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Úvod: LIDSKÉ TĚLO JAKO NlTERNÁ PROMLUVA KULTURY

Lidské tělo v jeho svobodě, estetických relacích a síle je v současném myšlení
považováno za
odmlčely

jeho

dědictví

kořeny

Středověk

renesance.

vnímáme jako etapu, kdy se

sahající k antické tradici, kdy bylo umrtveno pod klatbou

církve a ontologicky nejistého rámce lidského bytí. Tato
přispěla

k tomu, že tělo ve

středověké kultuře zůstalo

skutečnost

v mnohém

dlouhou dobu komplexněji

neuchopeným tématem a veřejnost jeho jednotlivé obrazy musela hledat v
věnovaných

publikacích
začaly

vycházet na

problematice

světlo světa rovněž

středověké

s velkým

ostatně

každodennosti Gež

opožděním).

dílčích

V podstatě až pod

vlivem přelomového vydání Le Goffovy Kultury středověké Evropy, se postupně
středověk

a jeho kultura staly oblastí s bohatými prameny odborné literatury a

v provázanosti i tématem
veřejnosti.

četných

Pod impulsem

těšícím

se velké

skutečnosti,

popularitě

zasvěcené

že mezi regály knihkupectví, jež

prací již jmenovaného J. Le Goffa zaplnila i díla

G. Duby, J.- C. Schmitt, H. W. Goetz aj., stále
středověké tělesnosti,
stereotypům,

rozhodla

publikace

jako je

věnovaná

pod kterými jí máme tendenci vnímat, jsem této problematice
mé diplomové práce.

zpracovávání, v červenci letošního roku, byl
společně

chyběla

historiků

přeložen

Během

do

doby jejího

češtiny

text již

mága evropské medievalistiky, Jacques Le Goffa, který pocítil

s francouzským

uchopit onen
středověkém

novinářem

všudypřítomný

kontextu.

Nicolasem Truongou podobnou

potřebu

tělo,

v jeho

rámec každé kultury, lidské

Pochopitelně

neaspiruji na polemiku s takto erudovanou

publikací, dokonce jsem se z ní rozhodla v některých

dílčích

aspektech

V mém osobním pobledu má práce neztratila vydáním této v úrovni
v rovině dávno odváté minulosti, nýbrž mu chci dát výrazný
měl

vyobrazit lidské

tělo

čerpat.

středověku

komplexní knihy smysl a to zejména proto, že ve svém textu nehodlám

Ten by

kromě

oblasti natolik specificky pestré a zajímavé už jenom díky

věnovat ústřední část

zmíněného

i laické

zůstat

současný přesah.

jako zrcadlo, v jehož odrazu se

střetává svět

přírody

svět

a

kultury, jako prostor, který ze všech sfér tvořících rámec lidského

bytí člověku nejpříměji náleží, jako svět, který je člověkem.
tělo, ač

Lidské

svou povahou

dítě přírody,

kulturního rámce a následné komunikace s ním. Na své
"živelnou" podstatou snaží
skloubit svou základní
středověk,

tak

nejrůznějšími způsoby

přirozenost

současnost

se

světem

vytváření

veškerého

cestě dějinami

se se svou

je nástroj

vyrovnávat, hledá cestu, jak

kultury, jemuž dává povstat. Jak

vyniká velmi specifickým pozadím, na

němž

se rýsují

citlivé a křehké rámce, do nichž se lidské tělo těmito tlaky dostává.
V oblasti

středověké

kultury hodlám tyto rámce popsat v jednotlivých

aspektech její každodennosti, v ojediněle bytostné oscilaci, v níž se člověk den za
dnem na své pouti životem ocitá. Ve svém textu nebudu operovat s tzv. dlouhým
středověkem.
přelomu

Témata, která

načrtnu

a teze, které vyslovím, povedu pouze do

století 13. a 14., kdy feudální systém ustupuje modernímu státu a

kulturní nadvláda církve přestává být jevem absolutním. Zvláštní pozornost budu
věnovat

také

středověku

proměně

současná

přechodu

středověké

k současnosti zvolím filmové médium a jeho

minulosti a lidského

kultura je kulturou

výrazně

Kinematografie

zároveň představuje

těla.

Učiním

tak proto, jelikož

vázanou na vizualitu a obraz a film je

nástrojem, jenž se této tendence díky svým

prostředkům

chopil nejdokonaleji.

výdobytek 20. století a film, i když se jedná

o historický žánr, musí vždy promlouvat jazykem
podaří

současnosti. Věřím,

uchopit toto médium v komplexnosti, kterou si zaslouží,

potenciálu ve vyobrazení historie, a dotknu se také jeho
podstaty. V konečném
středověku měly
současné

v průběhu

samotného.

Jako cestu plynulého
uchopení

tělesnosti

nazírání a uchopování lidské

důsledku

že se mi

včetně

jeho

výslovně tělesné

by konkrétní cesty jeho narace ve vztahu k

posloužit jako metafora, jež

zprůhlední

specifickou sensitivitu

lidské tělesnosti.

Mám v úmyslu

rovněž

ilustrovat, v čem zjeho

na kontrastu našeho a
dědictví čerpáme

Protože, ústy Jacques Le Goffa, nám je

středověkého

rámce lidské

těla

a v čem jsme jeho odkaz zatratili.

středověk

"blízký i vzdálený

blízký proto, že k vrstvě prehistorického a starověkého

dědictví přidal

zároveň.

