livým oblastem a orgánům. 

„Když astrologie učí o vlivu planet na náš život, 

zapomíná, že sedm planet, jež svým vlivem ovlá-

dají náš život, je jen v naší sluneční soustavě, že 

jsou větší soustavy a mocnější slunce a planety, 

které přikazují našim sedmi planetám, co mají ko-

nat, jak mají působiti, a jest tu konečně přímý vliv 

oněch vzdálených sluncí, až k onomu největšímu 

slunci, jež můžeme nazvat tisícinásobným Brah-

mou." (Drtikol, 2004, s. 212) 

-v _ ,/" '411111». im?» MpUtBBtU* 
kL * S- »«" T*1 «<«" »>»«""« 

nd. érjxnímoiMUd. 
obr. 21 Bratři Z Limburka, 1413-6 
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1.6 Mocní bohové 

ta. snvl' 

>ho boh" 
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buk "e 

iho po 

•tbcho^ 

n ticliVí" 

Víra v nadpřirozené bytosti pomáhala lidem zodpovídat složité otázky. Už pradávní obyvatelé 

naší planety toužili porozumět výjevům, které je obklopovaly. Obloha noční i denní byla pro 

ně nedosažitelným místem, kde se bez ustání střídaly fantastické barevné obrazy, přicházelo 

odtud světlo, teplo, hromy, blesky, déšť. Bylo také třeba vysvětlit pohyby nebeských těles, 

nemoci a smrt. Kdo jiný by mohl tohle všechno řídit, než mocní bohové? 

„Od úsvitu dějin uctívalo lidstvo ohromný panteon bohů a bohyň, nadpozemských bytostí ztě-

lesňujících tajemství vesmíru. Chtělo a chce je uctívat, usmiřovat a vzývat, aby se tak naplnila 

hluboce pociťovaná potřeba lidí nalézat v každodenním životě rozměr přesahující tento svět. 

A jak se na zeměkouli rozvíjely civilizace a kultury, každá z nich si vytvářela podle vlastních 

zásad a učení svoji teologii, mytologii a náboženské obřady." (Hallam, 1998, s.6) 

1.6.1 Zrození bohů 

ýpújc <kíA 

né vypàî í 

olertí l'fll> 

yěroki** 

nad M 

Tyr. Br\ 

Podle našich předků stvořily veškerenstvo nadpřirozené síly, bohové. Odkud se však vzali oni 

konstruktéři vesmíru, Země a života? Jak a z čeho byla stvořena první síla, co vnesla 

do vesmírného chaosu systém a řád? Odpovědí existuje mnoho, každá kultura si počátek boží 

existence vysvětlila pomocí svých symbolů a vycházela z vlastního známého prostředí. Přesto 

lze i u výkladů vzájemně vzdálených civilizací najít určité shodné prvky. Naopak v rámci 

jedné kultury se vedle sebe objevují interpretace značně odlišné. 

Většina kultur hledala původ prvních bohů a tvořivých sil u jakési pralátky či energie, z níž by 

mohla existence vyvstat. 

v kosmogenických mýtech lze nalézt počátek všeho u nicoty, nekonečné vodní propasti, nebo 

P apuvodního chaosu. 1 ten je často chápán jako bezbřehý oceán, ze kterého se postupně 

tvořivou silou oddělila první bytost, poté nebesa a země. Blízkovýchodní kultury jej ozna-

ovali jako „vodní chaos", „Nun" nebo „Apsu". V knize Genesis se hovoří o stvoření vesmíru 

z ničeho - ex nihilo, ale i podle biblického výkladu se 

Bůh vznášel nad prvotním vodstvem. 

Jeden z popisů stvoření z počátečního vodstva 

obsahuje babylonská báseň, známá pod názvem 

Enúma Eliš. Na hliněných tabulkách se dochoval 

příběh, na jehož počátku se praoceán, označovaný jako 

mužský bůh Apsu, smísil se slanou vodou ženského 

rodu Tiámat a z tohoto vodstva se zrodili další bohové. 

obr.23 Tantrická buddhistická představa 
čistého bytí 
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„ Když byla nebesa ještě bezejmenná 

a ani země pod nimi neznala své jméno, 

Apsú, ten nejstarší, ploditel, 

a stvořitelka Tiámat, jež všechny zrodila, 

spojili své vody, nevzdělali však pastviny, 

neznali ještě trsy rákosu; 

když ještě nebylo zjevných bohů, 

vyslovených jmen a soudů, 

tehdy se v nich zrodili bohové. " 

(Enuma Eliš,in Hrych,2000,s.22) 

Atum, stvořitel Egypťanů, se prý rovněž vynořil z nekonečné a temné vodní propasti Nun. 

Sám sebe zhmotnil z energie obsažené v chaosu. V osamění umožnil zrození boha vzduchu 

Sova a bohyně vlhkosti Tefnut ze svého semene. Věřilo se, že jen co se utvořil vesmír, pů-

vodní moře se stáhlo a obklopilo nebesa. Někteří tvrdili, že hlavním otcem všeho je bůh Slun-

ce Ré, s nímž je Atum často spojován. V dalším egyptském pojetí byl na počátku všeho vodní 

chaos, v němž žil bůh Ptah. Jeho nitro skrývalo osm základních forem existence. Myšlenkami 

a silou magického slova vytvořil ostatní bohy i svět. Což velmi připomíná biblický výklad, 

kde na počátku všeho bylo Slovo a to Slovo bylo Bůh. 

V řecké verzi božského stvoření z počátečního chaosu, neuspořádané hmoty nahoře i dole, vy-

rostla pramatka země, bohyně Gaia. Z dolního chaosu se utvořil temný prostor Erebos, základ 

pozdějšího podsvětí, a z horního chaosu stvořila boží pramatka nebesa. Poté se narodil bůh 

lásky Erós, který se stal hnací silou celého stvoření. 

Podle Zuluů z jižní Afriky nebylo na počátku nic jiného než obrovský, tmavý močál, plný 

rákosí. Z rákosu vytvořil nejprve sám sebe, později i první lidské bytosti, nejvyšší stvořitel 

Unkulunkulu. Ten rovněž umístil na oblohu Slunce i Měsíc a stvořil vše potřebné pro lidský 
život. 

Pozn. Unkulunkulu je údajně zodpovědný za lidskou smrtelnost. Jednou poslal k lidem chameleóna s darem 

věčného života. Chameleon byl ale líný a pomalý. Než stačil dorazit do vesnice, předběhla jej ještěrka, druhý 

Unkulunkulův posel, se zprávou, že každý život jednou skončí smrtí. Chameleon dorazil pozdě, lidé už mezitím 

přijali svůj konečný osud. Stvořitel pak místo nesmrtelnosti vnesl lidem do života sňatek, aby se jejich rod mohl 
rozrůstat a život se tak navěky zachoval. 

Častá je představa, že prvotní božstvo vzešlo z jakéhosi kosmického vejce uprostřed prázdné 

temnoty. Jedním z takových příkladů je čínský Pchan Ku. O jeho stvoření se tradovalo, že 

v obrovském kosmickém vejci rostl dlouhých osmnáct tisíc let rychlostí přibližně dvou metrů 
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za den. Po celou tu dobu pracoval na stavbě vesmíru. Jednoho dne byl už tak velký, 

že skořápku prorazil a prázdnota se zalila světlem. Když nohama odstrčil nebesa od země, 

stala se z jeho těla látka tvořící vesmír. Slunce a Měsíc jsou jeho oči, hvězdy mu září 

ve vousech, půda je z těla, vodstvo z krve, dech se proměnil ve vítr a vlasy v rostlinstvo. 

Postupně z něj vznikl celý svět. Lidi stvořil úplně nakonec z malinkých vší, co mu běhaly po 

těle. 

Hinduisté věřili, že se jejich Pán stvoření zrodil ze 

zlatého zárodku, který kdysi na hladinu praoceánu 

vyplaval. Podle jednoho indického podání ležel první 

bůh Višna bez hnutí na předlouhém hadovi, plujícím 

praoceánem, dosud neuspořádaném. Had na svých stech 

hlavách vezl množství vznikajících světů. Ležícímu 

Višnuovi vyrostl z pupku dlouhý stonek a z lotosového 

květu, který na konci vykvetl, se zrodil stvořitel Brahma, 

oboupohlavní bůh, který sám sebe oplodnil tím zvlášt-

ním způsobem - spojením řeči a myšlení. V odkazech 

Indů lze najít, že brahma je jednak označení prapříčiny 

všeho stvoření a také je to stav, jemuž se lidé mohou 

přiblížit vyslovením posvátné slabiky óm. Traduje se, že Brahma po každém svém probuzení 

začne tvořit světy. Činí tak celý jeden boží den, který v přepočtu do lidského času trvá dvě mi-

liardy let. Večer se uloží ke spánku a během noci, stejně dlouhé, všechny světy zaniknou 

a rozpadnou se na malinké částečky. Další den z nich Brahma opět skládá. 

Některé kmeny z oblasti Polynésie nahradily kosmické vejce kokosovým ořechem, spočívají-

cím v zemi věcného ticha, v temných hlubinách chaosu. V ořechu žila ženská prabytost Vari-

a-Te-Takere, matka prvních božstev a Měsíce. Podle jiných obyvatel Oceánie přebýval 

ve vodách pravodstva stvořitel všech věcí Tangaroa v lastuře slávky jedlé. 

Prvotní božstva bývají obvykle bytosti neurčitého pohlaví, které své potomky „zplodí" spíše 

^ zmernými myšlenkovými schopnostmi, nebo jim nechají vzniknout z různých částí vlastní-
6 a" N é k d y v š a l c n a prahu existence stojí ne jedna, ale více bytostí, zastupujících ženský 

uzský princip. Tak je tomu i v případě kosmogonií indiánských kmenů, v nichž se uvádí, 

d
 P ° C a t k u v š e h o existovaly v prázdnotě sourozenci Nebe a Země. Společně stvořili hmotu 

život nejvyššímu vládci. Maorské kmeny z Polynésie věřily rovněž v existenci dvou 

pocatecnich bytostí zrozených ze sebe samých. Te Po (ztělesnění moci) a Te Kore (pustá 

P azdnota) zrodili v pusté prázdnotě chaosu nejvyšší božstva, prarodiče Božského pantheonu, 

ytech mexických indiánů se na samém počátku všeho vznášeli prostorem pouze velký 

obr. 24 Bůh Višnua 
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Otec Živitel a Matka Živitelka. Jednou Otec náhodou 

upustil svůj vzácný obsidiánový nůž. Z jeho dotyku 

se zemí se zrodilo tisíc šest set bohů, kteří osídlili svět. 

V japonské ústní tradici přetrval mýtus o třech poněkud 

neurčitých a neuchopitelných bytostech, které současně 

vystoupily z temnot chaosu na „planinu nejvyšších 

nebes" a odtud určily veškeré podstaty vesmíru. 

obr. 25 Nebeský otec a pozemská 
matka, Navajové 1.6.2 Podoby a život bohů 

Kromě nejvyššího stvořitele uctívali lidé nespočet 

dalších, obvykle na žebříčku moci níže postavených bohů. Je zajímavé všímat si, jaký 

charakter jim jednotlivé kultury přiřazovaly. Každé náboženství utvářelo svá božstva 

v závislosti na daném prostředí, opakovaných přírodních jevech, tradicích a běžně užívaných 

symbolech. Lidé přirozeně dosazovali svým božstvům lidské vlastnosti a to kladné i záporné. 

Některé mýty jsou doslova přeplněny božskými válkami, sváry a boji o moc. Není 

neobvyklým jevem, že jeden bůh usmrtí jiného boha, aby dosáhl svého cíle. Zda se ale mohli 

bohové skutečně vzájemně připravit o život, je sporné, neboť jak se od věků traduje, jsou 

ve sve podstatě nesmrtelní. Některé mýty zmiňují, že je-li bůh usmrcen, dostane záhy život 

novy. Podle Babyloňanů vytvořili božské bytosti lidský rod proto, aby za ně někdo jiný 

vykonával těžkou práci. Z čehož můžeme usuzovat, že byli mimo jiné i líní. Vedle toho však 

božský charakter utvářelo i stejné množství ušlechtilých vlastností jako spravedlnost, soucit či 

laská. Díky tomu lidé odedávna rozlišovali bohy laskavé a bohy hrozivé. 

Téměř po celém světě panovalo přesvědčení, že bohové žijí v nebi podobně jako pozemšťané. 

Žiji ve svých dvorech a palácích, shromažďují se, pořádají slavnosti, hry, tančí a diskutují. 

Mívají take sve představené, poradce a služebné. Ve většině ohledů se chovají a baví stejně 

i e. Bohové Chetitů na počátku věků přebývali ve studených jeskyních uvnitř tmavé ze-

me. Az jejich deti, mladá, chytrá božstva, je vyhnaly z podzemních příbytků a zřídily „králov-

ství nebeské". 

Fyzický vzhled božstev vycházel rovněž nejčastěji z podoby lidské. Nejvyšší bůh býval mnoh-

y zobrazován jako starší muž s plnovousem. Tak tomu je třeba v případě křesťanského Hos-

a, antického Dia, nejvyššího boha Inků Viracochy, prvního božského vládce Číny, či 

gs e o nacelníka bohů Ódina. Někteří bohové byli spojením člověka a zvířete. Nejvíce 

y° Pnkladu nacházíme v umění Egypťanů, kteří své bohy označovaly i čistě zvířecími 
symboly. 
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Bytosti zčásti lidské, zčásti zvířecí, vyznávali také hin- ^ ^ H J H ^ ^ ^ I 

duisté. Pro jejich božstva, včetně těch s čistě lidskou 

vizáží, je typickým znakem ne zcela obvyklé množství ^ , . • 1 

paží. Někteří bohové jich mají k dispozici i pět párů. Nej-

vyšší indický stvořitel Brahma bývá zpodobňován se 

čtyřmi tvářemi, hlídajícími čtyři světové strany. Ví se J s M ^ / Ě 

o něm, že se aktivně podílí na neustálém rozvoji vesmíru 

a zbytek času medituje. Indové vnímají božské síly jako 

dokonalé vyjádření přírody. Poznáním světa bohů může 

člověk podle nich lépe poznat sám sebe a naopak. 

Zvláštností je, že hindští bohové se údajně nepočítají J H S H ^ S E S S 

ve stovkách, ani v tisících, ale v milionech. 1 8 2 4 

Aztékové si jednoho z nejdůležitějších bohů, dárce života 

Quetzalcoatla, představovali jako mocného opeřeného hada. Ten je převážně považován za 

božstvo laskavé, zastupující sílu čtverého dobra, přestože někdy bývá spojován se symbolem 

války a lidských obětí. Jiná aztécká božstva se sice blízce podobají člověku, ale jejich zjev 

leckdy vzbuzuje hrůzu. 

Řada bohů byla obdařena schopností brát na sebe zcela jinou podobu. Příkladem může být 

řecký Zeus, který, aby se dostal do blízkosti vytoužených žen, dokázal se proměnit v cokoliv, 
včetně zlatého deště. 

Známým symbolem božství se stalo tzv. vševidoucí oko. Na mnoha zdech egyptských chrámů 

je zpodobněno oko boha Hóra. Představuje údajně nesmrtelné vědomí, které ví a vidí vše. 

V křesťanských výkladech je vševidoucí oko v trojúhelníku 

ft v *** l f c i ' chápáno současně jako znamení Svaté trojice (Otce, Syna a Ducha 

j P J T svatého). Často je považováno za symbol boží ochrany. Snad proto 

S ^ k , / » S ' J J à l i d é V m i n u l o s t i b ě ž n ě u m i s ť o v a l i n e J e n d o k o s t e l û a k a P l i č e k ' 
H j f t * M M H ale též třeba na štíty svých obydlí. 

^ v ^ ^ ^ r ^ ^ M V některých světových oblastech se vžilo přesvědčení, že nejvyšší 

lidský vládce je sám ztělesněním boha, a to jej činí všemocným 
I a nedotknutelným. Na této filozofii byla vystavěna pozice 

egyptských faraónů, čínských císařů, nebo později evropských 
kolem r. 1500 církevních hodnostářů. 
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1.6.3 Uctívání a posvátná místa 

Víru v nadpřirozené bytosti doprovázelo vždy přesvědčení, že je třeba si je předcházet, dávat 

jim najevo svou přízeň a oddanost, aby lidem zůstaly nakloněny. Nejstarší civilizace se do-

mnívaly, že všechna utrpení, bolest, pohromy a smrt přicházejí od bohů jako trest. S největší 

pravděpodobností už pravěcí lidé uctívali mocné síly dary a rituálními předměty. Během tisíců 

let se na naší planetě utvořila široká škála různých náboženství a kultů a spolu s nimi i nepře-

berné množství rituálů, pravidel a tradic. 

Ve všech koutech světa kdysi dávno lidé věřili v existenci mnoha božských bytostí. Dnes se 

toto přesvědčení označuje jako polytheismus. Při nahlédnutí do mýtů a historie lze zjistit, že 

obyvatelé všech kontinentů vyznávali nejrůznější bytosti oblohy, země, živlů, světla, temnoty 

a vlastně téměř všeho, co se jich nějak dotýkalo. Stejně tak tomu bylo i v místech, kde nyní 

žijeme my. Dříve, než tu převládla monotheistická idea jednoho Boha všemohoucího, byla 

středoevropská krajina dlouhou dobu svědkem nejrůznějších keltských a staroslovanských ri-

tuálů. Také ze zemí Alláha byli ostatní bohové kdysi vykázáni. 

Jedním z prvků pojících dodnes všechna náboženství je modlitba. Od dávných dob byla ne-

dílnou součástí lidského života. Jednou z nejpřitažlivějších forem byly posvátné písně. Před-

kové jejich prostřednictvím žádali mocné síly o náklonnost, pomoc a ochranu. 

Původní severoameričtí indiáni neuctívali bohy jako takové, vnímali je spíše jako duchy příro-

dy. Svého ducha podle nich měli nejen Slunce, Měsíc a hvězdy, ale každý kámen, živel, zvíře 

i rostlina. Prostřednictvím modliteb, písní a rituálních 

tanců s nimi navazovali jakési duchovní spojení. Po 

celé generace používali indiáni při svých obřadech 

posvátnou dýmku, která pro ně představovala centrum 

vesmíru. Její dým mohl odnášet modlitby k předkům. 

Podobně jako indiáni vnímali bohy i keltští šamani a 

mnohé domorodé kmeny. Také tradiční japonské 

náboženství projevovalo úctu nejen božským silám 

„kami", ale i všem stromům, jezerům, řekám, horám, 

propastem a dalším místům, kde kami sídlila. 

Rituály všech náboženství dokreslovalo také přinášení 

darů a obětí. Někteří bohové vyžadovali cenné 

předměty, jiní vzácné oleje, rostliny či zvířata, další se 

spokojili s tancem, písní nebo zapálenou vonnou tyčinkou. Velmi drahá byla přízeň 

azteckých, mayských a inckých bohů, kteří ji poskytovaly za cenu lidských životů. 

v ^ Mt * 

- V .i. 

obr.2« ranec Stvoření bohaS^ 
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Významnou roli sehrálo v lidské historii určování posvátných míst. Nejstarší takova místa 

byla nejspíš jen nějak ohraničeným a výjimečným prostorem ve volné přírodě, napr. obrovský 

strom, kámen, jeskyně, či skalní plošina. Jako posvátné vnímali lidé vysoké hory, jejichž 

vrcholy byly podle představ sídlem bohů. U nás je v tomto směru nejznámější řecký Olymp. 