Je

(a mnohdy

3

je tím nahradil) prvky, které dnes
přínos

pociťujeme

jako zásadní,

pro naší identitu ... Na druhou stranu je nám

v mnohém cizí, a

právě

tato

exotičnost

středověk

originálně tvůrčí

i vzdálený. Je nám

má nemalý podíl na přitažlivosti, jíž nás

k sobě vábí. ,,1
Z nastínění mého tématu vyplývá, že kulturu

středověku

a

současnosti

neomezuji pouze na výklad jejího hmotného rámce, že pojem kultura nechávám
promlouvat v široké kulturologické

perspektivě

- v smyslu atributivním a

distributivním, ale i na úrovni osobní, na pozadí tvárného i tvořivého jednotlivce.
Pouze tak je totiž možné uchopit lidské
současné kultuře

nazírání
střetávají

1

světa

tělo

a jeho obraz ve

jako nezpochybnitelný otisk identity

člověka,

středověké

a

jako nástroj

a komunikace s ním a jako onen všelidský rámec, na

němž

se

a manifestují kořeny přírody a pohnutky kultury.

Le Goff, Jacques; Schmitt, Jean-Claude.Ed. Encyklopedie středověku. Přel. L.

Bosáková, A.Boušková,C.Ebert-Zeminová, A.Macháčková, J.MatějtJ, I.Neškudlová,
B.Spalová, V.Sysalová, L.Šavlíková, P.Zahradník. Praha: Vyšehrad, 2002, 5.13
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1. BYTOSTNA OSCILACE LIDSKEHO TELA VE STREDOVEKE
KULTUŘE

5

1.1. OSCILACE STŘEDOVĚKÉHO ČLOVĚKA - DUŠE A TĚLO

" V středověkém" modelu světa" není eticky neutrálních sil a

věcí:

všechny mají

vztah ke kosmickému konfliktu mezi dobrem a zlem, k obecné historii spasení. " 2

Ze všech možných

způsobů

nejpřirozenější

se jako

kolejí. Tyto koleje,

a

uchopení

středověkého člověka

zároveň nejvýstižnější

někdy

velmi

souběžné

v jeho

tělesnosti

jeví nechat se vést metaforou

jindy zase

mimoběžné,

mu od jeho

zrození až do konce posledního pozemského dne tvoří nedílný doprovod. Jsou to
koleje bytostného dualismu a oscilace lidského osudu ve

středověké kultuře.

Žádný z jejich úseků nezískal na středověkém jevišti konečnou roli, nýbrž
promlouval a nabýval významy v závislosti na svém momentálním

časovém

a

prostorovém kontextu. Nebylo výjimkou, že i sama velká církev vykládala
lidské

tělo

v protichůdných polaritách. Nikdy totiž nemohla

popřít,

že i svatá

modlitba je pronášena jen tělesnými ústy ...
Mezi jakým

napětím

tedy

středověký člověk

a jeho

tělesnost

osciluje? Je to

dynamika mezi božským a lidským, mužským a ženským, církevním a světským,
hladovým a nasyceným, venkovským a
posvěceným

Duše a

městským,

nemocným a zdravým,

a zatraceným a zejména mezi tělesným a duševním.

tělo

se staly

ústředními

polaritami

středověké

kultury. Lidské

tělo

ve středověké církevní nauce neexistuje nikdy zcela odděleně, je v permanentním
vztahu k duši. Tento vztah je však ve svém základním vymezení natolik
nerovnoprávný, že se

středověký člověk

podstatě.

tělo netvoří

Jeho duše a

ocitá

rozštěpen

ve své

rovnoprávné strany jedné

nejbytostnější

nedělitelné

mince,

nýbrž první je vyzdvihováno a druhé zatracováno.
Bylo by mylné domnívat se, že ve svém teologickém zatracení lidské
středověké kultuře

dostává do

2

středu

ustoupilo do pozadí. Bylo tomu právě naopak.
úvah a spekulací,

čím intenzivněji

"Tělo

tělo

ve

se samo

lidská mysl utíká ke

sféře

Gurevič, Aron J. Kategorie středověké kultury. Přel. J. Kolár. Praha: Mladá fronta,

1978,

S.

225

6

transcendence, odvrací se od

světa

a nepovažuje otázku

člověka

za záležitost

kosmu.,d
Na samotném
stvoření.

počátku křesťanské

tělesnosti

lidské touze po poznání a

a nahotě. Tendence

příliš

zvrat v interpretaci
krok. Ve Starém
vysvětlení

příčiny

zákoně

prvotního

vyhnání z Ráje

hříchu

intelektuálního, nejlépe
porozumět.

"tělesný chtíč".

odůvodňují

medievalisté tento

jako praktický teologický

hříchu

něco

skrze touhu získat
příliš

bytostně

ďábelskou

a jejich

čemu

fyzického,

Původní

z božského poznání se

imaginární koncepce.

Potřebovali něco

by každý

věřící

mohl

vítězné

teologie museli pykat,

tělo

bylo místem pokušení,

touhu. Jejich

čin

prvotní

našel své

konečné vyjádření

v

označení

S tímto pojmem se do jazykového podvědomí dostává intenzivní

evokace spojitosti
provinění,

člověka. Někteří

Adam a Eva tedy podle

protože projevili jakousi
nástrojem a aktem

připisovat

totiž není nic, co by objasnilo takový náhled.