Pro hinduisty je božským domovem a zároveň středem světa Kailas, posvátná hora Tibetu. 

Její úpatí prý začíná v pekle a na vrcholku se snoubí pomíjivé s věčným. Je také místem, kde 

se prolínají čtyři různá náboženství. 

Postupně začali lidé na různých místech stavět jednoduché svatyně, které časem zakryl stín 

monumentálních pyramid a rozlehlých chrámových komplexů. Právě v architektuře se kdysi 

nejviditelněji projevila odvěká lidská touha po přiblížení k nebesům. Nejen starověké 

schodovité stavby, ale třeba i vysoké gotické katedrály jsou toho dokladem. 

Když se dnes podíváte na svět shora, zjistíte, že veškerý obydlený svět je protkán sítí chrámů, 

kostelů, svatyň, svatyněk, kaplí, kapliček, oltářů a oltáříčků, modlitebních koberečků a ná-

boženských symbolů. A tam, kde nejsou lidé, vyjadřuje velikost božského ducha sama příro-

da. Posvátno je všudypřítomné. 

obr. 29 Představy bohů, Josef Váchal, 1926 
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1.7 Slunce a Měsíc 

1.7.1 Strážci dnů a nocí 

Slunce s Měsícem jsou nejvýraznější nebeská tělesa 

naší oblohy a zároveň mocné síly, výrazné 

ovlivňující nejen lidský, ale veškerý život na Zemi. 

Od věků nás provázejí dnem i nocí a dohlížejí na 

pozemský řád. Řídíme podle nich své dny, odpočí-

táváme týdny, měsíce a roky. Nebeské hodiny 

se jen tak nezastaví. Pro svou velikost a vyzařování 

se stali tito průvodci neodmyslitelnou součástí lid-

ských příběhů. Bylo by opravdu s podivem, kdyby 

je staré civilizace nepovažovaly za nejdůležitější 

z bohů. Většina kultur jim přiřazovala ohromnou 

moc. V mýtech se o nich hovoří převážně jako 

o příbuzných. Nejčastěji to bývají sourozenci 

a manželé, občas je jeden z nich tomu druhému 

rodičem. 

Všeobecně není sjednocená představa o tom, jakého jsou vlastně rodu. 1 u nás hovoříme o tom 

Měsíci a o té Luně, ačkoliv jsou jedním. V některých výkladech jsou oba bohové rodu muž-

ského, v dalších je Slunce muž, Měsíční bohyně jeho žena či sestra a jinde naopak. Sluneční-

mu kotouči bývá nejčastěji přiřazována mužská identita. Jednou z výjimek je japonská Ama-

terasu, krásná a soucitná sluneční bohyně, sestra Měsíce. Kdysi se Amaterasu ukryla před ne-

spravedlností do nebeské jeskyně a zanechala svět v temnotě. Ostatní bohové vymysleli lest, 

aby ji ze skrýše vylákali. Zavěsili před jeskyni zrcadlo a bohyně okouzlená vlastním obrazem 

úkryt opustila. Spolu s ní se vrátila na svět i sluneční záře a potřebná životodárná síla. Ctěný 

rod japonských císařů pokládal Amaterasu za svého božského prapředka. 

Sluneční božstva bývala vnímána jako laskavá, přátelská a dokonalá. Oproti tomu Měsíc mu-

sel někdy snášet nálepku jisté nepovedenosti, když lidé hledali důvod, proč méně září. 1 on 

! však našel řadu příznivců. Pro lnuity ze Severní Ameriky představoval velkého obratného lov-

ce z nebeské země, pod jehož pravomoc spadají všechna lovená zvířata. To byla úloha ne-

smírně významná. Zastával navíc roli strážce morálky a věřilo se, že právě on přináší lidem 

1 děti. Jeho působení na Zemi zprostředkovával kmenový šaman léčitel. 

! K , a d n ý náboj v sobě skrývá i označení Luny jako nebeské zahradnice. Každá babka kořenářka 

\ věděla, jak citlivě různé rostliny na měsíční svit i fáze reagují a jak jim síla nočního svitu 
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obr. 31 Nimba 
-měsíční bohyně 

1933 

prospívá. A pak tu máme úplněk, magickou měsíční fázi, při které se dějí prapodivné věci. 

Vybraní jedinci se mění ve vlkodlaky, náměsíčníci nevědomky opouštějí svá lože, čarodějnice 

pořádají divoké reje a všechna kouzla i kletby se umocňují. Skutečný výčet úplňkových 

zvláštností by nejspíš skončil až na další straně. Možná proto považovali 

Řekové měsíční bohyni Seléné za ochránkyni čarodějů. 

1.7.2 Stvoření světla 

O zrození světla se vyprávělo ledacos. Ve Starém zákoně se píše, že 

Slunce a Měsíc dosadil na oblohu Bůh čtvrtého dne stvoření. Bretaňané 

se domnívají, že Slunce vyzdvihl k nebesům Bůh a Lunu ďábel. Francouzi 

si mezi sebou povídali o dvou Sluncích, co měl Bůh v zásobě. Nejprve 

použil jedno a po čase dosadil na nebe i druhé jako Měsíc. To nemá už tak 

jasné světlo, protože čekáním zestárlo a jeho svit se vytratil. 

Podle babylonských záznamů se Slunce s Měsícem zrodili společně z těla 

prvotní bohyně Tiámat. Všemocný Ré, jak jej často nazývali Egypťané, 

nejprve dlouhý čas přebýval v lotosovém poupěti s pevně sevřenými víčky, 
aby nepřišel o své světlo. Jednou vystoupil, nesmírná záře se rozlila a on 

se stal slunečním bohem. 

Jihoafrické mýty popisují, že si Slunce vyňal z hrudi nejvyšší bůh Mvelingai. Válečnou se-

kyrou jej rozdělil na šest kusů. Jednu část si ponechal, aby na jeho prsou dál zářila, a ostatních 

pet vyhodil modrý slon vysoko do nebe, aby se staly slunci pěti dalších světů. Poté jim bůh 

poručil, aby každé ráno vycházely z ucha hlavního slona příslušného světa, putovaly po oblo-

ze a zarily. Ze sloního ucha vyšel na náčelníkův příkaz i Měsíc. Podle zadaného úkolu kaž-

vecera na východě z levého ucha vychází a k ránu se do pravého ucha na západě vrací. 

Australane byli přesvědčeni, že nápad o stvoření Slunce dostal dobrý duch Bajamí, když viděl 

° en" N a p a d , ° jej, že kdyby někdo vytvořil obrovskou a stálou vatru, na Zemi by už nikdy 

nebyla zima. Se svými pomocníky nasbíral hromadu dřeva, za pomoci hvězd ji zapálil a vy-

b l" b n e b e S Û m " ° d t é d ° b y n á s n e b e s k ý o h e ň zahřívá a osvětluje. V jiné australské legendě 
y ebeský oheň připraven, ale nikdo jej neuměl zažhnout. Až jednou závistivá samička še-

dostribrneho jeraba ve vzteku sebrala vajíčko pštrosici Emu a vší silou ho vymrštila do nebes. 

ejce dopadlo na dřevo a okamžitě vzplálo. Nebe i země se zalilo světlem, co je tu pro nás 
dodnes. 

světla"0"1 k a n a d S k é m m ý t U v y h l á s i l nejmenovaný moudrý náčelník soutěž o nejlepší zdroj 
a Pro dosud šerem obklopený svět. Své slunce přinesli tři bytosti. Krkavec a liška, jejichž 
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světla málo svítila i hřála, a šakal, který málem způsobil sežehnutí všeho živého. Později vsa 

do osady zavítali dva bratři, dvojčata. Když viděli, jak jsou indiáni nešťastní, nabídl se první 

z nich, že se sám vyhoupne na oblohu, čímž vznikne slunce přesně podle představ. Druhy 

bratr jej na nebesa následoval s nápadem, že se budou střídat. A tak jeden z nich sviti světu 

ve dne a druhý v noci. Eskymáci v těchto světlech taktéž viděli sourozence. Pro ně to byl. 

sestra a bratr z pobřežní vesnice. Jednou dívka při útěku před bratrovým škádlením vyšplhala 

k nebi po vysokém žebříku a stala se Sluncem. Chlapec se rozběhl za ní, proměnil se v Mesic, 

ale sestru už nikdy nedohonil. 

Amazonští indiáni svým dětem vyprávěli, že Měsíc svého času v lidské podobě navštěvoval 

Zemi, kde se zamiloval do mladé dívky. Oženil se s ní a Slunce bylo jejich prvním potomkem. 

Později se jim narodil druhý syn, vzdálené slunce, které ze Země nevidíme. Další jejich dite 

známe jako Venuši. 

1.7.3 Nebeské putování 

„ Ráno vychází bůh Ré z východní nebeské brány, u níž stojí dvě tyrkysové sykomory, a naseda 

do nebeského člunu. Čtyři psohlavé opice z rodu paviánů, které mají na zemi ve zvyku vítat 

východ slunce křikem, sedí na přídi. Uprostřed lodi ověnčené lotosovými květy stojí besídka 

se skvostným trůnem. Ré usedne na trůn obklopen družinou nejmilejších bohů. Nebeští veslaři 

se opřou do zlatých vesel a loďka zvolna vypluje na modrý nebeský oceán. Oslnivá zaře 

tryská ze slunečního kotouče nad Réovým čelem. Sluneční kotouč ovíjí posvátný had, připra-

vený bránit svého pána a svést boj s drakem Apopem, který číhá, aby zastřel sluneční světlo. 

Nádherný sluneční člun pluje oblohou až k vrcholu své pouti a sjíždí pomalu po západní oblo-

ze k branám západní říše mrtvých. Sluneční kotouč nad Réovou hlavou rudne a zapadá s člu-

nem za obzor. Brána do podzemní říše se otevře, člun slunečního boha zakotví u břehu a Ré 

přesedne do nočního člunu. Vněm pluje temnými vodami podsvětí, a kudy pluje, tam na chvíli 

vnáší mezi duchy zemřelých světlo a radost. Ochotně se sbíhají k lanu a táhnou člun tichou 

bezvětrnou končinou k východu. " (Petiška, 1998, s. 21) 

Vyprávění Eduarda Petišky barvitě vykresluje prastarý egyptský mýtus o slunečním putování 

nebeským oceánem. Představa nebeského člunu poskytovala dávným stavitelům pyramid 

uspokojivé vysvětlené slunečního pohybu. Na některých vyobrazeních kutálí po obloze slu-

neční kotouč egyptský skarabeus, další ze symbolů Slunce. 
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Řecký bůh Hélios i jeho sestra Seléné používali 

k přesunu oblohou vozy tažené dvěma koňmi. Uvádí 

se, že Héliův syn Faethón se proti vůli otce zmocnil 

jeho vozu a vyjel na nebe. Koně poznali, že je vede 

cizí nezkušená ruka a splašili se. Sluneční povoz se 

prudce naklonil a přiblížil se k zemi. V důsledku ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

toho zčernala africkým obyvatelům pleť a vytvořily 

se rozsáhlé pouště. Kam se vůz přiblížil, vznikala 

spáleniště. Nejvyšší bůh Zeus bleskem shodil Faethóna z oblohy, aby zmučené zem. ulevil. 

Od toho dne po každém západu Slunce nebesa truchlí nad ztrátou mladého boha a na zem 

dopadají slzy, které my nazýváme rosou. 

Podobnou vizi nebeských vozů nacházíme v mýtech Vikingů. Ti získali přesvědčeni, ze slu-

neční i měsíční spřežení pronásledují dva vlci - Skol (výsměch) a Hatim (nenávistník). Když 

se vlci k pronásledovaným více přiblíží, vidíme to ze Země jako zatmění. Význačný hindu.s-

tický bůh Súrja projíždí sedmerými nebesy na voze taženém šesti nebo sedmi nejrychlejš.mi 

koňmi a pečlivě pozoruje lidská konání. Povídá se, že jeho oři nevypadali jako ostatní, meh 

prý i sedm hlav nebo čtyři páry nohou. Ve 13.století našeho letopočtu byl na pobřeží Bengál-

ského zálivu v indickém Konaraku vystavěn chrám, představující slunečního boha s jeho vo-

zem i spřežením. Dnes je pokládán za jednu z nejoblíbenějších brahmánských svatyni. 

Pohanský sluneční vozataj Svarožič se mohl pyšnit ohnivým koněm se zlatou hřívou a stří-

brnou srstí. Při svém pravidelném putování nezřídka čelil útokům mračných démonů. Jako 

prvorozený syn nejvyššího boha si vysloužil vůz posetý diamanty. Možná měl k dispozic, 

vozy dva, neboť někteří pamětníci popisovali i jiný, podobný spíše zlatému vejci. S každým 

východem Slunce se bůh znovu narodil a začal růst, kolem poledne dosáhl dospělého věku 

a se západem umíral jako bělovlasý stařec. Kdo zná pohádku o Dědovi Vševědovi, jistě se 

tomu nepodiví. 

V čínských mýtech existuje deset různých sluncí, malých chlapců. Každý den jeden z nich pu-

tuje s matkou ve slunečním voze, taženém dračími koňmi, po nebeské skořápce. Přes den míří 

vůz na západ a sluneční synek svítí do daleka. Po večerní koupeli vozí matka chlapce nazpět, 

i ale protože každý z nich vždy usne, je svět zahalen tmou. 

I Původní obyvatelé Severní Ameriky se domnívali, že Slunce nosí po obloze na svých zádech 

bůh Tsohanoai, který zářivý kotouč po každém návratu domů zavěšuje na zeď svého obydlí. 

V polynéských příbězích se Maui, jeden z hlavních hrdinů tamní mytologie, pokusil Slunce 

1 zbrzdit, neboť se mu zdálo, že po obloze příliš chvátá a dny jsou tak moc krátké. Přemluvil 
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své bratry, aby slunečního boha zachytili do smyčky, až bude ráno opouštět propast, která je 

jeho nočním útočištěm. Plán se vydařil, bratři společně nebeského mladíka polapili a drželi jej 

tak dlouho, až značně zeslábl. Po svém propuštění pomalu pokračovalo unavené Slunce v za-

počaté cestě. Od těch dob trvá den déle a všichni na zemi mají před západem Slunce na všech-

no dostatek času. 

1.7.4 Zatmění a zmizení 

obr.33 Zatměni Slunce v Peru. 18. století 

Zatmění Slunce či Měsíce je úkaz velmi ná-

padný. Nejstarší zapsané zprávy v histori astro-

nomie se týkají právě zatmění. Nejvíce doklá-

dají záznamy o pozorování zatmění ze starého 

Babylonu, Egypta a Číny. Tyto a další kultury 

považovaly zatmění nebeských těles za špatné 

znamení pro národ i vladaře. V Babylonu za-

žehnával hrozbu smrti panovník tím, že se ne-

chal očistit borovým terpentýnem, namazat 

vzácným olejem nebo pokropit dešťovou vodou. Někdy musel jít ve svátečních šatech políbit 

stařenu. Číňané byli při pozorování obzvláště pečliví. Při nastalém zatmění rozléhal se všem. 

jejich městy rachot bubnů, které měly světlo osvobodit od zlého draka, co ho chtěl poznt. 

Současně se snažili bojovníci obludu odradit od úmyslu stovkami vystřelených šípů. Straš-

livým hlukem chtěli zabránit zatmění také Inkové. Ti si ale u Slunce představovali místo ob-

rovských draků nepopsatelně hrozivé nestvůry, jimž se nic jiného na světě nepodoba.^ 

Indové věřili, že Slunci v lítém boji s příšerou nejvíce pomohou, když se omyjí a řádně po-

modlí. U Staroslovanů chránili sluneční kotouč před útokem draků nebo vlkodlaků nebeští 

bojovníci, kteří z těchto důvodu nebeský vůz na cestě stále doprovázeli. 

Dochovaly se zmínky o tom, že v r.585 před Kristem poradil řecký myslitel Thalés z Mílétu 

lýdskému králi Kroisovi, aby začátek plánované bitvy pozdržel. Když se pak při boji den náh-

le proměnil v noc, nepřátelé prý v hrůze utekli. 

Mezi lidmi se vyprávělo nejen o slunečním zatmění, ale dokonce o jeho úplném zmizení. Ve 

staré finské pověsti ukradla Slunce z oblohy zlá čarodějnice, protože ho toužila mít jen pro se-

be- Měsíc s e Slunci zavřenému ve sklepení snažil pomoci, ale podlehl čarodějčinu kouzlu 

a ocitl se také v cele. Lidé byli sice zklamaní, že je na světě najednou šero, ale pro záchranu 

svetel nic neudělali. Naštěstí seje rozhodl zachránit moudrý kouzelník. 

V Mexiku se traduje, že kdysi Slunce propálilo nevědomky plášť ješitného střelce, který se 
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mu rozhodl pomstít. Počíhal si na něj na vysoké skále a za pomoci škodolibých lesních duchů 

jej svázal a uvěznil v horách. Nad světem se rozprostřela tma. Všichni slunce prosili, aby se 

vrátilo, ale ono nemohlo. Až krtek ocitl se v jeho blízkosti a rozhodl se mu pomoci. 1 přestože 

jej sluneční žár spaloval, statečně přehryzal provaz a slunce bylo opět svobodné. Vyhouplo se 

na oblohu a svět zalilo potřebné světlo. Jen chudák krtek ho svými spálenými očky už nikdy 

neviděl. 

Lunu z nebe ukradla příšera z jednoho středoamerického jezera. Tady lidé neváhali a ihned se 

jali ji hledat. Podle lehké záře nad vodou poznali, kdo ji vězní. Podstrčili obludě ostře kořeně-

né jídlo a ta po málo soustech vyplivla Měsíc zpět na nebe. 

Před nějakou dobou zcizil kdosi Měsíc i z nebes severoamerických 

indiánů. Po čase všechny unavovalo chodit v noci úplně potmě. 

Shromáždili se a jednali, kdo by mohl Měsíc nahradit. Sám se na-

bídl kojot. Vysadili jej tedy na oblohu. Kojot svět osvěcoval 

a ohříval tak akorát, takže s ním byli lidé spokojeni. Jenomže kojot 

viděl z oblohy všechny nekalosti a zavčasu je hlásil. To se po-

chopitelně záškodníkům nelíbilo a tak brzy milého kojota z oblohy 

sundali. Měsícem je dávno někdo jiný, ale kojot stále strká čenich 

do věcí, do nichž mu nic není. 

Slunce i Měsíc celé věky čelí mnohým nebezpečenstvím. Naštěstí 

se vždycky najde někdo, kdo jim z nesnází pomůže. 

Obr. 3 4 Staroindický 
démon Ráhu, symbol 

zatměni Měsíce 

•7.5 Skvrny na Měsíci 

Kdo se někdy pozorněji podíval na Měsíc, jistě si všiml, že je posetý tmavými skvrnami. Nez 

si astrologové přiblížili měsíční krajinu dalekohledem, ležela našim předkům otázka o jejich 

původu v hlavě opravdu dlouho. Mnohým pozorovatelům připomínaly skvrny svým tvarem 

lidské tváře. Možná proto převládal v křesťanské Evropě názor, že si na Měsíci odpykavaji 

trest temné duše provinilců, kteří zpravidla porušovali nedělní klid, kradli nebo projevovali 
nedostatek lásky svým bližním. 