v tomto výkladu církvi jevilo jako

snadno

božího

pyšné duši však prohrála souboj

s přisouzením zodpovědnosti tělesné podstatě

méně

člověk přívlastek

Zrodil se jako bytost zplozená k obrazu toho, kdo vládne království

nebeskému, což platilo i v jeho
hřích

kultury získal

tělesného

a

hříšného. Tělo

se stalo nositelem prvotního

jenž se dědí z generace na generaci. Od té doby, co byl člověk vyhnán

z pozemského Ráje, je jeho fyzický základ odsouzen k "utrpení v podobě mužské
manuální práce a ženských porodních bolestí, v podobě studu, symbolizovaného
tabuizovanou nahotou pohlavních orgánů, a v podobě smrti. ,,4
Kromě

apoštola Pavla, který ve svém Listu Korintským vybízí muže k

aktivního manželského lože, posloužila k

podpoře

opuštění

této koncepce oficiální teologii

i Platónova ontologie. Podle té duše existovala ji od samotného počátku veškerého
dění

a svou podstatou

tělo výslovně

3

jako

tělo předcházela. Epikté1ův

břemeno. Tělesné

stoický odkaz pak už

pociťuje

smysly v jeho pojetí nenabízejí relevantní

Grebeníčková, Růžena. Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha: Prostor,

1997,5.31
4

Le Goff, Jacques. Středověký člověk. In Le Goff, Jacques. Ed. Středověký člověk a

jeho

svět. Přel.

O.Bastl, Z. Frýbort, M. Hájková, I. Murasová, J. Rosenová, L.

Šavlíková. Praha: Vyšehrad, 1999, 5.12
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zkušenost a jeho potřeby představují existenciální tíží lidské bytosti.

Tělo nicméně

i přes toto myšlenkové dědictví nešlo zatratit zcela.
V Kristu se

Bůh

stal

člověkem

a

přijal

vykupitelem a spásou lidstva. Kristovu
pozice
smrt.
mé

ústředního

Při

tělo

naději

poslední

smrtelné lidské

tělu

tělo,

se dostalo v křesťanské

symbolu. Syn Boží zakusil na své fYzické
večeři

aby mohl být

podstatě

kultuře

utrpení a

podává svým učedníkům chléb a víno se slovy "toto je

a toto je má krev" a skrze tyto symbolické pokrmy otevírá svým
na

věčný

život.

Věřící

pak skrze eucharistii

pomyslně

žákům

inkorporuje

Kristovo tělo, a tak ,,každý den bez přestání opakuje mystérium Vtělení a utrpení
Páně. ,,5 Skrze tento akt získává lidské tělo jakousi dynamickou úlohu opakovat

mýtus vtělení. Drží ve svých rukou šanci stát se prostředkem vykoupení.
To, že i samotný fYzický základ
misek vah ve

svůj prospěch,

středověkého člověka

že je paradoxně ústředním bodem

nejen v záporné konotaci, dokládá i
smrtelného života. Zbožný

má

příslib

člověk může

naději

na posunutí

středověké

kultury

jeho navrácení, "oživení" po konci

doufat, že mu bude

Ráje, kde budou hýčkány všechny jeho smysly.

Hříšníci

otevřena

brána do

pak v pekle dojdou trestu

skrze fYzické utrpení, jejich těla budou zažívat nekonečná muka. Lidský osud po
říci

smrti tak není obrazem žádných imaginárních, nabízí se s nadsázkou
vodnických, duší, nýbrž se má naplnit v plné tělesnosti.
O

skutečnosti,

že

tělo

nebylo zcela zatraceno,

svědčí

věnována

mrtvému

tělu.

Zvláštní úcta, jíž si vysloužily ostatky

Tělo

je prvotním aspektem uctívání svatých a to nejen po smrti, ale i za života.

Poté, co

ukončí

světcovy

duše s Bohem a jeho ostatky nabudou

Kromě

svou pozemskou

toho bylo

užívanou pro

tělo

společnost

pro

pouť,

světců,

i péče

se jeho síla

se táhne po celý

ještě

zmnoží skrze spojení

obzvlášť zázračnou

středověké křesťanstvo

středověk.

sílu a moc.

"také velikou metaforou

a instituce, symbolem soudržnosti nebo

střetu, řádu

nebo

chaosu, ale hlavně organického a harmonického života. ,,6

5

Schmitt, Jean-Claude. Svět středověkých gest. Přel. L.Bosáková, P. Doležalová,

V. Sysalová, Praha:Vyšehrad, 2004, s.48
6

Le Goff, Jacques; Truong, Nicolas. Tělo ve středověké kultuře, přel. V. Dvořáková

Praha: Vyšehrad, 2006, s.14
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Středověké tělo

hlavou jako "tím
smyslů

je

rovněž

částí

dialogem mezi jeho spodní

nahoře". Právě

hlava

zůstala

po

římské

- tedy "tím dole" a

tradici nejenom sídlem

a myslícího mozku, ale právě i duše. Stala se tak metaforou státu, krále a

zejména církve. Srdce sídlící v hrudi je pak zdrojem a místem
včetně

blouznivé lásky. Játra jako jeden z orgánů "tam dole"

v zajetí smyslnosti a
pracující.

Středověk

chtíče.

naplnění

představují

citu,

prostor

Ruka je pak rukou boží, rukou modlícího, ale i rukou

tedy jednotlivé

tělesné

orgány nezbavil jejich symbolického

významu a i díky tomu, nemohl na tělo zcela zapomenout.
Tělo středověkého člověka je současně

po toto období jsou v mnohém

odsuzováno i glorifIkováno. Jeho dějiny

dějinami

snahy o zvláštní umrtvení - nikoli

tendencí umrtvit jeho senzitivitu a symboliku, nýbrž úsilím po umrtvení jeho
svobodných

projevů.

představuje ústřední

Příslib

středověkého

člověka,

která

touhu jeho života, totiž tkví v dosažení harmonie jeho těla a

duše. Tento soulad
neukázněným

rajské spásy pro

spočívá

vězením

v navození takového stavu, kdy

tělo

není

své nehmotné instance a kdy nebrzdí její pohyb

k božskému. Pouze poté se jeho nositeli otevírá naděje na individuální vzkříšenÍ.

1.2. ŘEHOLE A MNIŠSTVÍ

Vrchol

středověké tělesné

požehnané duše našel své

nesvobody ve
vyjádření

prospěch rozkvětu

v instituci mnišství. Pramenem, jenž

napomohl

vzkřísit

původním

významu vycházel ze slova "askein", tedy

"cvičení"

proti

jeho existenci, bylo

hříchu

a

nesmrtelné a

přání

světu, vyvěr~ící

askeze. Tento pojem ve svém
cvičit

se. "Mnišství je

z přání opravdového náboženského

života v následování Krista a v chudobě." 7
Na

Západě převládlo

mnišství ve

formě

tzv. cenobitství, tedy náboženského

života v klášterní pospolitosti. Mniši tak získali podobu

7

společenství,

které žije ve

Goetz, Han5-Werner. Život ve středověku. přel. M. Váňa. Jinočany: H+H, 2005,

5.91

9

své podstatě "mimo tento svět". Jsou nejblíže Bohu,

činí

si nárok na výsadní vztah

s absolutnem, a proto jejich gesta a morálka těla nabývají

nejsilnější

závaznosti a
tělo

ritualizace. Mnich má ve svém ideálním stavu oprostit zcela své
podvratných

světských

tužeb,

zřeknout

ve všech svých projevech podrobeno
svůj

život zvolil. Každý mnich

(či

se

světa

přísné

tělo

a všeho pomíjivého. Jeho

kázni

příslušející

od
je

stavu, jenž si pro

každá sestra) se nachází nejen pod dohledem

vševidoucího Boha, ale i pod zrakem ostatních bratrů či sester. "Spása jednotlivce,
která je cílem klášterního života, se

děje

skrze odcizení vlastnímu tělu a splynutím

vlastních gest s pohyby společenství. ,,8
Ve 4. a 5. století se sepsáním významnějších
řády

a s nimi i specifické

řeholí

řeholní předpisy.

formují jednotlivé mnišské

V některých z nich je možné

vysledovat velice striktní a detailní pokyny týkající se pohybu
obyvatel kláštera. Po dobu svého
řeholí pravidelně

Co se

týče

vzdělanosti

a

oděvu

a

života dodržování absolutnosti

upadalo, po každé se však revitalizovalo zásahem reforem.

kulturní a sociální role, klášter byl centrem starosti o duši,

pečovatelství.

Základní povinností mnicha bylo modlit se nejen za

sebe, ale i za druhé. Modlitba a
pravidelných denních a
půlnocí

středověkého

těla

společná

nočních intervalů.

duchovní

četba dělí

Ranní matutinum

jeho život do

začíná

už mezi

a druhou hodinou v noci. V šest hodin ráno pak následuje první malé

slyšení - prima, v devět hodin pak tercie, ve dvanáct hodin sexta a o 15.

hodině

nona. Rozsáhlejší nešpory pak navazují v 17 hodin. Celý cyklus poté dovršuje
kompletorium probíhající mezi 18. a 20. hodinou,
nepříliš dostačující

mezi

četbu

a

spánek. Zbylý

přepisováním

nezpochybnitelnou úlohu
řehole

navíc kladla

důraz

čas

ze dne byli mniši povinni

knih. V 5. a 6. století klášter totiž

zprostředkovatele

antické

zapovězena. Postupně
8

mnichům

se v mnohém

na

řadu

zejména
získává

Benediktinská

Její namáhavost

dřinou středověkých

venkova. Spíše se jednalo o udržování zahrad, drobné
psaní. Zejména urozeným

mnichů.

dělit

konečně

vzdělanosti.

na každodenní manuální práci

se však málokdy dala srovnat s těžkou polní
zmíněné

následně přichází

řemeslo, běžný

obyvatel

úklid,

či

již

byla manuální práce záhy zcela

soběstačná,

klášterní jednotka stala

plně

Schmitt, Jean-Claude. Opak. cit., 5.52

10

sedláků. Nicméně

závislou na práci

mnichův nepřítel,

zahálka je

"odsouzen" k neustálé duchovní práci. Je

zřejmé,

a tak je

že tato energeticky úsporná

aktivita odpovídala i omezenému přísunu spánku.
Podle benediktinské

doporučení

ve stravování. Její
k

maximálně dvěma.

patřily luštěniny,

řehole

se klášterní

střídmost vůči tělu

se pohybovalo od jediného

projevovala i

vařeného

Základním poknnem byl chléb, mezi další

jídla za den

důležité

suroviny

vejce, sýr a ryby. Mnich byl nabádán k zřeknutí se masa,

zejména toho

původně čtyřnohého.

konzumace na

čtvrt

litru vína

Klášterní jídelníček

často

společně

Tento zákaz však,

denně, pochopitelně

s omezením

nebyl všude dodržován

stejně.

řehole, lokalitě

záležel nejen na striktnosti dodržované

kláštera a na individuální vůli mnichů, ale i na aktuální úrodě a množství potravin,
které mělo venkovské obyvatelstvo zásobující mnišskou pospolitost k dispozici. Je
zřejmé,

že

někteří

skutečně jen o
námětem

Mnich
o druhé.

mniši ve své hluboké

víře

maximalizovali

půst,

nebo žili

chlebu a o vodě, jiní se zase stali ve své tloušťce a opilství vděčným

karikatur a vtipů.
měl

naplnit

Středověký

svůj

život i láskou k bližnímu. Ta se manifestovala v péči

klášter s přístupem k antické vzdělanosti sehrál ve středověku

roli zprostředkovatele této tradice i v oblasti medicíny.