Amazonští indiáni byli u toho, když měsíční tvář znečistila žárlivá dívka. Ta tehdy zavidela 

své sestře lásku Měsíce a chtěla jí ho odloudit. Měsíc ji však neustále odmítal a přehlížel, pro-

to na něj jednou ve vzteku naházela špínu. V jiné verzi příběhu žena Měsíce zemřela při poro-

du druhého slunce a Měsíc si potřel tvář sazemi jako výraz zloby a smutku. 

Africké příběhy popisují, jak Měsíc žárlil na Slunce, protože jasněji svítilo a těšilo se vetsi lid-

ské náklonnosti. Aby sám začal více zářit, odlomil slunci několik paprsků. Slunce se za to na 
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něj velmi rozzlobilo. Místo v jezeře se toho dne vykoupalo v kaluži a pak ze sebe všechno 

bláto setřáslo na Měsíc, na němž blátivé skvrny zaschly a zůstaly navždy. 

1.7.6 Bájní tvorové čínského nebe 

obr. 35 Zajíc z 
mexického kodexu 

Slunce a Luna byly v minulosti spojovány také se zvláštními tvory z řise 

zvířat. Poměrně dost jich je k nalezení v odkazech čínské mytologie. 

Přestože je obvykle havran ztotožňován se špatným znamením, stal se 

v Číně významným slunečním symbolem. Podle legendy žilo kdysi 

na Slunci deset slunečních havranů, šel z nich však takový žár, že to vše 

živé na Zemi spalovalo. Lukostřelec Chou-1 jich z nebe devět sestřelil 

a na Slunci zůstal jen jeden jediný. Na rozdíl od běžných havranů má 

ten sluneční tři nohy, představující Slunce při východu, v zenitu a při 

západu. Třínohý havran s rudě zabarveným peřím byl také pokládán za božího posla. 

Se Sluncem Číňané spojovali i jiného opeřeného tvora, který je stejně jako havran třínohý. 

Není to nikdo menší než Nebeský kohout, vzácný pták se zlatým peřím, pokládaný za předka 

mužského vesmírného principu ,jang". Říká se mu také Pták jitra. Svým mohutným kokr-

háním ráno zatřese nebem, probudí lidi a přivítá Slunce, koupající se každého jitra v oceánu. 

Podruhé kokrhá, když Slunce pluje lidem nad hlavou, a potřetí, když zapadá. Hnízdo si vy-

stavěl stovky mil nad zemí na vrcholu posvátného stromu „fu-sang". 

Tvar měsíčních skvrn připomínal mnohým lidem králíka nebo zajíce. Snad proto mu byla 

v čínských, jihoafrických, mexických a jiných báchorkách přiřazena role měsíčního obyvatele. 

Podle jedné z legend vyslal zajícovu duši na Měsíc sám Buddha v jednom ze svých minulých 

vtělení. Je tomu už hodně dávno, co jej zajíc dobrovolnou 

smrtí zachránil před hladověním. Zajíc za odměnu přebývá na 

Měsíci pod akáciovým stromem a v magickém hmoždíři drtí 

omamné látky pro elixír nesmrtelnosti. 

Čínské nebe brázdilo nespočet legendárních draků. Bylo všeo-

becně známo, že příbytky nebeských bohů střeží silný Modrý 

drak. Ke Slunci a Luně patřil drak Long, nesoucí ve spárech 

zářivou perlu. Ta představovala podle různých podání měsíční 
obr36 iočitadloztSSni Slunce moc, zdroj plodnosti, moudrosti nebo duchovního osvícení. 

a Měsíce, 1540 . a' ' 
Mohla v ní být ukryta i síla sluneční, životodárná. 
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1.7.7 Rituály a kultovní stavby 

, • . ' u *ctva Často bylo Slunce považováno 
Zářivé Slunce představovalo leckde nejvyšší myticKa d o z s ^ . ~ 
za předka panovnických rodů. Bylo mu zasvěcováno bezpoěet obradmch 

rých místech planety vznikaly tzv. solární kulty. E g y p t è j e 

Sluneční kult prolínal celé egyptské dějiny. Míra uctivan, slunečního boh ^ ^ ^ 

patrná podle jemu věnovaných velkolepých chrámů. Take četnost je o y pQ_ 

místech mnohé dokládá. Bůh Ré zastával v pantheonu egyptskych božstev ^ ^ ^ 

stavení. Během času přiřadili Egypťané Slunci mnoho podob i jmen a zasve i . ^ ^ 

Mezi nejstarší „sluneční metropole" patřilo Heliopolis, město, kteremu o .s o 

tem vévodil velkolepý Réův chrám. _ lého mýtu 
Mexičané se dokonce označovali jako vyvolený sluneční lid. Podle jejich 

žijeme v pátém věku světa, kterému předcházely čtyři jiné světy, ^ ^ 

přesvědčeni, že nové Slunce a Měsíc vznikly obětováním dvou bohu. Rovnez y 

hvězd, které by bez pohybu svět spálily, bylo zapotřebí božské oběti. Rod lidí 

řil bůh Quetzalcoatl smícháním prachu z kostí mrtvých a vlastní krve. Krev byla stre oam 

čany vnímána jako drahocenná tekutina, která když tekla po oltářích, usměrňovala nicive a 

síly. Za nejpřínosněji oběť pokládal aztécký kult krvavé srdce válečných zajatců. Shrnut, m 

xické kosmologie obsahuje tzv. „sluneční kámen", dvacetitunový kruhový monoht, v je oz 

středu je vyobrazen sluneční bůh Tonatiuha, vyžadující pravidelné lidské oběti. 

divuhodnější lokality Mexika patří Teotihuacan, jehož označení v překladu znamena 

bohů. Jako památka dávné vyspělé civilizace dominují zdejší krajině dvě monumentální pyra-

midy. Na severním konci chrámového komplexu se nachází 46 metrů vysoká měsicn. pyrami-

da a na jižním konci stojí pyramida sluneční. Podobně jako egyptským pyramidám je i těmto 

připisována zvláštní mystická síla. 

Rovněž Inkové považovali laskavého 

slunečního boha Intiho za svého praot-

ce. Světově proslulé místo, spojené 

s uctíváním Slunce a tajemnými 

rituály, bylo umístěno na vysoko 

položeném místě v peruánských 

Andách. Nese název Machu Picchu 

1 (Starý vrcholek). Jedná se o členitý 

komplex obytných budov, paláců, 

i chrámů, svatyní, nádvoří a zahrad. 
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jehož vznik se odhaduje na polovinu 15.století. Podle 

různých ukazatelů se jednalo o významné centrum 

slunečního kultu a mimo stovek jiných obyvatel tu 

údajně přebývaly „sluneční panny", dívky předurčené 

k obětování. Jedním z ústředních bodů místa je 

„intihuatana", sloup, k němuž se připoutává Slunce. 
F . . , . ohr38 Vodní chrám, Václav Cígler, 1992 

Mezi další stavby, úzce spojované s nebeskými ^ Ch (SI ice 
tělesy, patří kupříkladu chrám Slunce a chrám Měsíce poblíž města Chan- an 

. * «innre a Měsíce. Podle nekterych Slunce). Legendy praví, že toto město založil sam stvořitel Slunce a ivies ^ ^ ^ ^ 
úsudků vystavěli oba nedaleko sebe umístěné chrámy indiáni kmene Mochiku v ses em 

po Kristu. 

V ostatních kulturách nebyla sice sluneční a měsíční božstva uctívaná takovou měrou ja o 

v Egyptě, Mexiku či Peru, ale po celém světě se těšila velké náklonnosti. Kromě rituálu a 

zasvěcených staveb o tom pravidelně vypovídalo množství uměleckých děl. 

1.7.8 Sluneční inspirace 

Slunce od počátku věků zviditelňuje svou výjimečnost skrze ruce umělců. Volí k tomu nej-

efektivnější taktiku. Zasáhne jejich duši a pak se nechá oslavovat. 

Ve všech dobách jej vedle stavitelů opěvovali básníci, hudebníci, malíři i sochaři. Ve sta-

rověku bylo Slunce zpodobňováno ve své božské podobě. Motiv personifikovaného Slunce 

zdobil stěny chrámů, hrobek, bylo mu věnováno nemálo soch, reliéfů, mozaik a váz. Postupné 

se začali výtvarníci zajímat o sluneční světlo samotné, bez zbožšťování a personifikace. Za-

měřili se na působení slunečního svitu v krajině, jeho proměny a odrážení. Podstatnou roli se-

hrálo sluneční světlo ve výtvarném umění impresionismu, jehož název vznikl poté, co Claude 

Monet v r.1874 vystavil v Paříži na výstavě nezávislých umělců svůj obraz s názvem „Impres-

sion, soleil levant" (Dojem, východ slunce). Představitelé tohoto směru, na rozdíl od svých 

předchůdců, pracovali v plenéru, vycházeli z okamžitého pozorování krajiny a uvolněného za-

chycování proměnlivých her světel a stínů. 

Ve 20.století našel sluneční, ale i měsíční motiv 

hojné uplatnění v dílech předních evropských 

umělců, mezi něž patří kupříkladu Marc Chagall, 

Max Ernst, Joan Miró, Robert Delaunay či 

Vasilij Kandinskij. 
Ke konci minulého století začali umělci Slunce zapojovat do svých konceptuálních projektů. 

obr. 39 Slunečn^nos^^^^^m 
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Sluneční kotouč neúnavně poskytuje umělcům inspiraci až do dnešních dnů a zřejmě se to jen 
tak nezmění. 

obr. 40 Ernst Wilhelm Nay: Sluneční cesta, i9 56 

obr.41 Daniel Hanzlík, Slunce. 2003 

1973 
na zapadě. 

obr. 4 2 Olga Kar li ková. Letni 
slunovrat 199 5 

obr. 44 R. Delaunay, Slunce 
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1.8 Vzdálené světy 

1.8.1 Úvahy o světech 

obr. 45 Martin Mainer, Letcův let, 1999 

Když se naši dávní předkové dívali na oblohu, viděli v 

ní druhý svět. Neměli k dispozici žádná vědecká 

vysvětlení, která by dokládala, že jejich nadpřirozené 

bytosti neexistují. A tak považovali svá božstva, jejich 

andělské posly, bájná nebeská zvířata a další mýtické 

bytosti obývající oblohu, za skutečné. Z mýtů a legend 

je patrná odvěká lidská víra, že nejen na Zemi je 

prostor k žití. Dnes v to věříme podobně. Nebo ^ b lo b opravdu s 
alespoň doufáme. Vesmír se z našeho měřítka jeví jako nekonečný a y o ŷ  ^ ^ 

podivem, kdybychom v tak obrovském prostoru byli sami. Pokud nektery z * ^ ^ 

myslitelů přišel s myšlenkou jiných, našemu podobných a obydlených světu, y po a 

. - - „«álili Dnes už se takové vizi nikdo blázna či podivína. Giordana Bruna za stejný názor upálili, unes -

, . * U v se Dátrání po mimozemskem 
nediví, ani ji neodsuzuje. Právě naopak, žijeme v dobe, Kay v • • , U v nás zeiména filmový průmysl životě věnuje řada vědeckých i nevědeckých organizaci, a Kay J ^ 
doslova přehlcuje informacemi, byť smyšlenými, o existenci dalších vesmírnyc sve u a 

civilizací. Aniž je to možná cílem, navazujeme na legendy našich „neinformovaných' předku 

a dál čile rozvíjíme nebeskou mytologii. Zbořili jsme mnoho starých mýtu, ^ J ® * 

odmítali nadále věřit, ale nahradili jsme je novými, stejně neskutečnými pnbehy a postávám 

1-8.2 Mezihvězdná poselství 

V r. 1971 vyslalo o sobě lidstvo do vesmíru první ob-

razovou zprávu. Sonda Pioneer 10 (průzkumník), která po 

průzkumu Jupitera jako první pozemský objekt opustila 

sluneční soustavu, nese s sebou pozlacené destičky o roz-

měrech 229 x 152 mm, z nichž lze vyčíst polohu Země v 

naší galaxii i ve sluneční soustavě. Kromě dalších údajů 

byl na destičce vyobrazen lidský pár jako výpověď o po-

zemských inteligentních bytostech. Stejná zpráva byla vy-

v z d á ) e , m v r 1 9 7 3 n a s o n d ě Pioneer 11, vyslané ke mnoho tisíc světelných let 
emu Aldebaranu. Další záznamy o Zemi a jejích obyvatelích vyletěly do vesmíru 

ob^> Kare! Mal ich. Lidsko 
Kosmické spojení, 1984-8 

puštěna ke hvězda 
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s dalšími sondami. Dvě kosmické lodi Voyager (poutník) nesou případným nálezcům dvě mě-

děné pozlacené desky se zvukovým záznamem a spouštěcím zařízením. Jsou v nich u ožene 

záznamy o lidské mozkové kůře a limbickém systému, fotografie lidí i jejich činnost,, hudebn, 

nahrávky různých kultur, pozdravy v šedesáti různých řečech a také zvuky velryb. Vsem son-

dám bude trvat desetitisíce let, než doletí k nejbližší hvězdě. Za stejně dlouhou dobu je třeba 

nějaká mimozemská civilizace objeví. Je však možné, že nesrovnatelně rychlejším zprostřed-

kovatelem mezihvězdné komunikace bude náš televizní signál, který údajně může nejblížsi 

hvězdu Alfu Centauri minout čtyři roky po vyslání. Zůstává otázkou, zda jej bude moci nebo 

chtít ve vzdáleném vesmíru vůbec někdy někdo zachytit. Odpověď je ve hvězdách. 

1.8.3 Bohové, mimozemšťané nebo fantazie? 

Kdyby lidé z doby před několika staletími viděli naše 

auta, letadla a kosmické lodě, jistě by nás považovali 

za bohy, nebo v horším případě za ďábly. Pozo-

ruhodné je, že v různých formách se dochovaly zá-

znamy nasvědčující podobným setkáním. Na mnoha 

Ä - J f i r - y ^ ^ místech planety byly už kdysi zaznamenávány podivné 

Obr. 47 Nevšední bouře v Cartageně 1743 úkazy, které jejich pozorovatelé pro nedostatek jiných 

vysvětlení považovali za posly či znamení boží. My zřejmě totéž označujeme jako UFO. 

Vskutku nemálo teorií dnes podporuje názor, že většina mytologií a náboženství byla vystavě-

na na setkávání s technicky vyspělými mimozemskými bytostmi. V jiných výkladech jde o po-

zemské cestovatele časem. A podle dalších se jedná o výmysly. Ať už je to jakkoliv, záznamy 

o některých jevech jsou přinejmenším zajímavé. 

Nejstarší doložené svědectví z území Čech popisuje, jak v roce 1130 létala nad Prahou a další-

mi městy podivná kulovitá tělesa. O osm let později prý se na 

obloze vznášel ohnivý drak, jehož řádění mělo způsobit požár 

pražské synagogy. V r. 1607 se snesla nad krajinu u Brna další 

ohnivá koule, která asi hodinu okolí osvětlovala tak, že noc 

vypadala jako den a lidé si mysleli, že přichází soud boží. Podle 

mladších zápisů se i v r.1923 vznášelo nad Prahou několik 

takových koulí. Zaujaly tehdy údajně i vědce, kteří je začali 

počítat a třídit na ohnivé koule s kouřovou stopou a ohnivé draky 

beze stop. Obrovskou ohnivou kouli dokládá i poměrně nedávné ^^^^jeven^ê^îânskù 

svedectví bývalého vojenského meteorologa, podle všeho 
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vzdělaného a racionálního člověka. Ten v r.1938 ve svých deseti letech viděl nezvyklou 

červenou záři, z níž se po chvíli vynořila ohromná koule a za slabého bzučení a zvláštního 

osvětlování okolí se přesunula až do chlapcovy bezprostřední blízkosti. Ten však na nic 

nečekal a vzal nohy na ramena. Po ohlédnutí spatřil, jak těleso nabírá výšku a mizí za obzor. 

Stejný objekt měl být toho dne pozorován na několika dalších místech. 

Nejen podivná tělesa, ale i zvláštní bytosti, byly v minulosti spatřovány. Jedno takové setkán, 

třetího druhu se mělo stát v 18.století u Prostějova. Dcera pekaře z malé vesničky nosívala 

každé ráno na zámek čerstvé rohlíky. Jednou vystoupil z lesa nevelký človíček, zvláštně odě-

ný. Chvíli dívku opatrně obcházel, pak jí sebral dva rohlíky, které, než zase zmizel, okousal a 

s odporem zahodil. Udivené děvče se ze všeho vyzpovídalo na faře a tak se to ví dodnes. V 

Suchomastech si zase povídají o „Venušácích", které za minulého režimu potkali tři kluci po 

cestě na čolky. Na silnici mezi Vinařicemi a Bykoší spatřili směšnou trojúhelníkovou formaci 

tří bytostí, co se k nim rychle přibližovala. Z dálky to vypadalo, jako by jednou nohou stály na 

silnici a druhou se odrážely jako na koloběžce. Měly špičatá kápí a velké skleněné oči. Na 

kratší vzdálenost bylo jasné, že nestojí na zemi, ale spíš visí ve vzduchu půl metru nad ni. 

V blízkosti chlapců nabrala trojice rychlost a zmizela jim z dohledu. Vystrašení kluci 

okamžitě zapomněli na čolky a utekli domů. Vyšetřovala to pak veřejná bezpečnost, ale 

pochopitelně na nic nepřišli. 

Nejen vyprávění a psané záznamy dokládají záhady. Hodně zvláštností a otazníků poskytuje 
záhad chtivým jedincům i výtvarné umění. Zřejmě nejvíce domněnek se točí kolem pravěkých 
kamenných kruhů a starověkých pyramid. Stačí k tomu jedna jediná otázka. Je vůbec možné, 
aby tehdejší lidé zvládli s téměř milimetrovou přesností vystavět tak náročné monumenty? 
Staré skalní kresby v různých koutech světa vyobrazují zvláštní postavy s výčnělky, které lze 
připodobnit k anténkám, některé figury dokonce jako by měly oblek ve smyslu skafandru. 
Podobné znaky se objevily kupříkladu i na dochovaných japonských soškách. V klášteře Vi-
soki Dečani v oblasti bývalé Jugoslávie je na středověké fresce vymalována dokonce přesná 
kosmická loď i s velitelem. Zařazení do oblasti umění si zaslouží i monumentální záhadné ob-
razce, ať už pouštní, obilné, nebo jiné. Bylo prokázáno, že část z nich vytvořili lidé, ale co ty 
ostatní? 

Podobných příkladů je nepočítaně. Opravdu se jedná o poselství shůry, nebo si jen lidská fa-

ntazie vytváří iluze kolem hůře vysvětlitelných jevů? Možná o nás mimozemske bytosti 

opravdu ví, navštěvují nás, ale nepovažují za nutné se s námi spřátelit. A nebo je to uplne 

jinak. Jak výstižně napsal Václav Cílek, ,je v povaze části světa dávat neřešitelné hádanky. 

Ukázat něco zcela jasně a pak to skrýt. Jinak se k tomu nedá říct vůbec nic rozumného." (Ci-
lek, 2002, s. 166) 
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1.8.4 Kosmické vize 

Z dokumentárních filmů a stále nových fotografických 

snímků z vesmírných sond získáváme představy, jak 

vypadá blízký i o něco vzdálenější vesmír. Víme, že to 

není jen temná plocha s dekorem zářivých hvězd. 

Vesmírný prostor naplňují světla, barvy, tvary a pohyb. 

Stejně jako při pohledu na satelitní snímky Země, 

přichází člověku na mysl u fotografií vzdálených ml-

hovin nebo galaxií, že takovou krásu mohl stvořit jen 

opravdový umělec. Bylo nám umožněno vzlétnout 

a všechnu tu nádheru postupně objevovat. Stejně tak 

máme dar vnímat vesmírné obrazy bez raket, ze Země, 

ze svého nitra. 

František Kupka, Kosmické 
jaro, 1911-12 

s * - V - ; 

H r m W P > -
•UvAVl 

obr. 51 Otto Placht, Ayahuaska, 1997 

obr. 50 František Drtikol, 
Planeta, 30. léta 20. století 

obr. 52 Zdeněk Sýkora, linie č. 
131, 1997 obr. 5 3 František Kobliha, 

Zcyklu Kosmické vize, 1946 
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1.9 Vesmír v kruhu 

Při pohledu na oblohu spatřujeme dvě zřetelně kulatá nebeská tělesa - Slunce a Mes*. Víme, 

že i Země, další planety a hvězdy jsou kulaté. Prastaré modely nebe a vesmíru byly často 

složeny z kulatých, nebo půlkulatých vrstev. Podle novodobých vědeckých výzkumů veškerou 

hmotu utvářejí částice, rovněž nejčastěji kulovitého tvaru. Čím hlouběji pronikáme do struktu-

ry mikrosvěta, zjišťujeme, jak moc se podobá stavbě makrosvěta, jež nás obklopuje. Počíta-

čové animace o prostředí nejmenších známých částeček uvnitř lidského těla působí jako doku-

mentární film o vzdáleném vesmíru. Před lidským zrakem a rozumem se při putování k pod-

statě hmoty neustále otevírají nové světy, prostory a dimenze. Konec není k nalezení, stejné 

jako v opačném směru. Od tohoto zjištění se odvíjí množství teorií o tvaru a zakončení našeho 

vesmíru. Co když jsme i my jen nicotnou částečkou nějaké, z našeho pohledu neskutečně ob-

rovské „buňky"? Vzneseme-li se pomyslně nad naši galaxii a rozhlédneme se kolem, téměř to 

tak vypadá. 

Koule je považována za nejharmoničtější tvar ve vesmíru. V dvojrozměrném provedení před-

. stavuje kouli kruh. A právě ten se už kdysi dávno stal symbolem vesmírného koloběhu. Neko-

nečnost věčného začátku a konce, zániku a obnovy, symbolizoval pro mnohé kultury Úrobo-

ros, had polykající vlastní ocas. 

Podle čínské filozofie celý vesmír utvářejí dvě protikladné síly ,jin" (ženský princip) a ,jang" 

(princip mužský), které na sebe vzájemně působí a tím vzniká pohyb, všechno se vyvíjí a mě-

ní. Jejich symbolické zobrazení tvoří kruh, rozdělený do dvou odlišných, přesto stejných částí. 

V tmavé polovině je umístěn malý světlý kruh, uvnitř světlé poloviny stejný kruh tmavý. Obě 

části se v kruhu prolínají, jedna bez druhé se neobejde. 

Budhisté znázorňovali a dodnes znázorňují vesmírné principy do složitých kruhových obraz-

ců, mandai. Mandata bývá budhisty definována mimo jiné jako magický kruh, rituálně-symbo-

lický diagram 

nebo symbolické 

vyjádření kos-

mických prvků. 

Dvojrozměrné 

tibetské mandaly 

často plošně zná-

zorňují složité 

trojrozměrné 

modely 



vesmírného uspořádání. 

Ve volné přírodě různých zemí světa je k vidění množství dochovaných kamenných kruhu, 

které bývají jednak spojovány s astronomickými jevy, ale také se symbolikou posvátných 

vesmírných principů. Po pláních Severní Ameriky jsou roztroušeny kruhy z malých balvanu, 

označované jako „ magická kola". Nejznámější z nich se nachází na vyvýšenem miste 

v Bighornských horách, v průměru měří asi 30 metrů a k jeho vnitřnímu středu 

směřuje 28 paprsků. Jedna oddělená kamenná hromádka je podle všeho orientovana 

k východu Slunce o letním slunovratu. Obrazec sestavil pravděpodobně některý z tamních 

prérijních kmenů, přesná totožnost tvůrců a doba vzniku však zůstává neznámá. 

Podobných příkladů najdeme nepočítané. Nemusíme ani nikam jezdit a hledat tajemné obraz-

ce daleko od domova. Stačí se na kterémkoliv místě rozhlédnout kolem sebe. Kruhy jsou všu-

dypřítomné. Podívejte se druhému člověku do očí a uvidíte kruh. Hoďte kámen do vody 

a voda vám v kružnicích odpoví. Kruh je podstatou , vesmíru. 

obr. 55 Alexandr Rodčenko, 
Bílý kruh, 1918 

y 
• m 

obr. 56 Vasilij Kandinskij. Kruhy, 1926 

obr. 57 Robert Delaunay. Kruhové formy, 1930 
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2.1 Od strachu k meditaci 

»Nekonečno... nekonečno... nic nemůže být nekonečné, vše má začátek, takže i konec! 

Vesmír taky musí někde končit! A když umřu, nemůže ze mě přece zbýt NIC! Nic v neko-

nečném nekonečnu, nic navždycky!" Nesčetně podobných myšlenek nenechávalo mne kdysi 

celé hodiny usnout. Mohlo mi tehdy být dvanáct let, když převalovala jsem se v nočním tichu 
z boku na bok a sama sebe přiváděla téměř na pokraj zoufalství neustálým přemítáním o vlast-

ní konečnosti a široširém prostoru bez hranic. 

Do té doby jsem vnímala vesmír, jen" jako další obydlený prostor nad svou hlavou, svět plný 

vzrušujícího tajemna a pohádkových bytostí. Víra v nebeské nadpřirozeno byla pro mě, 

Podobně jako pro většinu dětí, naprosto přirozenou součástí dětství. 

Když se mi do rukou dostala kniha o Malém princi, zcela jsem se ponořila do jeho příběhu 
a toužila stejně jako on vzlétnout mezi hvězdy na křídlech divokých ptáků, navštívit cizí 

Planety, popovídat si s králem či zeměpiscem a třeba najít i tu docela malinkou planetku s růží 
a třemi sopkami. Vesmír jsem díky příběhům viděla jako úžasný svět, stvořený pro 

objevování a dobrodružství. 

Kde se pak vzala ta úzkost? Spolu s úžasem začal ve mně jednou při pohledu na hvězdné nebe 

znenadání růst svíravý pocit z těch vesmírných dálek. Na základě neustále ke mně přicházejí-
Clch poznatků o vesmíru jsem si uvědomila, jak nesmírně maličcí jsme všichni i s celou naší 

Planetou. Při pomyšlení, jak dlouho asi vesmír existuje a jak nepoměrně krátce k tomu nejspíš 

l i s tu jeme my, naskakovala mi husí kůže. Můj rozum se tehdy odmítal jakkoliv smířit s vizí 
nekonečna času i prostoru a já jej nedokázala nikterak uchlácholit. Vesmír mě pak poměrně 

dlouhou dobu neskutečně fascinoval a zároveň neskutečně děsil. 

úřední škole jsem začala vnímat vesmír i jako inspiraci pro svou výtvarnou tvorbu. Spirá-

'y> kružnice, planety, či světelné body v temnotě, mnohdy mi samy vycházely z pod tužky při 
r n e r n bezmyšlenkovitém čmárání si ve vyučovacích hodinách a často se mi podobné vesmírné 

symboly neúnavně vkrádaly do hlavy v barevných obrazech, když jsem si v ateliéru chystala 
stetce, barvy a prázdné papíry. U studentky uměleckoprůmyslové školy byly naštěstí podobné 
S t a v y žádoucí. 

t e jsem si našla brigádu v jedné maličké čajovně. To místo mělo pro mě zvláštní ná-

°J- Byl to takový voňavý ostrůvek klidu a pohody uprostřed rušného a uspěchaného města, 

^hem dvou let setkala jsem se tu jako „čajovnice" s celou řadou zajímavých lidí a komu-

^ a c e s nimi byla pro mě povětšinou v mnohých směrech přínosná a inspirativní. Někteří 
^ fljpL 

s e stali mými velmi blízkými přáteli, s nimiž jsem postupně nacházela cestu ke zcela 
v^mu pohledu na svět, na vesmír i na sebe samu. Tehdy jsem se začala zajímat o astrologii, 
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numerologii, alternativní medicínu a o celkově alternativnější způsob života. Ruku v ruce 
s tím stala jsem se nadšeným čtenářem různých filozofických, psychologických a duchovních 
sPisů. Shodou mnoha okolností ocitla jsem se jednoho dne v Lucerně na přednášce manželů 

Tomášových, kde jsem zřejmě poprvé v životě pocítila lehkost, mír a uvolnění meditace. 

Po maturitě jsem byla přijata ke studiu na vysoké škole, kde začínal první semestr, jak už 

bývá zvykem, až v říjnu. Po předlouhé době jsem tak mohla prožít tři měsíce s naprosto čis-

tou, školou nezatíženou myslí. Vypustila jsem z hlavy všechny starosti a vydala se s kama-

rádkou a velkým batohem na již dlouho očekávané putování půvabnou českomoravskou kraji-

nou. Naše cesta začínala v Jakartovicích u Opavy, odkud jsme se chtěly, pokud možno bez ja-

kéhokoliv dopravního prostředku, přesunout až do Žďárce u Skutče, kde na nás čekal jakýsi 

asram. To slovo i místo pro mě bylo zcela nové. Od kamarádky jsem věděla, že se pod tímto 

°značením skrývá jógacentrum, kde se praktikuje jóga, meditace a pořádají se zde různé semi-
nare. Nejvíce mě lákala návštěva tamní víkendové čajovny. 

Pokud někdo ví, kde náš výchozí a konečný bod najít na mapě, zcela jistě si umí představit, 

Jakou vzdálenost jsme měly v úmyslu překonat. Mnohadenní putování neznámou krajinou, 

dupání v rouše Evině, spaní pod širákem, vstávání s východem Slunce, přenášení se přes 
nase městem vychované potřeby a sžívání se s přírodou byla vize překrásná. Vydržela nám 
Celé čtyři dny, přesně do chvíle, kdy si déšť usmyslel, že dvě dívky by samotné světem chodit 

neměly a že je tedy doprovodí. Díky jeho vytrvalosti jsme rády odložily naše pomyslné 
u'ácké hole na nejbližším nádraží a nechaly se zavést až ke žďáreckému ášramu, který se zce-

nePlánovaně stal na další dva měsíce mým druhým domovem. 
c ten dlouhý úvod o kratičkém putování? Tehdy jsem totiž znatelně pocítila, že nic v mém 

°tě se neděje náhodou. Zažila jsem tam zvláštní záblesk uvědomění, že jsme všichni sou-

^s t> jakéhosi vyššího záměru. Jen co jsem se v prostorách bývalého statku malinko poroz-
a a seznámila se s jejich obyvateli, bylo mi jasné, že nic z toho, co jsem si na prázdniny 

Plánovala, není tak důležité, jako zůstat tady. A nejrůznější okolnosti, včetně neúnavného 
deště a nř a* 

Piedcasně ukončeného toulání, směrovaly od počátku mé kroky právě do tohoto 
místa Lid' v 

' Qe, které jsem tu poznala, obohatili mou osobní cestu o cenné poznatky a zkušenosti. 
idelný denní režim, jógová cvičení a časté meditace mi spolu s vegetariánskou stravou 
l'hodobým pobytem v klidném prostředí daleko od města poskytovaly důkladnou očistu 

l esnou i H -

bod a u s e v n i . Po několika zde strávených týdnech jsem se cítila nebývale lehká a svo-

^ý h '~>0S'0Va - ' s e m u ^ v a ' a obrovské vnitřní zklidnění, které se viditelně projevilo i při 

jserr, V y t V a m ^ c l 1 činnostech. Téměř všechny výtvory měly v sobě najednou hloubku, kterou 

^ala d o s u d Postrádala, a dotýkaly se něčeho velmi niterného. Zároveň jsem v nich vní-
presah čehosi velmi známého, přesto neuchopitelného. A jsme zpět u problematiky ši-
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. . i H n w é h o vnitřního prostoru, tím méně jsem ten roširého vesmíru. Čím více jsem pronikala do svého vnitrní P 

-i PotřPha racionálního vysvětlováni ustupovala s kazdym vnější spojovala s úzkostí či otazníky. Potřeba racionain y 
, u na flétnu dostávala isem se tu často do stavu hlubším prožitkem. Při malování nebo hre na flétnu j 

- J X ' „ nirhy iako bv hranice časoprostoru ani neexistovaly, takového ponoření a soustředem, v nichž jako oy v . n n -
- u i» «m unešená a vůbec netušila, co všechno na me Objevila jsem v sobě nový vesmír, byla jim unesena 

v blízké době ještě čeká. 

2.2 Od jógy k holotropnímu vědomí 

- « zkušenosti ze společnosti jogínů, započal Jen co byly do knihy mého osudu zapsaný dny a zkusenosti z P v v v 

- *tavu vědomí. Dodnes nevím, co presne me vševědný písař novou kapitolu a to o změněném stavu veaomi. 
J I , Hn nžních Čech na seminar holotropniho vedlo k tomu, abych se z bezpečí ášramu vydala do jižních Cecn 

u -1 r u Hnň ycela zásadně ovlivnilo můj pohled na vlastni dýchání. Podstatné je, že těch několik dnu zcela zasaone 

i veškerou okolní existenci. w v , 

y v , , - f A tvHnv bvlv velmi důležitou přípravou k ceste do Zpětně jsem pochopila, že přechozi očistné tydny byly veimi 
A citlivost k vnímání vlastního tela a veskere vlastního podvědomí. Zvýšila se mi tím jednak citlivost k vnima 

Prožívání se dostalo do mnohem uvědomělejší roviny. v 

jsem v knihovně rodičů objevila spis s názvem Kosm.cká hra, jehož autor cetosve-

•ově známý psych,atr Stanislav Grof, techniku holotropního dýcháni vyvmul na zaklade ex-

Perimentálni práce. Lze tu vyčíst, že P« holotropnim dýcháni se za pomoci nzeneho dechu 
a evokativní hudby navozuje specifický stav vědomí, kterého se využívá k vmtm.mu 

uzdravování a duchovní transformaci. Holotropní zážitky byly údajně navozovaný skrze nej-

„posvátné techniky" už v dávné minulosti a práce s dechem byla významnou soucas 

b a n s k ý c h , budhistických, sufijských, křesťanských a dalších mysttckých tradtc. Dovoluj, 
2de uvést kratičkou část Grofova popisu holotropního vědomí. . . . . . 

»Obsah holotropních stavů vědomi bývá často filozofický a mystický. V těchto eptzodach mu-

^ 2ažívat sledy psychospirimální smrti a znovuzrození, pocty jednoty s j.nym, hdm,, p r -

' « V vesmírem a Bohem. Můžeme odhalit to, co se zdá být vzpomínkami z jmych vtelen, 

l a m a č i ) , setkat se s mocnými arche,ypálními bytostmi, komunikovat s netělesným, bytost-
m i « navštívit četné mytologické oblasti. Bohaté spektrum těchto stavů zahrnuje rovnez m,-

zážitky, p ř i nichž si vědomí zbavené tělesnosti podržuje schopnost optického vmman, 

' Přesně pozorovat události v bezprostředním okolí těla, jakož i na různých vzdálených 
ITUS,«h z neobvyklých úhlů a vzdáleností."(Grof, S„ Kosmická hra, s.14) 
A n i Pfamálo z toho CO je v Kosmické hře popsáno, jsem před výletem do jihočeských Skr,del 

" ^ « a . Jela jsem mm předem neovlivněná, prostá konkrétních očekávání. Kdo nic nevt, mc 
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°cekávat ani nemůže. O to překvapivější pak bylo zjištění, že mé vlastní zážitky téměř do 

Písmene korespondovaly se zmíněným textem. Sjednocení s přírodou a vesmírem, opakovaná 
srnrt a znovuzrození, neuchopitelné prostorové vnímání. 

2'2.1 Z deníku v mé hlavě, část první 

/ v. , 
" ezim na matraci s šátkem uvázaným přes oči, naposledy se lehkým dotykem přesvědčuji 
0 Pntomnosti blízkého člověka, co mi bude na mé dnešní cestě ochráncem. Pod Mírovým ve-

dením uvolňuji postupně všechny svaly a začínám se zaměřovat na pravidelné prohlubování 
a Zrychlováni dechu. Míra nám přeje šťastnou cestu a pouští velmi hlasitě nějakou etnickou 

hudbu beze slov. Přestávám vnímat okolí a soustředím se na dýchání. Dýchám hluboce a in-

tenzivně, po chvíli cítím ve všech končetinách i v obličeji stupňující se mravenčení, které za-
0 átko přechází v poměrně nepříjemné svalové křeče. Snažím se vydržet a ztuhlá místa prodý-

chat. Kratičký' moment bojuji s myšlenkou dál se netrápit a přestat. Ale když už jsem se do 
l°bo jednou pustila, dotáhnu to do konce. Chce to klid, nádech, výdech, ještě jednou, holka, 
bud* to dobrý... 

aJednou se propadám, svaly povolily a já se řítím po zádech temným tunelem bez konce. 
evtrarn oči, ale přes šátek nic nevidím, pořád jen ten tunel. Raději je zase hned zavřu a pro 

^ lldneni si ještě trochu přidýchnu. Pomohlo to, svět kolem mě se zastavil. Pokouším se po-

°Ul n,kou, ale je to, jako kdybych žádnou neměla. Nohy taktéž neovládám. Na okamžik 
lC Ztn°oňuje panika, ale pak si vzpomenu na zkušenost z meditace a zklidním se. Cítím 

se ztěžkl ' 
e « rozložitě, skoro jako kámen, kopec, hora...moment! Vždyť jsem hora! A kdyby 

^ " hoia. Celé pohoří se sněhovými čepicemi na vrcholcích! Umíte si to představit? 

j mi c ̂ ovéka vpité do členitého horského masivu... A támhle je překrásný strom! 
r, 11 hlavou probleskne úvaha o tom, jaké to asi je být stromem, už se stávám jeho součástí, 
áhlý im/),,/. 

/ me nadzvedává z matrace. Zaujímám pevný postoj a vůbec mě nepřekvapuje, 
Mim do země kořeny. Mám vysoký pevnv kmen a majestátní korunu. V tu chvíli se už 

ničeho uei 
c °Jlm> vím, že tu takhle stojím celé věky. Cítím, jak si vítr pohrává s listy v mé 

K 

že 

k °runě. iv 
y _ a"usto rukou mám teď větve, sahají až do nebe a pravidelně se pohybují v rytmu 

dušné 

po
 sy'»jonie. Nádherný tanec! Splývám s hudbou, která mě neustále obklopuje. 