Součástí některých větších

klášterů

se tak stal i špitál, v němž mniši mohli zaopatřit chudé a nemocné. Mnoho

mnichů

tak skrze úzký kontakt s podlomeným tělem ohrožovalo své vlastní zdraví.

Pravděpodobně

však věřili, že Bůh vidí jejich péči o bližní a nenechá do jejich těl

proniknout nákazu. V jejich odolnosti

kromě

pravidelné stravy spíše sehrála svou roli hygiena a
životě připisovaná
většinou

na

středověk

čistota,

nadprůměrně

jimž byla v klášterním

nezanedbatelná hodnota. Askeze v tomto ohledu

výjimkou a

ač

celostní koupele byly

předepsány

zůstávala

pouze dvakrát do roka,

pravidelné mytí bylo na denním pořádku.
Za

skutečnost,

dožívali

výrazně

že se mniši oproti
požehnaného

klášterního života. Ve

běžné

délce života

věku, pravděpodobně

zmíněných přidružených

středověkého člověka

mohli

vděčit

špitálních

i izolovanosti

zařízeních

se sice

dostávali do úzkého kontaktu s tělem nemocného, kláštery se však často nacházely
poměrně

stranou od městských ohnisek epidemií.

11

Izolace spjatá s mnišstvím nejprve našla své
vlastní slovo mnich v řečtině znamená "o
apoštolů

vyjádření

samotě

v totální

samotě.

přijali

žijící". Ti, již

Již

poselství

ve svém absolutnu, zprvu odcházeli z míst prodchnutých ruchem

společnosti

do ústraní. Jejich samota se

naplňovala

v individuální zkušenosti

s Bohem. Tento druh prostoru pro osobní dotyk s transcendentnem se vytratil
spolu se zformulováním řeholí a vznikem klášterů.
Svobodná zkušenost s Bohem, která

představuje

cíl a vrchol volby samoty, se

tak podřídila přesným zásadám, které řídil opat, jenž dohlížel na jejich dodržování,
přičemž opuštění světa

a boj proti jeho pokušení i vlastním

spádům nutně

znamenal zřeknutí se vlastní vůle a její ponechání v rukou nadřízeného. 9
Izolace klášterního života došla svého vrcholu v klauzuře, užším mnišském
životním prostoru. Klauzura s sebou
nespadající pod dané klášterní

přinesla přísný

společenství,

"stabilitas loci" spjatý s řeholním životem.
kam

měli

přístup

"zasvěceným".
vyčleněny

cizinci a na

O striktnosti

těchto

části,

a

zároveň

Větší

zákaz vstupu pro osoby
v ní našel

kláštery byly
svědčí

rozčleněny

přístupné

které byly

pravidel

vyjádření příkaz

na části,

skutečně

jen

i to, že z klauzury byly

i ubytovny pro novice a žáky. Vlastní povinnost

mnichů

zdržovat se

pouze uvnitř kláštera se zformovala postupně. U řeholnic pak bylo často přikázáno
vycházet jen ve dvou a zůstávat venku jen po nejkratší možnou dobu. Jak ilustruje
Regine Pernoudová ve své knize Žena v době katedrál, byla záhy klauzura
předepsána,
Důrazně

jak je snadno pochopitelné, pro dvojkláštery.
se na

klauzuře

Coyroux v Limousin,
hmotné

přičleněný

zajištění řeholnic

byla za tím

trvalo v některých klášterech

a

účelem zřízena

cisterciaček,

jako byl

k opatství Obazine. Mniši z Obazine se starali o

přinášeli

jim vše

potřebné,

ale u vchodu v Coyroux

zvláštní komora, jež se dala na jedné

straně otevřít

pouze tehdy, byla-li zavřená na druhé straně; ta sloužila oboustranné výměně ... IO
Většinou
Obecně

9

bylo

opuštění

kláštera dovoleno

krátkodobě

se však každá cesta za jeho zdi jevila jako

a ze závažných

nebezpečná

důvodů.

nejen pro jejího

Miccoli, Giovanni. Mniši. In Le Goff, Jacques. Ed. Opak. cit., 5.43

10

Pernoudová, Regine. Žena v době katedrál. Přel. V. Frei. Praha: Vyšehrad, 2002,

5.32
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vykonavatele, ale i pro celé
sdělovat

zakazoval

společenství.

Sv. Benedikt v této souvislosti dokonce

ostatním, co mnich na svých cestách viděl nebo slyšel.

Přísná

klauzura pro klášterní řády byla výslovně nařízena teprve na sklonku 13.století.
Ukázněné

mnišské

společenství

vyznačovalo

se

nejen

těly místně

svázanými,

ale i nezvykle tichými. Řehole ukládají mlčení. Mluvit v klášteře se má jen tehdy,
je-li to nezbytné. U stolu je
však případy, kdy se
slovem), vše

při

potřebné

povětšinou

stolování nahlas

se dá

naznačit

pravidlem absolutní
předčítalo,

mlčení

(nalezneme

aby se i duše živila - Božím

gesty. "Z toho se ve

středověku

vyvinula

opravdová znaková řeč, kterou vysvětluje řada rukopisů ... "ll Abatyše a opat pak
určují

doby k modlitbě,

během

řeholníci

nichž

pracovat. Místem, kde se má zachovávat

největší

a

řeholnice

nemají

hovořit

ani

ticho, je kostel. V jeho prostoru

je možné pronést jen to, co má slyšet Bůh. Možnost k němu promlouvat v podobě
dostatečně

silné a dokonalé nabízel kromě modlitby ještě zpěv. Pokud jej

mám na mysli jednohlasný projev mužského sboru. V tomto
rušily

překážky

mezi nebem a zemí, mniši

při

něm

zpěvu

zmiňuji,

se v kostele

zakoušeli

přímého

transcendentna
Při

sborovém zpěvu se každý

Neuvádějí

člověk tělem,

duší i duchem přibližuje osvícení. ..