0 UI d Cltern ^aSe netan^m> Jen se kolébám. Pokládám své tělo zpátky na podložku 

v " P°lo.spánku, alespoň mi to tak připadá. Všude kolem mě se rozprostírá tichá, 

n à hlubina. Naplňuje mě důvěra a klid, nepopsatelný klid... Neumím odhadnout, 
takhle ležím. V jednom okamžiku zaznamenám zvláštní šimrání. Hledám, co jej 

zjišťuji, že opět zapouštím kořínek. Vzhlédnu vzhůru a světlo, které tam spatřím, ' S . , 
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me Prímo magickou silou přitahuje blíž a blíž vodní hladině. Nejraději bych se vrátila, ale 
zvedavo.st mě nutí následovat vábivý sluneční paprsek... 

I ohupuji se na vlnkách, všechny lístky mám na vodě hezky rozložené, čekám. Jak dlouho trvá, 
ne~ lekmn vykvete, nejsem schopná posoudit. Teď jen na vlastní kůži prožívám, jak je to pře-
krásné... 

Náhle si uvědomuji okolní dění a pociťuji žízeň. Hlasitá hudba a občas až děsivé zvuky mých 

sousedů mne vtahují zpět do reality. Raději ani nechci vědět, co se kolem mě odehrává. Žá-
J ' 

1,1 o vodu. Dostávám ji, osvěžuji se, znovu ulehám a intenzivně dýchám. Funguje to pře-

kvapivě rychle. Ocitám se vysoko na Zemí, ve volném prostoru mezi hvězdami. Chvíli pře-

mýšlím o tom, čím se vlastně dívám, když nemám tělo. Je to, jako kdyby vesmírem pluly 

hmotné oči, které se nemohou nijak přesvědčit o tom, zda skutečně jako oči vypadají. Zjíšťu-
Jl' ce se můžu bez omezení přesouvat libovolným směrem a libovolnou rychlostí, stačí jen po-

yslet. Cas se najednou úplně ztrácí. Není předtím, není potom, je tu jen teď. Ale takové 
zvi' s 

astni ted\ pro nějž by možná bylo lepší slovo pořád. 
Se ta hudba! Proč je stále tak rychlá? Její rytmus mě vyvádí z všeobjímajícího a láskyplné-

' ozPolození a usměrňuje rychlost mého pohybu prostorem. Přibližuji se zpátky k naší 

P Qnetě. Je tak nádherně barevná! Upoutává mě na ní malý červený bod. Je to sopka. A já 
meřuji přímo do středu jejího kruhového kráteru. Bez předchozího souhlasu prolétávám oh-

y ni komínem a dostávám se až do samého nitra Země. Hezké, zajímavé, leč raději se tu ne-
zdržovat * '/ ' 

' '''kam si a s vděčností přijímám náhle zvýšenou rychlost přesunu. Jak rychle mě to 
" me vtáhlo, tak rychle mě to na její druhé straně vyplivlo. 

Uff' f Q • 
^ jsou věci. Potřebuji si odpočinout. Hudba se zklidnila. Protahuji se a povoluji celé tě-

estože fyzicky ležím, mentálně usedám na neznámé, vysoko položené, přesto teplé místo 

bouchám úderům svého zklidňujícího se srdce. Je mi moc hezky. Před očima se mi ob-
!evuje ohm-7 -

raz vecne zapadajícího Slunce. To by se Malý princ divil... 
Někdo " 

me hladí po ruce a říká, že je čas vrátit se zpátliy. Asi jsem usnula, protože zprvu ne-
L Jsem. Ležím ještě chvíli se zavřenýma očima, pak sundávám šátek a pomalu se zve-

<V Všich • . . 
ni 142 jsou na zahradě a povídají si o svých zážitcích. Brzy se začne stmívat. Muselo 

io všeeh 
^ ^ 0 trvat hrozně dlouho. Na radu ostatních si beru pastelky, čtvrtku s předkresleným 

a jdu dnešní výlet výtvarně zaznamenat. Prý je to skvělý tahák, který mi i po letech 
P°může 

e rozvzpomenout... " 
svém 

Citel v m holotropním dýchání jsem se už nedokázala podívat na svět stejně jako dřív. 

i vít J S e m V n i r n a ' a laskavé propojení mezi sebou a okolím. Každý kámen, strom a dokonce 
či vesmí -

rna světla, jako by byli moji přátelé, má jen zdánlivě oddělená součást. 
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2-2.2 Z deníku v mé hlavě, část druhá 

'• ••••opět se propadám, rytmická skladba napomáhá neustálému zrychlování dechu, před oči-
ma se lr'i začínají míhat barevné obrazy. Slyším bubny a zpěv domorodců. Vstávám. Chce se 
n" taněit. V divokém rytmu se pohybuji kolem ohně. Je nás tu mnoho. Všichni tmavé pleti, 
s P°fnalovanými tvářemi a různě nazdobenými těly. Samí muži. Ženu žádnou nevidím, takže 

jsem zřejmě taky muž. Mám jen jakousi bederní roušku a v ruce hůl, možná oštěp. V kruhové 
f 

rmaci všichni podupávají a zpívají. Vyvoláváme mocné duchy a o něco žádáme. Je to 
P''uvidelný rituál... 

Vuky bubnů se vzdalují. Je ticho, slyším jen zpěv ptáků a vlastní kroky. Kráčím v lehkém plá-

teném oděvu po známé stezce mezi vysokým a hustým porostem. Vzduch je tu hodně vlhký 
nasycený omamnou vůni exotických květin. Na hlavě nesu ošatku s nepříliš těžkým 

úkladem. Jako obvykle vyložím její obsah u svatyně, nevelké pyramidy na slunečné planině. 
Bohové Čekají... 

-aplavuje mě horko. Prales zmizet. Kam oko dohlédne pokrývá zemi písek. Zlatý, suchý, ne-
necný Písek. K uším mi doléhají modlitby desítek lidí, kteří spolu se mnou klečí zahalení 

^ louhých hábitech před jakousi vysokou stavbou. Očekáváme příjezd někoho významného. 
Ceni ' tr°ubení a zpěv oznamují jeho přítomnost. Silní muži ustavují nosítka tak, aby každý 
J sPolu s nimi i Slunce. Vstáváme a velmi dlouho se tím směrem klaníme... 

ajedn i 
^ °u ležim, horko jíž necítím. Vlastně nic necítím, nemůžu se pohnout. Někam mě nesou, 

Proč? /V/c nevidím, jen tmu. Modlitby a zpěv ke mně přicházejí stále tlumeněji, až se 
Cítí i 

a- & největší pravděpodobností jsem zavřená uvnitř té stavby. Chci volat o pomoc, 
QIQ KCCÍQ/ 

vi ^ iazu ze sebe vydat jediný zvuk. Vypadá takhle konec?... Náhle mě oslňuje záplava 

y
 a nato se vznáším mezi hvězdami. To už jsem přece zažila! Známý pocit absolutní 

y me rychle zbavuje předchozí tísně, znovu jsem zcela uvolněná a klidná... 
trvávám tni-

1 neurčitě dlouho, přesně do chvíle, kdy začínám vnímat tlak v podbříšku. A jé, 

fie v^mUSet pos^ePu dojít na toaletu. Za pomoci vždy přítomné ruky vstávám a nechám 
napp ^ začátku nejspíš ještě moc času neuplynulo, hudba je stále hlasitá a místnost 

tu ol . ^y'azne Zvuky lidských pohybů. Když při cestě zpět přecházíme venkovní dvůr, chci 
Chvi h y 0 W 

mèhla
 S aL čerstvý vzduch mi dělá moc dobře. I přes okna slyším malebné tóny, vánek 

se Po tváři a teplá hlína zahřívá má bosá chodidla. Okamžik zvažuji, zda se vrátit, nebo 
I O'°žit do tr • 

Pocit i aVy a necllat vše pomalounku odeznít. Ráda bych, mám však takový neodbytný 

rále£ ^ Plování ještě není u konce, že na šňůrce dnešních zážitků nějaký podstatný ko-

°leháfnn a 
Podložku a začínám odznova. Nádech, výdech, prohloubit, nádech... Nové ba-
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obrazy se střídají moc rychle, M Je zachytit... nádech. výdech... M M , nepadám 

napětí povolilo, sedám s, a ce,ou svou podnos, zaměřuji na obrovský zařivy kolouc na 

svou Mavou. Slunce, životodárná sílo, Vzpínám * němu ruce o vyjadřuj, mu svou 

vděčnost..ocitám se Jinde, všichni m laněL.zvedám se a přidáván, se * nim..,slavujeme sva-

lek MA oslavujeme svátek Slunce... Usedán,, otevírám paprskům svou náruč Zvedám se. 

laňčím... Usedám... Neskona,á f a s c i n a c e Sluncem, jakou jsem dosud nezažila, dodava men,,, 
, ,„ ,fí,h, ,eí oslavovat! Nakonec mě únava premaha, 

konání smysl. Slunce nám přináší život a je liebajej ostavova 
pomalu pokládám své tělo a nořím se do světla... Slávám se jím... 

Druhá holotropní „cesta" mě obohatila o zkušenost s rituály a až téměř fanatickým uctíváním 

Slunce. Rozplynutí se v prostoru ěi světle mě nž vůbec nepřekvapilo. Dlouho jsem vlak pře-

mýšlela „ad tím, jak autenticky jsem cítila vjemy p o s t a v , jimiž jsem se stávala. Je to vskutku 

zvláštní pocit, dívat se na svět oěima jiného člověka a na okamžik se s ním zcela ztotozmt. 

Jevilo se to všechno až neuvěř,tělně reálné. Byl to můj výmysl, snová vize? Nebo je mozne, 

jsem si „a kazetě svého podvědomí přehrála události kdysi skutečně prož.té? Kdo v,. Ono 

to nakonec stejně není důležité. 

Z deníku v mé hlavě, část třetí 

Masité tóny Hudby mi dnes doslova buši do uší. Už před nějakou dobou povolilo obvyklé. 

Intenzivním dechem způsobené, svalové napilí. Proč se ledy nemůžu uvol,,,,? Schoul,la jsem 

* "•> matraci do klubíčka a led se z něj nedokážu vymolat. Svírá mé nějaká lěsná, tvrda vrst-

* Chci ven, Potřebuj, se protáhnou,, jsem celá pomačkaná. Pokouším se zapři, o stenu pm-

Nejde mi to, Jsem příliš sevřená a moc slabá Začínám bý, zoufalá Nechá tu umrtt. 

nějakou chvíli se pokouším doslat ven. Bez úspěchu. Pak už není. proč se snaztl. Je ko-

** IHo. tma. Za pár okamžiků jsem však v tom samém sevřeni Znovu prožtvam sdnou 

"»""< los,a, se ven. Tentokrát se mi daří. Vrstva praskla a díky puklině se již lehce dostávám 

Připadám si tak nějak scvrklá Narovnávám se a zjišťuji, že nemám ruce, jen mak, krt-

Jsem čerstvě vylíhnulě ptáiátko. Na druhý pokus se mi lo povedlo. Pokousm se 

^ ale to. co předvádím, se letem nazval nedá Spíš hopsáním... Cílím, jak roslu. Moje 
m< * » » širši křídla zdobi mísu, chundelatého chmýří huslé lesklé peří. Konečné vzlétám. 
Pnn°" Půdu nechávám hluboko pod sebou. Mířím výš a výš. Vzduch mě sám nadnás, aja po 

Jeho čudech kloužu jako po skluzavce. Nádhera! Svoboda, volnost, nikde nikdo. Jen ja 

Slyším ránu. ve stejném okamžiku mnou projede ostrá rychlá bolest, následuje pad. 
Vít, 

věd0 m' se opět vznáší v prostoru. Jsem naprosto šokovaná. Musím to vydýchat... 
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Všude kolem je najednou plno světel a lidí. Ocitla jsem se v rozlehlém paláci ve společnosti 

dentálních tanečnic. Tak trošku doufám, že jsem jedna z nich, připadám si však proti nim 
nejak malá. Jakpak bych nebyla, když chodím po čtyřech. Mám pěstěnou jiskřivou srst 
a Pořádně ostré drápky, lak pozor. Mňauu... Jsem v kočce! Kdo by odolal. Rozšafné se pro-

sázím mezi přítomnými a vybírám, kdo by mi tak asi nejlépe podrbal záda. Zakrátko nedoká-

~u myslet na nic jiného. Nutně potřebuji podrbat! Můj stálý průvodce mi rád vyhoví... Vrním 
a hluboká dýchám... 

Palác nahradila vyschlá planina s několika stromy. Podle pocitu jsem pořád kočka, leč zřej-
me ost velká. Gepard, nebo tak něco. Chci vstát z polohy na břiše, ale nejde to, zadní nohy 
>He "eP°slouchaji. Sluneční žár spaluje má záda. Odplazit do stínu se nedokážu. Vím, že bude 

konec. Postřelili mě chlápci na džípu. Pobavili se a odjeli. Teď tu ležím a s pocitem zoufalé 
bezmocnosti čekám na smrt. Na zbytečnou smrt! Je to pomalé, bolestivé umírání... 
Che ' v 

1 Přestat, zemřít třikrát krátce za sebou a navíc tak nepříjemně, to už je moc. Pocit 

arnosti mě ochromil, nevydržím to. Z očí se mi kutálejí slzy jako hrachy. Schoulená se třesu 
J v zimnici. Čísi ruce mě objímají a chlácholí. Nějakou dobu nedokážu pláč zastavit, ale 

P l'omnost blízkého člověka mi pomáhá. Přivinul si mě k hrudi, cítím pravidelný tep jeho srd-
QQ ^ 

to mě uklidňuje. Dochází mi, že v takovémto rozpoložení holotropní proces ukončit ne-

^ Skládám se, přikrývám dekou a dýchám... 

estent, bubny a zpěv, jehož slovům nerozumím, mě uvádí do dalšího dění. Sláva, jsem 
chvěk žň 1 ' 

• -aane raněné zvíře! Ze mé nadšení bylo unáhlené, mi okamžitě dochází při zjištění, že 
mám bvt a -

p y ohetována bohům. Patřím do kmene, ve kterém je každoročně někdo vylosován a... 
Zase já? Odmítám umřít, jen co jsem přišla. Navíc s lidskými obětmi nesouhlasím, kmen 

, en- Nesouhlasím a hotovo. Místní rada starších reaguje na mé protesty sice pře-

l ením, ale nikdo se neohrazuje. Později se od nich dovídám, že jsem se vzepřela první, mé 
Predchůdo t0 nenapadlo, ale na výběr měl každý... Nově získaná radost ze života je impul-
S*m kt«nci. Ten trvá krátce... 

atrím / , 
j-q ^ L do jiného kmene. Jsem žena, indiánka. Odcházím z vesnice na nejvyšší skaliska. 

e se už nevrátím. Chystám se přejít na druhou stranu za svými předky. Nadešel ten 
Pravný (t 

/jv, , cas- Nijak se lomu nebráním. Jsem připravena na vše, co to obnáší. Usedám na vy-
ý kó f j j 

/,• , C Pohled na krajinu, co se hluboko pode mnou doširoka rozprostírá, mě naplňuje 
uskou. 2> • • 

7 ivam dlouhou, předlouhou píseň. Slunce pomalounku klesá k obzoru. Odcházím 

tnáSmířená...« 

při s v é m 
a v i- , p 0 s l e d n í m holotropním dýchání jsem zemřela ještě mnohokrát za různých okolností 

Jiných n J 
°bách. Prošla jsem neskutečně vyčerpávajícím procesem opakovaného umírání 
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a znovuzrození. Po jeho ukončení mi trvalo několik hodin, než jsem se opravdu vrátila zpátky. 

Tělo mi fungovalo, duch však poletoval kdesi daleko. Mysl mi pak navíc intenzivně zane-

prazdňovala představa záhadných očí, které jako by mě, samy neviděné, celou tu dobu pečlivě 

sledovaly. Nebyla jsem tehdy schopná vytvořit ani obrázek, který by mi dnes vše podrobněji 

Připomenul. Dosud jsem jej ale nepotřebovala. Byl to jeden z nejsilnějších zážitků v mém do-

savadním životě. A já jsem za něj nesmírně vděčná. Zejména proto, že jsem se tehdy přestala 

smrti a temnoty bát. 

Ve Skřidlech jsem strávila opravdu pestrý týden. Kromě holotropního dýchání tu pro nás byla 

Připravena tzv. indiánská sauna, netradiční rozcvičky, relaxace a večerní bubnování. A právě 

buben se posléze stal dalším průvodcem mého putování. 

2-3 Od bubnu k nebesům 

Odjet ze zážitky nabitého týdne přímo do víru uspěchaného města by bylo bláznovství. Potře-

bovala jsem do hor, do lesa, nejlépe někam hodně vysoko a daleko od lidí. Bylo nutné všech-

no ještě v klidu vstřebat, zrelaxovat se, nikam nespěchat a tím dodat návratu do běžného živo-

te určitou plynulost. Při pobytu v ášramu jsem se spřátelila s tamním „čajovníkem". S ním 

Jsem pak prošla i holotropním dýcháním a byl to zase on, kdo mi nabídl svou společnost pro 

"Poustevnické" dny v horách. 

Vyrazili jsme do Beskyd. Na jednom, turisty zřídkakdy navštěvovaném místě nás měl oče-

kávat maličký dřevěný domeček. Jeho přístřeší prý někdy využívají myslivci, ale většinou 

kývá prázdný. Měli jsme s sebou jen to nejnutnější. Spacáky, karimatky, nějaké svršky, lahve 

na vodu a jídlo na tři dny. Důležitou součástí naší výbavy byla velká litinová konev na čaj 
a d v a dokonale neskladné bubny. 

P o několikahodinovém výstupu jsme dorazili do sedla pod nejvyšším beskydským vrcholem. 

Odtud jsme po srnčí stezce pokračovali až na místo, kde sice možná někdy stával domeček, 

teď tu v půlkruhu stromů ležela jen hromada prken s trčícími rezavými hřebíky. Zprvu 
JSern byla zklamaná, ale po rozhlédnutí se kolem sebe, mě to ihned přešlo. Stála jsem na 
Vrch°lu kopce a přede mnou se otevíral naprosto impozantní výhled na hluboké údolí pod 
n a r n i a za obzor se táhnoucí hory. Pohled téměř jako z letadla. Stan ani igelit jsme si na 
2adech nepřinesli, takže jsme měli na výběr ze dvou možností. Buď přenocujeme „pod 

lrákem" a budeme doufat, že z blížících se mraků nezaprší, nebo si z těch prken postavíme 

nieček nový. S přihlédnutím k denní době jsme dlouho neváhali a pustili se do práce, 

dedkem byl celkem vyvedený přístřešek, připodobnitelný k sešlápnuté krabici bez jedné 

°cní stěny. Ohniště čekalo připraveno. Zbývalo doběhnout pro vodu na čaj k prameni, který 
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jsme dříve minuli na turistické značce pod sedlem, a nic už nebránilo večernímu rozjímaní. 

V noci sprchlo, takže jsme byli za střechu nad hlavou opravdu vděční. Dny nás čekaly 

slunečné. Původně jsem měla v pečlivě promyšleném plánu zařazeno celodenní lenošení, sběr 

borůvek a počítání nebeských beránků. Můj společník se však postaral o pestřejší aktivity. 

Vyzkoušela jsem si s ním alikvótní zpěv a naučila se naslouchat svému bubnu. Vyprávěl mi 

ošamanských tradicích a o tom, jak lze rytmus využít k „cestování" a léčení. Třetího dne 

jsem se dozvěděla, že už delší čas mu něco našeptává, aby mi podobnou zkušenost 

zprostředkoval, a že pro to právě nastala vhodná doba. Sice jsem nevěděla, co přesně bude 

následovat, ale už jsem ho nějaký ten pátek znala a věděla, že sám prošel dlouhou řadou 

Podobných zkušeností a můžu mu důvěřovat, takže jsem souhlasila. Navíc jsem byla hodně 

zvědavá. Jsem od přírody takový „nevěřící Tomáš" a některým věcem začínám přikládat 

hlubší význam, až když si je na vlastní kůži ověřím. 

2-3-l Z deníku v mé hlavě, čast čtvrtá 

" °lern kopcii se rozprostřela tma. Odpoledne pokryly nebe husté mraky, takže nejsou vidět 
Vcz*y- Sedím u ohně a půlkruh stromů za zády mi dodává pocit bezpečí. Vychutnávám si ne-
vyklou chuť čaje, který můj společník připravil. Prý nějaké bylinky. Pokládám šálek a při-

am Se ke zpěvu. Je to zvláštní píseň složená jen z několika neznámých slov. Její neustálé 

J okováni mě přivádí téměř do transu. S každým nádechem registruji silné aroma před chvílí 

°hně vhozené šalvěje. Po chvíli zjišťuji, že se můj dech mimoděk srovnat s naprosto 

g v^elným rytmem bubnování, které náš zpěv doprovází. Začínám se cítit tak nějak vláčná. 

"V l-v Bylinky? Natahuji se pro spacák a soukám se do něj. Říkám si, že jestli bylo cílem 
dnešní h 

o večera rychle mě uspat, tak se to povedlo. Zavírám oči. Cítím na víčkách mihotavé 
sVěti0 r i 

f omenů. Zvuk bubnu mě zcela prostupuje. Cítím se ztěžklá, jako bych se vpíjela do 
P° sebou. Srdce mi najednou tluče pomaleji. Přestávám řídit své myš lenk}' a nechávám 

Jun n a 
0sl° v°lný průběh. Chvílemi mám pocit, jako bych se na oheň a ležící postavu dívala 

~ Povzdálí n 
Otevírám oči, nebe je najednou jasné a plné hvězd. Krátkým pohybem rozepínám 

*íp Cl \) v 
anuji se ze sevření pokrývky. Je dost chladno. Opouštím ohněm osvětlené území a to, 

0 P° několilr i 
„ . a krocích spatřuji, mě přivádí v úžas. Svět kolem nás zmizel. Nevidím ani světla 

ud°lí, ar 
ne ' ' n statni kopce. Vše je sbyto pod mraky. Místo vrcholku vysoké hoiy teď obýváme 

^elky o st m 
' v uPi"ostřed mlžného moře jasně osvětlený Měsícem. Stojím a v naprostém ohro-

n „ dívám na hvězdy. Vidím v nich obrovský a velmi složitý kruhový' obrazec.- Volám 
Přítel e ' 

w ' at toho bubnování nechá a jde se podívat na něco překrásného. On však s hraním 
estává a • 

jen krátce mi sděluje, že jestli mám na mysli tu velkou mandalu, tak tu že zná. Je 
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tom prý pořád. Neuvěřitelné! Dál mlčky hledím na hvězdy a náhle jsem si jistá, že jsem to po-

chopila. Když se díváme na hvězdnou oblohu, je to podobné, jako když se díváme na domovní 

fasádu. To podstatné je za ní. Ve stejný okamžik pociťuji obrovský stesk po domově. Tím však 
v tuto chvíli nemíním ani dům rodičů, ani tento svět. Jak zvláštní. Chci pryč a zároveň vím, že 

musím zůstat. Mám tu úkol. Poslání, k jehož naplnění jsem se sama uvolila. Bubnování ustalo, 

kamarád mi přináší deku a balí mě do ní. Stojím tu prý už dlouho, tak abych nenastydla. 

Vracíme se k ohni. Roste ve mně přesvědčení, že patřím jinam, tady jsem jen na „návštěvě". 

Vyslovuji tu myšlenku nahlas, nikdo se nediví. Dostává se mi jen souhlasného přikývnutí, 

dokážu si najednou zodpovědět kteroukoliv z tisíce složitých otázek, u nichž jsem byla dosud 

Přesvědčena, že odpověď sama nenajdu. Všechno mi připadá jasné a samozřejmé. Nasávám 
n°vy pnliv šalvějové vůně. Nastavuji dlaně ohni a po chvíli si všimnu barevného proudu, 

terý jimi prochází. Přítel postřehl mé neobyčejné zaujetí a přisouvá se blíž, aby se podívat 
stejným směrem. Beru jej za ruku a naznačuji, aby si sedl přede mě. Posouvám se dozadu, 
cih 

Se 0 mě mohl pohodlně opřít. Pokládám své dlaně na jeho hruď, duhový proud jimi stále 
Prochází a dokonce se rozšiřuje. Zavírám oči a nechávám tu energii volně proudit. V místě, 
kde ' 

jsem pod prsty cítila tep srdce, vidím teď velký zářivý krystal. Barevný proud z obou dlaní 
J m P'°chází. Tělo přede mnou zmizelo. Vím, že tam stále je, stejně jako ohniště, přístřešek a 

' Ja vsak jako bych 

se zároveň nacházela úplně jinde. V prázdném a zároveň čehosi plném, 
Xgechny strany neohraničeném prostoru, kde lze jen nepatrnou myšlenkou okolní energii 
ncentrovat do barevného proudu a následné poslat přes ohromný krystal. Jsem doma, 

d°maza hvězdami..." 
^•áno ' 

Jsem se probudila s přesvědčením, že se mi všechno jen zdálo. Přítel mi to však vyvrátil 
n e d Prvn' -

ni větou následující po přání dobrého jitra. Ten příval energie z mých rukou prý byla 
cl Slla. Co k tomu říct víc? Sbalili jsme si svých pět švestek, poděkovali všem dobrým 

auchům ^ ' r°zloučili se s tím krásným místem a vydali se z kopce vstříc novým, (ne)všedním 
Ještě na n h • 

Podzim toho roku jsem se zúčastnila programu, jehož hlavní náplní byly „šamanské 
ty bubnu" o j 

Se • 1 odstoupila jsem s bubnem další „výlety" za hranice běžného vědomí, setkala 
Ve SVětě r\ A 

a n a i v . z e r n ' s e svým silovým zvířetem, ve světě nad zemí s vnitřním učitelem, 

rnístě SC n a s ' o u c ' l a t jejich cenným radám. O rok později jsem si šamanský buben na témže 

n a § i k J m a p o b i l a a od té doby jsem přesvědčená, že nejen lidé, zvířata a rostliny, ale i tito 

Průvodci různými dimenzemi vesmíru mají svou jedinečnou duši. 
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2-4 Obrazy nebe 

Téměř pokaždé, když zakloním hlavu a vzhlédnu ke hvězdám, vzpomenu si na nepopsatelný 

Pocit vznášení se mezi nimi. Hodně vltavské vody se smísilo s mořskou solí od chvíle, kdy 

jsem naposledy zažívala reálný pocit absolutní beztíže při nehmotném letu vesmírným neko-

nečnem. Je to tak dávno a přeci jako by to bylo minulý týden. Všechny ty obrazy si nosím stá-

le s sebou ve své hlavě a ve svém srdci. Z obrovskou radostí se díky nim do toho tajemného 

Prostoru vracím a na rozdíl od dob minulých se v něm dnes beze strachu i velice ráda ztrácím 
a rozplývám. 

2.4. Realizace výtvarných prací 

rámci 
Vsechny uvedené zážitky se staly dlouhodobou inspirací mé výtvarné tvorby. V . — ^ 

dolních prací, konkrétně v předmětu Speciální malby, jsem se hlouběji věnovala tématu 

Urniraní a znovuzrození. Výsledkem je cyklus maleb s názvem „Zrození". 
Nekteré prožitky jsem postupně zachycovala do rychlých barevných skic a různě velkých vý-
kresů. 

Hlavní část mé výtvarné práce na téma vesmír tvoří pět obrazů na plátnech o velikosti 
l x lmetr. K realizaci obrazů jsem využívala vodou ředitelné rychle schnoucí pigmentové 
b a r v y ' vhodné pro zvolenou techniku stírání a odmývání. Postupným nanášením tenkých ba-
revných vrstev a jejich průběžným stíráním jsem se snažila podpořit snový nádech všech ná-
mětů. 

Při t 
Vorbě jsem se oprostila od vyjadřování konkrétních symbolů, které jsem s oblibou použí-

a d r 've, např. člověka v prostoru, či vžitou podobu vševidoucího oka. Všech pět dílek abs-
a k t n iho charakteru, vznikalo na základě opětovného ponoření do niterných obrazů z holot-

. P n i h o dýchání. Obrazy odrážejí můj pocit vznášení se mezi světly, jejich pohyb a vyza-

'> Jakési vesmírné aury a vzdálené krajiny. Překvapivé pro mě bylo zjištění, že mi zpod 

v
 6 Z Předchozího promyšleného záměru vycházely samé kruhové tvary. Veškerý vesmír, 
n e j S Í » vnitřní, vidím kulatý. 
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Prostor 1 
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Pocta Slunci 
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Krajina 
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3.1 Vesmír - prostor k rozvíjení (nejen) dětské fantazie 

Vesmír není jen vzdálený prostor nad naší hlavou. Je to náš domov. Všichni jsme jeho sou-

částí. S každým setměním Slunce se nám odkrývá pohled na měnící se tvář Měsíce a na tisíce 

zářivých hvězd. Na obloze je toho však k vidění mnohem více. Nemám teď na mysli blikající 

letadla, družice nebo rakety, ale něco, co nad svou hlavou spatřovali už naši dávní předkové -

nebeské obrazy a příběhy. Můžeme si v nich číst a nacházet poselství, která tu pro nás zane-

chali jiní lidé. Můžeme se jen tak dívat a tiše žasnout. A nebo si můžeme na obloze vytvořit 

svůj vlastní svět. Je to jen na nás. Prostor pro fantazii je nekonečný. 

3.2. Mýty opředený vesmír - didaktický projekt 

Didaktických projektů o vesmíru bylo již zpracováno nemálo. Není divu. Je to téma, které nás 

obklopuje, jsme s ním spojeni. Obsahuje nepočítané výtvarných námětů a studna vesmírné in-

spirace se jeví téměř jako bezedná. Výtvarný projekt s názvem „Mýty opředený vesmír" je za-

měřen zejména na vesmír imaginární, vychází z mýtů, ledend, náboženství, umění, dávných 

1 mladších koncepcí, představ a výkladů. 

3.2.1 Výchovně - vzdělávací cíle projektu: 

Přemýšlení o vesmírném prostoru přirozeně vede k uvědomování si svého místa v něm. Na-

hlédnutí do mýtů, rituálů a náboženství před námi otevírá svět našich předků a různých kultur. 

Skrze poznávání, prožívání a tvorbu nacházíme cestu k ostatním lidem a co je podstatné, i 

k sobě samým. Obsah a aktivity projektu tedy obecně směřují k: 

poznávání světa předků 

• uvědomování si našeho místa ve vesmíru 

uvědomování si svého místa mezi ostatními lidmi 

prožívání a vyjadřování vnitřního světa 

2 hlediska Rámcových vzdělávacích programů vede projekt žáky svým zaměřením (nejen) k: 

• „chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti 

lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně je-

dinečné vnímání, cítění, prožívání a představy, k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kul-

tivování projevů a potřeb a utváření hierarchie hodnot" 
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„spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání umě-

leckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu 

k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a po-

třebám různorodých skupin, národů a národností." 

(RVP ZV,VÚP Praha, 2005, část C, s. 65) 

Obsah a činnosti projektu s ohledem na věk a potřeby žáků podporují jednotlivé oblasti roz-

víjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity i ověřování komunikačních účinků. 

Některé části projektu se slučují s průřezovými tématy RVP. Nejcitelněji přesahují do proble-

matiky osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy a výchovy k myšlení v evrop-

ských a globálních souvislostech. V těchto oblastech průřezové téma napomáhá rozvoji klí-

čových kompetencí u žáka tím, že: 

„vede k porozumění sobě samému a druhým" 

„přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni" 

„utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci" 

„rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, na-

cházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech" 

„pomáhá překonávat stereotypy a předsudky" 

„utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti." 

(RVP ZV, VÚP Praha, 2005, část C, s. 91, 96-7) 

3.2.2 Koncepce projektu 

Didaktický projekt „Mýty opředený vesmír" je rozdělen do dvou částí. První část je určena 

pro realizaci v běžném školním prostředí, tzv. „pod střechu". Téma projektu je pro tuto část 

rozpracováno v námětové mapě do pěti výtvarných řad. Jednotlivé náměty ve značné míře re-

flektují poznatky z teoretické části diplomové práce. Široké téma projektu je vhodné využít 

jako zastřešující pro delší časový úsek. V ideálním případě bych jej realizovala jako něko-

likaměsíční celoškolní projekt. Výsledné zpracování námětů může být velice variabilní podle 

aktuálního přání žáků, materiálových nebo časových možností. Uvádím tedy jen některá 

možná řešení a obměny. Většinu témat je možné přizpůsobit věku žáků. Původně byl projekt 

zamýšlen pro žáky 2. stupně ZŠ, při realizaci v ZUŠ jsem však vybraná témata upravila i pro 

žáky mladšího a dokonce i předškolního věku. 
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Na základě svých osobních zkušeností z různých kurzů a prožitkových seminářů jsem jako 

druhou část projektu rozpracovala program určený pro zážitkový pobyt v přírodě. Realizace 

v mimoškolním prostředí umožňuje účastníkům nahlédnout téma vnějšího i vnitřního vesmíru 

novým způsobem, v čase neomezeném vyučujícími hodinami a běžnými povinnosti. 

3.2.3 Realizace projektu 

Část projektu jsem zrealizovala v roce 2004 na Základní umělecké škole v Biskupské ulici, 

kterou jsem navštěvovala nejprve v rámci souvislé pedagogické praxe z výtvarné výchovy 

a poté zde vedla vyučování jako náhrada za nemocnou paní učitelku. Výtvarně zaměřená 

výuka probíhá na této škole ve třech paralelně fungujících třídách. Ve třídě každého z učitelů 

se denně vystřídají dvě skupiny žáků - žáci tzv. mladší a starší. Věkové rozlišení se v každé 

skupině mírně liší, obecně však najdeme v mladší skupině žáky prvního a ve starší druhého 

stupně ZŠ. Během své praxe jsem pracovala ve všech třídách. V období dvou týdnů jsem však 

v jednotlivých skupinách vyučovala max. dvakrát. Možnost systematičtější práce se mi tedy 

naskytla až po oficiálním ukončení praxe, kdy jsem na dobu pěti týdnů převzala vedení dvou 

úterních skupin. 

V první úterní skupině jsem pracovala i s předškoláky. Věk těchto dětí se pohyboval v rozme-

zí od čtyř do jedenácti let. Zejména pro ty nejmladší bylo nutné plánované náměty z projektu 

pozměnit a výtvarné úkoly zjednodušit. Druhou skupinu utvářeli žáci šestých až osmých tříd 

ZŠ. 

Výsledky některých realizovaných námětů ilustrují následující text. Kompletní obrazovou 

dokumentaci těchto a všech ostatních prací žáků z hodin pod mým vedením obsahuje 

přiložené CD. 

67 



3.2.4 Mýty opředený vesmír - námětová mapa (u realizovaných námětů značka *) 

VŘ Tajemství hvězd 

Podoba hvězd 

Hvězdná noc 

Okno do jiného světa 

Znamení zvěrokruhu 

Člověk - odraz vesmíru 

Tajemná Venuše 

Jitřenka a Večernice 

Proměna Kallistó 

Hábit astrologa 

VŘ Vzdálené světy 

Kosmická vize 

Poselství světům 

Tajemství semínka* 

Planeta XY 

Osobní planetka* 

Návštěvník* 

Vesmírné plavidlo* 

VŘ - výtvarná řada 

VŘ Sluneční a měsíční 

inspirace 

Společné Slunce 

Vnitřní Slunce 

Stvoření světla 

Sluneční putování 

Zatmění, ztracení 

Lidská tvář Slunce 

Den a noc 

Luna nebeská zahradnice 

Magický úplněk 

Sluneční havran 

a Měsíční zajíc* 

Pták jitra* 

Vesmírný drak* 

VR Rozmanité podoby 
vesmíru 

Řád a chaos 

Mezi nebem a zemí 

Yggdrasil 

Vesmírné modely 

Cesta do podsvětí 

Sféry světla 

Vesmír v mandaie 

Vesmírná želva* 

VŘ Mocní bohové 

Muzeum bohů 

Zrození stvořitele 

Unkulunkulu 

Dar bohům 

Modlitba 

Modlitební kobereček 

Anděl strážný* 

Vševidoucí oko* 

3.2.4.1 Tajemství hvězd (VŘ-1) 

Podoba hvězd 

Motivace: Naši dávní předkové si hvězdy představovali jako otvory, jimiž lze zahlédnout ne-

beský oheň; okna či díry do jiných světů; hřebíky, drahokamy, pochodně, žhavé uhlíky; bohy, 

lidi, co už nemohou žít na zemi, oči nebo duše zemřelých předků... 

Výtvarný problém: Netradiční znázornění hvězdné oblohy nebo některého souhvězdí. 

Technika: Práce na tmavém papíře nebo jiném podkladu, podle fantazie žáků využití různých 

materiálů, knoflíků, korálků, dřívek, hliněných úlomků, hřebíčků, přírodnin, apod.; je možné 

protrhávání, prošívání papíru, nezvyklé používání barev, aj. 
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Hvězdná noc 

Motivace: Inspirace obrazem Vincenta van Gogha „Hvězdná noc". Jaké použil barvy? Jaké 

pocity obraz vyvolává? Jaká tři slova jeho nebe charakterizují? 

Výtvarný problém: Malířský přepis hvězdného nebe, které budou charakterizovat stejná tři 

slova jako nebe Goghovo. 

Technika: Malba temperovými barvami. 

Obměna: Vyskládání podobného nebe jako mozaiky z natrhaných kousků barevných papírů. 

Okno do jiného světa 

Motivace: O Polárce se kdysi říkalo, že je oknem do jiného světa, průchodem do světa ohně, 

nebo světla, cestou k bohům. 

Výtvarný problém: Barevné vyjádření představy světa, k němuž je Polárka oknem. 

Technika: Malba krycími barvami. Možné využití kombinovaných technik. 

Pojetí úkolu: Práce se dvěma překrývajícími se papíry. Vrchní představuje noční oblohu a žáci 

v něm dle vlastního uvážení vyrobí dveře, okno, či jiný otvor, jímž bude umožněn pohled na 

spodní papír, svět „za hvězdami". Lze také využít staré krabice. Vnější část jako oblohu a 

vnitřní prostor jako skrytý svět za ní, nebo naopak. 

Znamení zvěrokruhu 

Motivace: Co se skrývá pod označením nebeský zvířetník, zodiak. Od čeho se zvěrokruh od-

vozuje, pojem ekliptika, 12 částí pásu, 12 tzv. slunečních znamení. Posouvání znamení po ob-

loze. Působení na člověka - ovlivnění charakteru datem narození, údajné vlivy jednotlivých 

znamení na časová období, nejen měsíce, ale i týdny a dny. Vyobrazení zvířetníku v různých 

dobách. Objevy v jeskyni Lascaux, středověká vyobrazení, aj. 