snad stále stejné verše zpívané na stále stejné melodie každý týden

ve stejnou denní hodinu mnicha do zvláštního stavu, kdy se aktem hudby sám
v hloubi srdce účastní nevyslovitelných ctností, jichž by lidský duch jinak nemohl
dosáhnout?12
Již bylo

zmíněno

ticho a

mlčenÍ. Stejně

jako nenáležel

řeholnímu

životu hlasitý

hovor, nenáležel mu ani výrazný smích. V klášteře mají vládnout spíše slzy a lítost
nad spáchanými hříchy než veselí. Zavrženíhodná jsou všechna přemrštěná gesta,
tudíž i bujarý smích, jenž se

může

blížit

zlověstnému

smíchu

ďábla,

se

příčí

požadované umírněné morálce.
V souhrnu by se daly
klášterního života

vytyčit tři

přinášela. Kromě

obecné požadavky, které s sebou volba

askeze se jedná ještě o celibát a

zřeknutí

se

jakékoli formy soukromého vlastnictví a s tím související odevzdání majetku
11

Goetz, Hans-Wermer. Opak. cit., s. 154

12

Duby, Georges. Věk katedrál. Přel. Z. Jandová. Praha: Argo, 2002, s.77
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společenství.

Každý z těchto imperativů mohl být modifikován v závislost na řádu,

který se jím

řídil,

umístěním

jeho geografickým

obdobím. S tím, jak

středověk

na pružnosti. Jako

překvapující

Benedikt ve svém

přikázání

kráčel

pochopitelně

a

vpřed,

konkrétním

získávala jejich striktnost
může

se v tomto ohledu

jevit

řeholí,

sám uvádí, že svou

skutečnost,

nechce
excesům

nesnadného ani obtížného. "Omezil postní dobu a proti

že Sv.

vytvořit

nic

mysticismu

postavil prostou morálku. Domníval se totiž, že Kristovi bojovníci musejí být
náležitě nasycení, oblečení a odpočatí, aby mohli úspěšně vést boj,,13 Z tohoto

citátu je možné vyvodit fakt, že Sv. Benedikt nestojí za asketickým extremismem.
Oproti tomu, aby se mnich zoufale snažil své
zajištění

tělo přemoci,

takového pohodlí, které by mu umožnilo na

intenzivněji

tak uvolnit prostor duši. Nelze

duchovního otce benediktinského hnutí

popřít,

patřil

duch

tělo

staví do

popředí

zapomenout a o to

že mezi

ústřední

umírněnosti

hodnoty

a zdrženlivost,

vyhrocená askeze však do jeho konceptu nenáleží.
Nyní bylo na

místě

často

nalomit další mýtus, který je

s mnišstvím spojován -

dobrovolnou chudobu. Bylo by mylné zasazovat tuto "chudobu" do rámce života
bez prostředků a majetku. Řadový středověký mnich sice často disponoval jen
svou kutnou a párem bot, uléhal na velmi prostém
naplnil k přesycení. Klášter mu ale

přesto

a

směřování

a žaludek si málokdy

poskytoval stabilní životní
zřeknutí

V onom pojmu chudoby se mnohem více zrcadlí
podstatě

lůžku

se

společnosti

a hodnot

t
...
Saana

v její

a jedná se zejména o "volbu individuální askeze a

poslušnosti, o výsadu hledání Boha v modlitbě a kontemplaci, o
řádu

útočiště.

zpřevrácených

a porušených

hříchem

opětné

zavedení

a neustálými úklady

,,14

Pozornost si zaslouží i požadavek celibátu. Podle Matoušova evangelia Kristus
pravil, že mimo
lidé, jsou
popřít,

ještě

eunuchů, kteří

eunuchové,

že u mnoha

kněží

a

se jimi narodili a

kteří

se jimi

mnichů

Duby, Georges. Opak.cit., 5.72

14

Miccoli, Giovanni. Opak.cit., s. 60

jež takovými

učinili

pro nebeské království. Nelze

byla volba celibátu posilována extrémním

asketismem klášterního hnutí, které se
13

učinili

eunuchů,

začalo šířit

ve 3. století. V tomto duchu

14

bylo manželství považováno pouze za druhé nejlepší
kteří

nedokázali

přijmout

život v odříkání.

výrazného prostoru pro svobodnou volbu

řešení

Důležité

člověka,

pro ty muže a ženy,

je však povšimnout si

komu své

tělo "svěří",

jenž se

ve slibu celibátu narýsoval, a nepohlížet na něj skrze zorný úhel pouhého omezení.
Zejména žena v možnosti vyhlásit slib panenství a zachovat jej pro "nebeské
království", získala, jak se pokusím ilustrovat

později,

nemůžeme

autonomii ve vlastním rozhodování. Navíc
gregoriánské reformy koncem 11. století, která
bude pouze pro laiky a že

kněží

do té doby

konečně

ojedinělou

ani po zavedení

rozhodla, že manželství

a mniši musí dodržovat celibát, pokládat tuto

hlásanou totální sexuální zdrženlivost za jev absolutní, na který by navíc panoval
jednotný názor. V mnoha oblastech

středověké

Evropy se

žijících v konkubinátu snižovat až ve 13 .století. I
reformu si
opatů

pouze

a

různé

biskupů.