Výtvarný problém: Jaké barvy a vlastnosti jednotlivá znamení zvěrokruhu charakterizují? 

Výtvarná technika: Dle volby žáků - malba temperami, suchými pastely, kolorovaná kresba, 

doplňování texty, aj. 

Pojetí úkolu: Skupinová práce - nabízí se rozdělení žáků podle data narození. Utváření skupin 

beze slov formou pantomimické domluvy. Každá skupina pracuje na jednom papíře velkého 

formátu (např. pás balícího papíru). Při konečné prezentaci každá skupina seznámí ostatní 

s charakteristikou vlastního znamení, nejlépe opět pantomimicky. 

Člověk - odraz vesmíru 

Motivace: Středověké astrologické mapy lidského těla - vlivy planet a znamení na jednotlivé 

části těla. Ukázky - mapa bratří z Limburka; znázornění čaker (energetických center) podle 
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východní filozofie; příp. jejich konfrontace. Čím se liší nebo shodují? 

Výtvarný problém: Zpracování astrologické nebo čakrové mapy lid. těla v životní velikosti. 

Technika: Ve dvojicích vzájemné obkreslení těla na velký formát. Rozměrná malba, kolo-

rovaná kresba, apod. 

Tajemná Venuše 

Motivace: Planeta spojovaná s bohyní lásky, plodnosti a harmonie. Antická Afrodita, staročes-

ká Krasopaní, čínská „Velká bílá bohyně", egyptská Isis, fénická Astrate, apod. Venuše 

v umění. Zpodobňování ženské krásy v různých kulturách a obdobích. Proměnlivost 

a podmíněnost ženských ideálů. Jak vidí bohyni krásy dnešní doba? Tlak médií, podsouvání 

ideálů, podporování módní „stádovitosti", apod. Konfrontace všeobecného a osobního 

přesvědčení. 

Výtvarný problém: Portrét Venuše 21. století. 

Technika: Koláž; kombinované techniky. 

Pojetí úkolu: Před výtvarnou tvorbou je vhodná celotřídní nebo skupinová debata na téma 

vlivu médií na utváření ženského a všeobecně lidského ideálu. 

Jitřenka a Večernice 

Motivace: Jitřenka a Večernice - dvě tváře planety Venuše. Domněnky o tom, že jsou to sest-

ry. Označení „pastýřská hvězda". Někde symbol ženství, lásky a něhy, jinde propojení s muž-

skou podobou, hrozbou nemoci a neštěstí (Mexičané, Mayové) 

Výtvarný problém: Portrét bohyně „dvou tváří". Barevné vyjádření protikladů - rána a večera; 

láskyplné ženy a bojovníka. 

Technika: Malba temperou, pastely, kolorovaná kresba. 

Obměna: Výroba vícevýznamové masky. 

Proměna Kallistó 

Motivace: Nápadné hvězdné seskupení kolem hvězd, které známe jako Velký vůz. Řecké 

mýty - proměna lesní víly Kallistó v medvědici. Více vysvětlení toho, kdo ji proměnil a vyne-

sl ke hvězdám (zamilovaný Zeus; Diova žena; bohyně lovu Artemis). Medvěd ve stejném sou-

hvězdí u Babyloňanů, Féničanů, severoamerických indiánů. 

Výtvarný problém: Výtvarné vyprávění, grafický záznam příběhu - proměny víly Kallistó 

v medvěda a dosazení na oblohu. Záznam může mít formu komiksu. 

Techniky: Kresba tuší, kolorovaná kresba. 

Obměna: .Skupinová spolupráce, rozdělení úseků děje mezi žáky, následné seskládání 

70 



na velký formát do „obřího komiksu". 

Hábit astrologa 

Motivace: Jak vypadá astrolog. Příklady z pohádek. Časté spojování s mágy a čaroději. Taju-

plné prostředí astrologovy pracovny. Symboly pohádkových astrologů - dlouhý plášť, klo-

bouk, knihy s nesrozumitelným obsahem, čísly a předpověďmi. V ženské podobě - tajemná 

věštkyně. 

Výtvarný problém: Výroba typického mágovského pláště a klobouku se záhadnými symboly. 

Technika: Klobouk ze čtvrtky - zdobení malbou, zbytky látek, kombinovanou technikou; 

pláště ze starých prostěradel - batikování, vytváření papírových šablon pro tisk nebeských 

symbolů barvami na textil. 

3.2.4.2 Rozmanité podoby vesmíru (VŘ-2) 

Rád a chaos 

Motivace: Počátek veškeré existence v prapůvodním chaosu, beztvaré neuspořádané hmotě, 

bezbřehém oceánu. Různá označení - „vodní chaos", „Nun", „Apsu". Formování bohů a světa 

vneslo do chaosu řád. Prolínání dvou protikladných sil. Rozhlédnutí kolem sebe. Co ve třídě 

představuje řád, co chaos? 

Výtvarný problém: Grafické vyjádření chaosu, řádu, jejich propojení. Práce s liniemi. 

Technika: Kresba tuší. 

Obměnal: Barevný záznam štětcem a vodovými barvami. 

Obměna2: Prostorové vyjádření - hra s papírem (skládání, muchlání, apod.) 

Mezi nebem a zemí 

Motivace: Podpěry nebe ve světových mýtech - bohové, trpaslíci, velehory, nebeské sloupy, 

vesmírný strom, aj. 

Výtvarný problém: Výtvarný přepis symbolů nebeských podpěr, skupinová kompozice na pás 

balicího papíru, jehož horní okraj znázorňuje oblohu. 

Technika: Malba křídami. 

Obměna: Rozměrná vytrhávaná koláž. 
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Yggdrasil 

Motivace: Model Vesmírného stromu jako základu vesmíru. Strom v tradici keltských ša-

manů. Mytologie severských národů - „Světový strom", který pojí několik světů, obydlených 

různými bytostmi. 

Výtvarný problém: Společné vytvoření prostorového modelu Yggdrasilu. 

Technika: Základní kostra stromu z pletiva, větví a krabicoviny. Sjednocení povrchu a vytvá-

ření výrazných obyvatel stromu (draka, veverky, orla,...) technikou kašírování. Nátěr krycími 

barvami. 

Pojetí úkolu: Realizace v delším časovém úseku. Jedním z úkolů žáků je rozvrhnout postup 

práce a rozdělit si mezi sebou jednotlivé činnosti tak, aby všichni měli možnost stále něco vy-

tvářet a nevznikaly časové prodlevy. V ideálním případě by jim bylo umožněno vybrat ve ško-

le prostor, kde by se strom stal trvalou výzdobou. 

Vesmírné modely 

Motivace: Nahlédnutí do dějin astronomie. Modely vesmíru a našeho světa v představách na-

šich předků - Země jako placka, válec, koule uprostřed vesmíru, heliocentrická soustava. Do-

mněnky o vrstvách oblohy, pevné sféře s hvězdami, aj. 

Výtvarný problém: Grafická ilustrace vybraných modelů postavení Země ve vesmíru. 

Výtvarná technika: Grafické techniky - suchá jehla, linoryt, barevný tisk. 

Cesta do podsvětí 

Motivace: Rozmanité výklady podzemního světa. Země mrtvých duší, horoucí peklo, studená 

země ledové bohyně Hel, podzemní svět keltských šamanů s totemovými zvířaty. 

Výtvarný problém: Abstraktní nebo velice stylizovaný výtvarný záznam vybrané představy 

podsvětí. Barevné vyjádření pocitu, který daný svět vyvolává. Využívání symbolických barev 

a tvarů. 

Technika: Malba temperami bez štětce, využití houbiček, hadříků, dřívek, atd. 

Sféry světla 

Motivace: Budhistické a gnostické výklady vesmírných sfér. Světy rozdělené podle čistoty 

duše a vnitřního světla. Temnota a utrpení fyzického světa. Svázanost hmotou a potřebami. 

Putování duše do říše světla. Cesta kolem planet a strážců, atd. 

Pojetí úkolu: Výtvarně - dramatické zpracování (krátké divadelní představení) o cestě lidské 

duše od hmotných a temných závislostí do říše světla. Práce ve skupinkách. Koncepci a vý-

tvarné pojetí si účastníci volí sami. 
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Vesmír v mandate 

Motivace: Kruh jako základní tvar. Kruhový vesmírný princip. Symbolické vyjadřování kos-

mických sil v budhistické tradici, vysypávání mandai pískem. Mandaly indiánské, keltské. 

Čínské principy ,jin a jang". 

Výtvarný úkol: Kruhová kompozice ve dvojicích na téma „vesmírný tanec". 

Technika: Kruh na větším formátu balicího papíru, jako další pomůcky pouze barvy a dlaně. 

Pojetí úkolu: Realizaci mandai je příhodné podpořit vhodnou reprodukovanou hudbou, 

podněcující barevný „tanec dlaní". 

Vesmírná želva (realizováno) 

Motivace: Příběhy Terryho Pratcheta, model Zeměplochy plující vesmírem na zádech obří 

želvy. Mýtické představy o nebeské kupoli jako o želvím krunýři. 

Výtvarný problém: Barevná ilustrace představy vesmírné želvy. Používání kontrastních barev 

vzhledem k tmavému pozadí. Vytváření barevných ploch. 

Technika: Malba olejovými pastely na tmavý podkladový papír. 

Námět Vesmírné želvy jsem zrealizovala se skupinou mladších žáčků (4-11 let). Nejmladší 

děti jsem vedla od lineárního projevu k barevným plochám. Učily se volit kontrastní barvy 

s ohledem na tmavý podkladový papír. Se staršími školáky jsme si povídali o skutečném tvaru 

hvězd a planet. Předškoláci a žáčci prvních tříd pracovali s kratším soustředěním a bylo je tře-

ba opakovaně k činnosti motivovat. Podnětné pro ně bylo prohlížení obrázkové knihy o zvířa-

tech, kde našli i znázornění a popis želvy i slonů. Při tvorbě si děti pro zpestření vyprávěly 

další „želví pohádky" a říkanky. Děti námět zpracovaly přibližně za hodinu a čtvrt s přestáv-

kami. Z výsledků jsme vytvořili výstavku, kterou si mohli rodiče při vyzvednutí dětí pro-

hlédnout. 
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Vesmírná želva, věk dětí 4-11 let. 



3.2.4.3 Sluneční a měsíční inspirace (VŘ-3) 

Společné Slunce 

Motivace: Spojování Slunce s pozitivními symboly - životodárná energie, radost, světlo. Vý-

znamy kruhu - jednota, propojení, přátelství, společné síla. 

Výtvarný problém: Vytvoření společného Slunce, kruhová kompozice z mnoha otisků dlaní 

všech žáků. Vytvoření barevné plochy. Symbolika pozitivních vazeb a důležitosti každého je-

dince jako nedílné součásti kolektivu. 

Technika: Vhodné barvy, otisky dlaní na společný rozměrný formát. 

Obměna: Papírové šablony - obkreslení dlaně, vystřižení. Tupování přes šablonu textilními 

barvami na čtvercovou látku. 

Pojetí úkolu: Vhodné pro mladší žáky. Práce v kruhu, barvy, papír nebo látka uprostřed. 

Navození rituální atmosféry. Úkolem každého může být také krátké písemné vyjádření toho, 

co společné Slunce symbolizuje. Při vystavení upevnění lístečků ke Slunci. 

Vnitřní Slunce 

Motivace: Řízená vizualizace. Zklidnění, uvolnění, pocit tepla, hřejivosti, prostupování světla 

a slunečních paprsků každým kouskem těla, dodávání potřebné životodárné energie a síly. Po-

cit vnitřního vyzařování. 

Výtvarný problém: Barevný záznam pocitu vnitřního světla, hřejivosti, vyzařování, pronikání 

slunečních vibrací tělem, apod. 

Technika: Malba temperou, Remakolem, kombinované techniky. 

Stvoření světla 

Motivace: Vznik Slunce a Měsíce v různých mýtech. Stvoření Slunce Bohem, Luny Ďáblem, 

Sluneční bůh Ré v lotosovém poupěti, duch bajamí a oheň, Nebeský oheň a pštrosí vejce, sou-

těž indiánského kmene o nejlepší zdroj světla. Lidský a zvířecí původ Slunce a Měsíce. 

Výtvarný problém: Ilustrace vybraného příběhu. Figurální kompozice. 

Technika: Grafické techniky, barevný tisk. 

Sluneční putování 

Motivace: Pohyb Slunce po obloze, výklady různých kultur. Zlatá loď, skarabeus, nebeský 

vůz, sluneční kraslice, obr se Sluncem na zádech, aj. Ukázky vyobrazení v historii umění. 

Výtvarný problém: Znázornění mýtického symbolu slunečního putování. Stylizace sluneční 

l°dě, skarabea, vozu nebo obra. 
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Barevné proměny Slunce a jeho okolí během cesty od jitra k večeru. 

Technika: Opakovaný tisk přes šablonu na pruh látky. Tupování houbičkou, malba štětcem. 

Obměna: Společná vytrhávaná, popř. dokreslovaná koláž na společný pás papíru - „sluneční 

průvod". 

Zatmění, ztracení 

Motivace: Představy předků o zatmění Slunce - pohlcení drakem, příšerou; snaha lidí Slunci 

pomoci - bubnování, rachot. Zmizení, ukradení a uvěznění Slunce nebo i Měsíce. 

Výtvarný úkol: Jak by vypadal svět bez Slunce? Uvězněné Slunce v barevném a světelném 

kontrastu k potemnělému světu. 

Technika: Kresba barevnými tušemi nebo inkoustem, lavírování. 

Obměna: Výtvarný záznam hluku, kterým se lidé snažili příšeru od pohlcení Slunce odradit. 

Lidská tvář Slunce 

Motivace: Slunce v pohádkách, nebeský vládce Slunečník, Děd Vševěd. 

Výtvarný problém: Portrét personifikovaného Slunce. Podle čeho poznáme tvář vládce slunce 

nebo Děda Vševěda? Charakteristické barvy, atributy, prostředí. 

Technika: Lepená koláž z kousků barevných látek, provázků, korálků, apod. 

Den a noc 

Motivace: Rozdílná atmosféra dne a noci. Den plný světla, zvuků, pohybů. Noc tmavá, tichá, 

klidná, tajemná. Proměny krajiny v závislosti na intenzitě světla. 

Výtvarný problém: Pocitová malba atmosféry dne a noci. Využití kontrastů. 

Technika: Malířské techniky. 

Obměna: Maska dne a noci (ukázka africké masky, která představuje východ a západ Slunce) 
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Luna - nebeská zahradnice 

Motivace: Soulad přírody s rytmy Měsíce, měsíčními fázemi. Sázení a ošetřování rostlin 

v určitou dobu, vhodná období pro přesazování, zalévání. Sběr čarovných bylin za úplňku. 

Výtvarný problém: Portrét nebo celá postava Luny jako nebeské zahradnice, personifikace, 

příhodné atributy, prostředí. 

Technika: Dle volby žáků a učitele, kreslířské nebo malířské techniky, koláž. 

Magický úplněk 

Motivace: Tajuplná měsíční fáze. Co způsobuje proměny měsíčních fází? Měsíc jako ukazatel 

času. Úplňkové rituály, magie. Co se všechno děje za úplňku - slety čarodějnic, proměna 

vlkodlaků, náměsíčníci, atd. 

Výtvarný problém: Volný výtvarný přepis tajemných dějů úplňkových nocí. Skupinová figu-

rální kompozice na velký formát. 

Technika: Kolorovaná kresba nebo rozmývaný pastel. 

Sluneční havran a Měsíční zajíc (realizováno) 

Motivace: Mýtičtí obyvatelé Slunce a Měsíce. Inspirace knihou Fantastická zoologie. Sluneční 

havran - v Číně jeden z nejdůležitějších slunečních symbolů. Má tři nohy a krvavě rudé peří. 

Je považován za posla božích zpráv. Měsíční zajíc v představách více kultur (Mexiko, 

Afrika). V čínské mytologii způsobuje zajícovu dlouhověkost elixír nesmrtelnosti, vyrobený 

v magickém hmoždíři z omamných bylin. 

Výtvarný problém: Ilustrace Slunečního havrana a Měsíčního zajíce pro Atlas bájných zvíře-

cích bytostí. 

Technika: „Falešná grafika". Povoskovaný papír s vrstvou tmavé temperové barvy. Prorývání 

ostrým dřívkem. 
Obměna: Běžné grafické techniky, suchá jehla, linoryt. 

Námět jsem realizovala během tří vyučovacích hodin se skupinou starších žáků (2. stupeň 

ZŠ). V úvodu jsem jim nahlas předčítala z knihy fantastická zoologie. Výtvarnou techniku pro 

předložený námět si zvolili žáci sami. 

Námět Slunečního havrana jsem využila také při práci s nejmladšími dětmi. Motivací bylo vy-

právění o Slunečním havranovi, který má tři nohy jako symbol rána, poledne a večera. Povída-

li jsme si o proměnách barev ranního, poledního a večerního Sluníčka. Výtvarným úkolem 

bylo namalovat vodovými barvami hřející Slunce, střídání teplých barev a jejich vzájemné 
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vpíjení a propojování. Na hotové Slunce děti tuší a dřívkem dokreslili Slunečního havrana, 
z něhož při pohledu na Slunce nemůže vidět nikdo nic víc, než černý stín. 

Měsíční zajíc a Sluneční havran - 12-14 let 
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Sluneční havran, 4-7 let 

Pták jitra (realizováno) 

Motivace: Kdo budí Sluníčko? Čínské příběhy o Nebeském kohoutovi, který žije na vrcholu 

posvátného stromu „fu-sang". Každé ráno svým kokrháním zatřese nebem a vzbudí lidi 

i Slunce. Podruhé kokrhá, když je Slunce v zenitu a potřetí, když zapadá. Podobně jako Slu-

neční havran má i kohout tři nohy. 

Výtvarný problém: Grafická ilustrace Nebeského kohouta a tří dob, kdy kokrhá. Použití ba-

revnosti podle proměnlivého slunečního světla. 

Technika: Opakovaný tisk z polystyrénové matice. Vytlačování motivu do polystyrénového 

čtverce špejlí nebo opačným koncem štětce. Použití rozředěných temperových barev. 

Obměna: Hliněný reliéf 

Výtvarné zpracování Nebeského kohouta jsem naplánovala pro skupinku mladších žáčků. Prá-

ce s polystyrenem děti, zejména ty nejmladší, velice bavila. Po třídě poletovalo nespočet bí-

lých kousků, z čehož vyplynula hra „na sníh", takže jsme si všichni společně zahráli ještě „na 

nejrychlejší uklízeče na světě". Při přenosu barvy z matice na papír potřebovaly nejmladší děti 

asistenci, proto jim při tomto úkolu pomáhali žáčci starší. 

Na žádost dětí jsme následující týden stejného kohouta použili jako námět pro nízký hliněný 

reliéf. 

79 



Nebeský kohout, 4-12 let 

Výsledné tisky tří dětí. 

•—Polystyrénové matice 

Pták jitra v reliéfním provedení, 4-12 let 

Vesmírný drak (realizováno) 

Motivace: Čínská mytologie. Draci spojovaní se symboly Slunce a Měsíce. Dračí perla moud-

rosti. Uroboros - drak představující kruhový princip vesmíru. Modrý drak - strážce obydlí bo-

hů. Ukázky čínských draků. Obrazová i textová inspirace knihami - Fantastická zoologie, 

Draci a bájná stvoření. 

Výtvarný problém: Po vzoru čínských mistrů znázornit vybraného vesmírného draka. Citlivá 

kompozice s ohledem na formát. Využívání barevných kontrastů. 

Technika: Kresba štětcem a tuší, kolorování vodovými barvami, práce na balicím papíře. 

80 



Téma Vesmírného draka se stalo náplní šesti vyučovacích hodin ve třídě žáků druhého stupně 

ZŠ. V rámci motivačního úvodu jsme si nahlas předčítali ze dvou knih o dracích. Následovalo 

porovnávání vyobrazení draků z různých kultur a povídání o čínském umění. 



3.2.4.4 Mocní bohové (VŘ-4) 

Muzeum bohů 

Motivace: Polytheismus X monotheismus. Nejvyšší božstva různých národů. Spojování nej-

vyššího boha se Sluncem. Podoba staršího vousatého muže (Hospodin, Zeus). Božstva se zví-

řecí tváří, indičtí mnohorucí bohové, aj. Bohové přátelští a hroziví. Pozemští vládci jako boží 

ztělesnění (Egypt, Čína). Zobrazování bohů v historii umění. 

Výtvarný problém: Inspirace různými náboženstvími pro kolektivní vytvoření „muzea nejvyš-

ších bohů". 

Techniky: Využití více technik dle výběru žáků - modelování, malířské i kreslířské techniky, 

koláž, aj. Doplňování texty a popisky, atd. 
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Zrození stvořitele 

Motivace: Představa kosmického vejce, z něhož se zrodil první bůh. Čína - Pchan Ku, Indie -

Višnua. Polynésie - zrození z kokosového ořechu, lastury slávky jedlé, aj. 

Výtvarný problém: Představa růstu kosmického vejce a života v něm. Rozrůstání kompozice 

od středu ven. 

Technika: Frotáž pomocí rudek, uhlů a barevných pastelů. 

Unkulunkulu 

Motivace: Nejvyšší bůh a zároveň prapředek afrického kmene Zuluů. Na počátku všeho stvo-

řil tento bůh sám sebe z rákosu v bezbřehém močálu. Z dalších rákosů vyrobil muže a ženu. 

Umístil na nebe nebeská tělesa a postaral se o vše potřebné k životu na Zemi. Příběh o chame-

leónovi a ještěrce, které k lidem vyslal se zprávami o konečném a nekonečném životě. Ukázky 

afrického umění. 

Výtvarný problém: Posvátná maska 1. Zulua. Využití afrických motivů i způsobů zdobení. 

Technika: Modelování z hlíny, barevná úprava povrchu. 

Dar bohům 

Motivace: Nakloňování si bohů v lidské historii, obřady a rituály, dary a oběti. Nahlédnutí 

do různých dob a kultur. Co bylo v minulosti bohům obětováno. 

Výtvarný úkol: Netradiční prostorový objekt, posvátný předmět, dar bohům. Hra s materiály. 

Technika: Asambláž. 

Modlitba 

Motivace: Modlitba jako nedílná součást lidského života. Duchovní spojení s bohy a vyššími 

silami. Projev úcty mocným vesmírným a přírodním silám v domorodých kmenech, v křesťan-

ství, budhismu, aj. Básně, písně, tance, meditace. 

Výtvarný úkol: Lze modlitbu, její zvuky nebo atmosféru výtvarně zaznamenat? Výtvarný pře-

pis audio nahrávek. 

Pojetí úkolu: Poslech různých nepříliš dlouhých nahrávek - středověký chorál, indická mant-

ra, hrdelní zpěv budhistických mnichů, píseň domorodců, apod. Jejich grafický záznam. 

Technika: Využití kreslířských nebo rychlých malířských technik. 

Obměna: Barevný záznam posvátného ticha. 

Modlitební kobereček 

Motivace: Chrámy a svatyně, jejich výzdoba. Ukázky orientálních, indických a afrických vzo-
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rů a zdobení. Létající koberce v pohádkách. 

Výtvarný problém: Inspirace tradičním řemeslem pro výroby vlastního koberečku. 

Technika: Tkaní z nastříhaných pruhů látek. Zdobení potiskem, korálky, prošíváním, apod. 

Obměna: Kolektivní práce na větším nástěnném koberci - sešití více utkaných kusů 

a společné dozdobení. 

Anděl strážný (realizováno, dokumentace na CD) 

Motivace: Andělé - poslové boží. Andělé v historii umění - andělé v gotice, renesanci, ba-

roku. Andělé, jak je viděl Paul Klee. Kde ve svém okolí najdeme anděla? Představy andělů 

strážných. 

Výtvarný problém: Barevně vyjádřit, jak se s námi náš anděl strážný cítí. Portrét anděla 

strážného v životní velikosti. Zajímavé kompoziční řešení. 

Technika: Malba temperovými barvami. 

Strážného anděla pod mým vedením vytvářely dvě skupiny. Motivace u starších žáků probíha-

la formou společného porovnávání různých andělů v historii umění. Nejvíce úspěchu u nich 

sklidil Paul Klee se svou kresbou Zapomnětlivého anděla. Mile mě překvapilo, že většina 

účastníků ze starší skupiny při debatě připustila existenci strážných andělů. Vlastní realizaci 

bylo věnováno přibližně pět vyučovacích hodin. Bohužel jsem s těmito žáky nestihla téma 

dokončit tak, jak jsem zamýšlela. Na krátké psané úvahy o vytvořených strážných andělech 

nám nezbyl čas. 

Strážný anděl malých dětí. 

Velice zajímavá pro mě byla komunikace o andělech strážných s dětmi z mladší skupiny. 

O jejich existenci tu byli přesvědčeni všichni, což by samo o sobě nebylo nijak zvláštní. 

U malých dětí jsem podobný názor očekávala. Spíše mě překvapil způsob, kterým mnohé děti 

na anděly pohlížejí. Dozvěděla jsem se, že v souvislosti s blížícím se Mikulášem o andělech 

děti více přemýšlely. Šestiletá dívenka Marie ostatním svěřila, jak chtěla svého strážného an-

děla najít. Hledala ho pod stolem, ve skříni pod postelí, ale neobjevila ho, tak byla zklamaná. 

Ostatní děti se posléze snažily vymyslet, kde by mohl být a proč není vidět. Společně se bez 

jakéhokoliv mého zasahování dobraly k závěry, že má strážného anděla každý v sobě, a tudíž 

jej nevidí. 

Mladší děti malovaly strážného anděla olejovými pastely na bílou čtvrtku, kterou posléze 

celou přetřely vodovými barvami a jejich andělé tak získali barevné pozadí. 
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3.2.4.5 Vzdálené světy (VŘ-5) 

Kosmická vize 

Motivace: Představy blízkého i vzdáleného vesmíru. Neohraničený prostor, nebeská tělesa, 

světla, pohyb. Každý může napsat na lísteček, co pro něj znamená slovo vesmír. Vesmír oči-

ma umělců, ukázky vybraných reprodukcí. 

Výtvarný problém: Volný záznam pocitu vznášení se v prostoru, pohybu mezi nebeskými 

světly, letu vesmírem, vyjádření nekonečna, apod. 

Technika: Malba bez štětců. Nanášení barev pomocí hadrů, houbiček a kartáčů na formát dle 

potřeby. 

Pojetí: Podnětný doprovod hubou, která evokuje vesmírné dálky. 

Poselství světům 

Motivace: Zkoumání dalekého vesmíru. Lidská touha proniknout co nejdále do toho tajem-

ného prostoru. Hledání mimozemského života. Sondy Pioneer a Voyager. Poselství, která 

s nimi lidstvo vyslalo ke hvězdám. 

Výtvarný úkol: Obrazová zpráva mimozemským civilizacím. Co by o nás a naší Zemi měli vě-

dět? Co bychom jim napsali, kdyby rozuměli našim slovům? 

Technika: Podle výběru žáků, malba, kresba, koláž, kombinovaná technika, doplnění textem. 

Tajemství semínka (realizováno) 

Motivace: Příběh záhadného semínka. Nikdo nikdy takové neviděl, ani nejvzdělanější vědci. 

Odkud se tu vzalo? Mohlo k nám přiletět z jiného světa? Co se v něm skrývá? 

Výtvarný problém: Odhalení tajemství záhadného semínka. Znázornění růstu mimozemské 

rostliny. 

Technika: Rozfoukávání barevných tuší od počátečního bodu, semínka. 

Obměna: Dokreslovaná koláž fantaskní rostliny. 

Tajemství semínka jsem odkrývala ve dvouhodinovém vyučovacím bloku se skupinou devíti 

a desetiletých žáků. Výsledky tvořivého procesu však zmizely a tajemství semínek zůstane 

širší veřejnosti nadále skryto. 

Planeta XY 

Motivace: Sci-fi, představy vzdálených světů, filmy, seriály, knihy, oblíbení autoři 

Výtvarný problém: Záznam objevů vesmírných badatelů na planetě XY. Obrázky, popisky do-
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sud neznámé krajiny, tvorů, rostlin, atd. Zpráva pro Zemi. 

Technika: Volná, dle výběru žáků. Kresba, malba, koláž, práce s textem. 

Osobní planetka (realizováno) 

Motivace: Inspirace knihou Malý princ. Představa osobní planety ve vesmíru. Co člověk po-

třebuje na malém prostoru, na své planetce? Definice osobního prostoru, území. 

Výtvarný problém: Barevná ilustrace představy vlastní planety ve vesmíru. Vyjádření důleži-

tých součástí osobního prostoru. 

Technika: Malba olejovými pastely na tmavý podkladový papír. 

Námět osobní planety jsem využila při výuce věkově nesourodé skupiny žáků. Pro nedostatek 

vyučujících byli toho dne spojeni žáci starší s mladšími. Menším dětem se líbila motivace Ma-

lým princem, starším se více zamlouvalo rozvíjení představ klasické sci-fi. Výtvarná technika 

byla pro všechny stejná. 

Návštěvník (realizováno) 

Motivace: Podivné úkazy nad naší planetou, záhadné stopy a obrazce. Dochované zprávy o se-

tkání s neznámými bytostmi. Zvláštní zpodobnění postav v historii umění, skalní malby, 

sošky, aj. 

Výtvarný problém: Portrét mimozemské bytosti a záznam stop, které po sobě zanechává. 

Technika: Vytrhávaná koláž, dokreslování tuší a tužkou. 

Tématu Návštěvníka z jiné planety jsem se věnovala se skupinou děvčat z 1.stupně ZŠ. Vy-

právěla jsem jim smyšlený příběh o záhadných stopách u jednoho statku, které začínaly upro-

střed pole a nikam nevedly, navíc se ani žádným běžným stopám nepodobaly. Dívky se něja-

kou dobu snažily celé věci přijít na kloub, pak se pustily do práce a své představy mimozemš-

ťana a jeho stop přenesly na papír. 

Vesmírné plavidlo (realizováno) 

Motivace: Cestování do vesmíru, 

Výtvarný problém: Návrh kosmické lodi. Představa plavidla, kterým k nám mimozemšťan při-

letěl. 

Technika: Malba olejovými pastely na tmavý papír. 

Obměna : Prostorový objekt, technika kašírování. 
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3.2.5 Reflexe realizované části projektu 

Při svém působení v ZUŠ jsem pracovala se dvěma věkovými skupinami. Ve skupině 

mladších žáků (4-11 let) jsem výuku koncipovala tak, aby děti vybraná témata zvládly zpra-

covat během dvou vyučovacích hodin. Žáci z 2.stupně se stejnému úkolu věnovali i více dnů. 

Při realizaci námětů z projektu jsem se snažila využít co nejširší škálu výtvarných technik. 

Vzhledem k časovému a materiálovému omezení jsem jich však vystřídala méně, než jsem 

si přála. 

Práce s tak rozdílnými věkovými skupinami vyžadovala i odlišný pedagogický přístup. Ověři-

la jsem si, že u dětí mladšího a zejména předškolního věku je důležitá individuální komunika-

ce a vyrovnané rozdělování pozornosti. K výuce je nutné přistupovat hravou, poutavou for-

mou a podstatným činitelem je i vytvoření přátelského a otevřeného prostředí. Při práci 

se skupinami starších žáků jsem kladla důraz na motivaci a výtvarné uchopení daného 

námětu. 

K žákům všech skupin jsem se snažila přistupovat jako partner, nebo spíše jako starší zku-

šenější kamarád. Starší žáci pochopitelně zkoušeli, co si mohou dovolit, kam až jejich chování 

nechám zajít. Hledat řešení některých situací bylo pro mě značně zajímavé a poučné. 

Komunikace s mladšími dětmi probíhala bez větších obtíží, přesto jsem se i u nich mnohé 

naučila. Nejmladší děti jsou často velice bezprostřední a nevědomky nám naprosto čistě 

zrcadlí nás samé. Během poměrně krátké doby jsem se od nich o sobě dozvěděla nemálo. 

I díky tomu bylo pro mě setkání s nimi velkým přínosem. 

Od doby, kdy jsem projekt „Mýty opředený vesmír" zpracovávala s dětmi, uplynula dlouhá 

řádka dní. Dnes bych v mnohém postupovala jinak. S odstupem času si uvědomuji, co jsem 

mohla udělat lépe, i co jsem neměla dělat vůbec. Našla jsem také zajímavější a podnětnější 

informace, materiály a podklady pro koncipování jednotlivých hodin, uchopení a motivaci ná-

mětů. Někdy mě mrzí, že jsem spoustu věcí nevěděla dřív, aby byly mnou vedené činnosti pro 

děti přínosnější. Ale jak praví známé pořekadlo, z vlastních chyb se člověk nejlépe učí. Vez-

mu si tedy z toho poučení a příště to zkusím jinak a ještě lépe. 

3.2.6 Zážitkový pobyt v mimoškolním prostředí aneb vesmír šamanů 

Život našich předků byl odvěků úzce spjat s vírou v bohy, duchy přírody a jiné mocné bytosti, 

které žádali o ochranu a pomoc, budovali jim nejrůznější svatyně a uctívali je rozmanitými ri-
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tuály. To jim zároveň umožňovalo hledat a nacházet cesty do vlastního nitra. My žijeme v 

moderní, technicky vyspělé a poněkud uspěchané době, v prostředí, kde se člověk musí vzdá-

lit daleko od města, aby mohl spatřit jasné hvězdné nebe. Ve městě je člověk o tu nádheru 

díky světlům ochuzen. A to je jeden z důvodů, proč se třídou známých dětí, nejlépe se závě-

rečným ročníkem základní školy nebo se studenty školy střední, opustit školní lavice a vyrazit 

za poznáním do lůna přírody. 

Tato část projektuje zaměřená na „posvátno a rituály". Jejím cílem je přiblížení ostatním li-

dem skrze společné činnosti a prožívání, upevňování pozitivních vazeb kolektivu a samozřej-

mě také poznávání, tvorba a objevování nových zákoutí vlastního nitra. 

Uvedené aktivity jsou rozvrženy přibližně na čtyři dny a jejich pořadí je variabilní. Co nejvíce 

aktivit by mělo probíhat pod širým nebem. 

Mapa silových míst 

V každé krajině existují tzv. silová místa, poznáme je jednoduše, zkrátka je nám tam dobře 

a možná lépe než všude jinde. Jsou opakem míst, která známe pod označením geopatogenní 

zóny. 

Úkol: Procházka okolím, všímání si míst, které na nás působí nejlépe. Hledání tzv. něčím při-

tažlivých a pocitově pozitivních a nabíjejících míst. Zaznamenávání do mapek nebo nákresů. 

Svatyně 

Naši předkové na tzv. silových (nebo něčím zvláštních) místech stavěli svatyně, čímž daný 

prostor označili jako posvátný. 

Úkol: Vybudování přírodní svatyně na místě, na němž se shodla celá skupina. Účastníci 

se společně dohodnou komu, nebo čemu stavbu zasvětí. 

Realizace: Z materiálů, které okolí samo nabízí. 

Cesta ke svatyni 

Cesty ke kostelům a kapličkám odpradávna doprovází tzv. Křížová cesta. Také k jiným po-

svátným místům označovaly cestu různé značky a symboly. 

Úkol: Netradiční vyznačení cesty od nejbližší cesty (nebo přímo místa pobytu) ke svatyni. 

Přírodní kobereček 

„Osobní vklad" do vybavení svatyně, nebo prevence před nastydnutím při sezení na zemi. 

Realizace: Výroba jednoduchých koberečků a podložek na sezení z dostupných přírodnin -

suché trávy, rákosí, aj. Při nedostatku podobných materiálů výroba netradičního sedátka 
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ze špalků, apod. 

Ochranný amulet 

Úkol: Výroba osobního amuletu jako zdroje síly a ochrany před zlými silami. 

Realizace: Práce s přírodninami, dřevem, provázky, korálky, kameny, atd. Jinou variantou 

může být ušití „magického váčku", do nějž může majitel ukládat zajímavé kameny a talisma-

ny. 

Hledání osobního kamene 

Úkol: Při procházce okolím se dívat pod nohy, všímat si barev a tvarů kamenů. Najdeme mezi 

kamínky alespoň jeden, co se nám v něčem podobá? 

Rituální oděv 

K přípravám na rituály patří také výroba a zdobení k těmto účelům určených oděvů. 

Realizace: Rozmanitá úprava předem připravených triček. Práce s barvami na textil, obtisky 

dlaní, listů, kamenů, stopy dřívek, našívání korálků, apod. 

Šamanská chřestidla 

Úkol: Z čeho všeho dokážeme vyrobit chřestivý hudební nástroj? Pokusme se o možné 

i nemožné... 

Rituální masky 

Vhodné spojení s večerním bubnováním. Vzájemné pomalování obličejů barvami, k těmto ak-

tivitám určenými. 

Večerní bubnování 

Předpokladem šamanského večírku je přítomnost několika bubnů. Na programuje bubnování, 

chřestění, společné učení šamanské písně, tanec a opékání dobrot 

Podle šamanů má každý člověk své silové, jinak řečeno totemové zvíře, které mu může být 

rádcem a průvodcem. Při dostatku odvahy účastníků společný sestup do „podzemí", spodní 

Části šamanského vesmíru, kde je možné se se svým totemovým zvířetem setkat. 

Totemové zvíře 

Ukol: Modelování totemového zvířete z keramické hlíny. Při dostatku zkušeností, času a 
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zájmu, vypálení sošek ve společně vyrobené „polní peci". 

Celý pobyt by měl být protkán ještě netradičními rozcvičkami, nasloucháním zvuků přírody a 

pozorováním hvězd. Nemusíme o vesmíru složitě psát, mluvit nebo přemýšlet, stačí jej 

pozorovat a vnímat a tím nacházet cestu, jak s ním splynout. 
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Cesta od zadání tématu diplomové práce 

až na tuto stránku byla opravdu dlouhá a klikatá. 

V průběhu toho putování jsem se probírala spoustou knížek, 

naslouchala mnoha příběhům, 

zamýšlela se nad nesčetnými výroky a citáty, 

a potápěla se v bezedném bazénku vesmírného snu. 

Chvílemi jsem se bála, 

že se v něm ztratím 

a nejspíš jsem se občas opravdu ztrácela. 

Po dvou letech intenzivního „přátelství" 

s vesmírem už si však nemyslím, 

že touto stránkou všechno skončí, 

právě naopak, na této straně 

cesta ke hvězdám 

vždy znovu 

začíná 
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