přes zmíněnou

gregoriánskou

formy sexuální aktivity dopřávala i většina duchovenstva,
Možná bude znít

kněží. "Kněžské

středověké

začal počet kněží

manželství

překvapivě,

(či

včetně

že proti celibátu neprotestova1i

konkubinát)

mělo uklidňující

vliv na

manžele, jejichž podezíravost vůči duchovním žijícím v celibátu,

pokukují po ženách

sousedů,

byla trvalým

námětem

literatury i

kteří

skutečného

života.,,15 V intelektuálních kruzích této doby se objevil dokonce názor zastávající
přesvědčení,
neboť

že požadavek sexuální zdrženlivosti je urážkou přírody a tedy i Boha,

božský a

přírodní

zákon si neodporují. Požadavek jednotné sexuální

morálky poté našel plné uplatnění v reformačním hnutí v 16. století.
Ve shrnutí lze dodat, že

středověké

mnišství bylo spíše vytrvalou snahou a

soubojem o dostání požadovaných ctností a
bezchybným
navýsost

naplňováním.

pestře. Přesto

I zbožný mnich

v mnohém

přispěl

tělesné umírněnosti,

než jejich

hřešil, některý pravděpodobně

k tomu, že ve

středověkém křesťanství

zavládl ideál asketismu.

15

Otis-Cour, Leah. Rozkoš a láska. Dějiny partnerských vztah6 ve středověku.

přel.

i

K. Novotná, Praha: Vyšehrad, 2002, 5.89
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1.3. HŘÍCH A STŘEDOVĚKÉ cHÁPÁNÍ SEXUALITY

Život středověkého laika se v protipólu ke klášterní pospolitosti mohl mnohem
častěji

dostat blíže k tělesné rozkoši. I

přes

jeho relativní svobodu ale i on

v neustálém vězení hrozby hříchu a nutné následné morální odpovědnosti.
ve

středověku

hřích

jí pak posloužil jakožto

předěl,

od kterého mohla

datování zlomu v chápání lidské podstaty.

S překročením zásadního Božího zákazu
církev mohla začít používat pomyslný
stojí na

Hřích je

"Velký bratr", kterého církevní teologie vsadila svým poslušným

ovcím do hlavy. Prvotní
započít

tkvěl

počátku

člověk

bič.

ztratil svou původní dokonalost a

"Tento hřích je prvotní nejen proto, že

historie lidstva, ale zejména proto, že stojí na

každého jedince, jenž se rodí jako

hříšník dříve,

než

vůbec

počátku

mohl

života

nějaký hřích

vůbec spáchat. ,,16 Člověk je symbolicky od prvotního hříchu očištěn křtem a nese

na svých bedrech poté "pouze"

břímě

kolektivního trestu, jenž zbavil lidstvo

rajského rámce žití. Hodilo by se dodat, že tělo nemuselo být vždy pojímáno jako
vlastní zdroj

hříchu,

ale

mělo

šanci být jen místem, kde k vlastnímu

dochází. Sama duše mohla projevovat sklon k neřesti,
nemusela dojít

naplnění,

byla

hříšná

svou povahou.

určitou vůli,

Postupně

hříchu

která

ač

se zrodila jakási

teologie hříchu, jež pocítila nutnost vyčlenit v problematice obecného hříchu, která
se týká lidstva v jeho celku, prostor pro samostatnou oblast provinění jedince.
Teologové se záhy snažili vyřešit problém klasifIkace hříchu. Vedle hříchů proti
přikázání

Desatera rozlišuje v 5. století základní schéma

vytvořené

Cassianem a

přepracované Řehořem Velikým osm hlavních hříchů - pýchu, marnivost, závist,
hněv,

lenost, lakotu, obžerství, smilstvo.

schéma trojího pokušení, kde na

Kromě

této klasifIkace bylo

předním místě

mezi

neřestmi

smilstvo a pýcha, které jsou označovány za žádostivost zraku,
Vedle toho v přehledu
případně může

16

hříchů

zaujímá místo již

vytvořeno

stojí lakota,

těla

a pýchu života.

zmíněné zhřešení

myšlenkou. To

stát ve schématu ještě vedle zhřešení slovy a činem.

Casagrande, Carla; Vecchio, Silvana. Hřích. In Le Goff, Jacques; Schmitt, Jean-

Claude. Ed., Opak. cit., s.228

16

hříchu

Základním nástrojem smývání
dosáhlo

klíčového

věřícím

povinnost

vyjádření

v církevním pohledu bylo pokání. To

okamžiku roku 1215, kdy 4. lateránský koncil předepsal všem
každoroční zpovědi.

v procesích

sebebičujících

Pokání pak nalezlo

se zbožných

laiků

nejvyhrocenějšího

a bratrstev

kajícníků, kteří

tímto způsobem vedle svého očištění usilovali o napodobení Kristova utrpení.
Devalvace lidského těla a jeho přímá konotace s hříchem nalezla ve
svoje nejhlubší

naplnění

v pohledu na sexualitu. Prvotní

hřích

středověku

byl ve své fmální

církevní interpretaci pojat jako hřích sexuální. Církev pochopitelně nemohla tento
projev svobodné

tělesnosti

vymítit. Sexualita existovala a musela

existující. Oficiální teologie se jí

alespoň

snažila dostat co nejvíce pod svou

kontrolu. ,,Každá sexuální praktika byla podle toho vázána na
na manželské

společenství

zůstat reálně

a na motiv plození,

neboť

dvě

podmínky:

již semeno se považovalo

za stvořeninu, jíž se přirozeně nesmělo plýtvat.,,17 Všechny ostatní praktiky si
vysloužily konotaci jednání "proti přírodě".
Jedním z počínání spjatých se sexualitou, které

měla

církev extrémně na mušce,

byl incest. Za incest byly považovány i vztahy mezi těmi příbuznými, jež bychom
značně

dnes považovali za

vzdálené.

Rozšíření

incestního tabu i na

vzdálené příbuzné nemá na rozdíl od mnoha jiných norem

svůj

poměrně

základ v římském

právu (v něm se daný zákaz týkal jen nejbližší rodiny). Římský koncil konaný
vyloučil

v roce 721
za incest

označil

jako potenciální partnery všechny pokrevní

dokonce i manželství mezi osobami

duchovními pouty, jaká vytvářejí
pokrevně či duchovně

křest

nebo

biřmování.

příbuzné

spřízněnými

Pokud dva lidé

a

pouze

spříznění

již svazek uzavřeli, jejich sňatek byl prohlášen za neplatný,

a ti, jež jím byli spojeni, se museli rozejít. V tomto kontextu si je zajímavé
povšimnout

skutečnosti,

že se nejednalo o rozvod ale o úplné anulování, které

v praxi znamenalo, že manželství nikdy neexistovalo. Na tažení proti incestu však
neparticipovala pouze církev, o níž bychom se mohli domnívat, že se svým
počínáním

snažila zajistit normální chod rodiny a

svým konáním usilovala o snížení
výskytu
17

případů,

v nichž bude

počtu dědiců,

dědictví

společenských vztahů,

a tak zvýšení

nebo, že

pravděpodobnosti

odkázáno její instituci. Na boji proti

Goetz, Hans-Wermer. Opak.cit., s. 81

17

incestu se podílela i moc

světská,

jež viděla v hromadění půdy a majetku v rukou

širokých rodových seskupení možné oslabení
v zemi.

Rozšíření

incestního tabu (v 9. století až do 6.
případech

praktické využití. V mnohých
příbuzenství jako důvod

posloužilo

moci a ohrožení klidu

stupně)
ať

našlo i individuální

už reálné

či

fiktivní

k jinak ve středověku nesnadnému rozvodu.

V chápaní sexuální morálky se objevovaly
Přirozenou

veřejné

poměrně značné

regionální rozdíly.

volbou pro církev, jíž záleželo na omezování sexuálního života, byla

monogamie jako forma manželství, jež byla typická již pro
Otis-Cour ilustruje ve svém díle Rozkoš a láska, že se
dobu trvání raného

středověku

ještě poměrně

vážně

pojímaného manželství

přes

vztahů

na

Leah

dlouhou

setkáváme v různých oblastech Evropy s

výskytem polygamie (nebo polygynie), tj. udržováním
úrovních - od

římskou říši.

četným

rozličných

konkubinát až po nahodilé

vztahy, z nichž mnohé byly navíc incestní povahy.18 Požadavku monogamie se
pochopitelně
středověku

nejvíce bránili zástupci mocných a bohatých.

se nabízelo odvolat se ve svém

počínání

Panovníkům

raného

na Starý zákon a jeho krále

Šalamouna se svými tři sty manželkami a sedmi sty konkubínami. Již v 8. století
však monogamie

převládá

i v panovnických kruzích. V tomto století se

zformovala

například

monogamIe

můžeme připojit ještě přívlastek

posloupná monogamie

Karlovců.

K vítěznému ideálu

trvalá. Manželství bylo

zároveň

lidskou i boží institucí, zrcadlil se v ní vztah mezi Kristem a církví. Tak, jak byl
nerozlučitelný

tento vztah, musel být v ideální

představě nerozlučitelný

i vztah

mezi mužem a ženou. Církev si tedy nárokovala výsadní právo rozhodovat
o rozluce nebo zrušení manželství.

Důvodů,

které

přijímala

jako

dostatečné

k jejímu naplnění, s postupujícím časem výrazně ubývalo. "Je zřejmé, že církev ve
13. století

rozhodně

odmítala

tradiční

důvody

rozvodu, takže cizoložství,

neplodnost a lepra už nepřicházely v úvahu, a Inocenc III. dokonce zamítl rozvod
v případě sňatku s pohanem.,,19 Tento citát dostatečně ilustruje, kam až církev
dovedla

svůj

boj za zásadu

nerozlučitelnosti

18

Srov. Otis-Cour, Leah. Opak.cit., s. 48

19

Tamtéž, 5.58

svazku manželského.

Konkrétně

18

neplodnost byla do té doby jedním z nejběžnějších důvodů rozvodu, jenž využívali
muži usilující o zapuzení manželky a nový
představovala

Specifický problém

sňatek.

rozluka v případě, že manželství nebylo

završeno, nedošlo - li k pohlavnímu spojení.
konečně jasně
(rozumějme

středověku

otcovský) obou stran a ne na
paradoxně

uzavření

stanovena zásada

až do pozdního

Ač

v polovině 12. století byla církví

ze strany manželky

uskutečnění

přijala římskou

přispěl

novozákonní

tělem". Ač

zásadu manželství na

příklad

čistého

základě

měli,

mělo

spojení,

jak již hlásala

tedy oficiální teologie

souhlasu, k

čemuž

zajisté

manželství Marie a Josefa, význam

pohlavního spojení byl církví nadále uznáván. Podle jeho
neuskutečnění

souhlas

pohlavního aktu v manželství

pro církev vysokou symbolickou hodnotu. Muž a žena se
kniha Genesis, stát v manželství ,,jedním

souhlasu

především

základě uskutečnění tělesného

k hlásané zdrženlivosti

nakonec

základě

manželství na

uskutečnění

nebo

rozlišovala mezi manželstvím konzumovaným a nekonzumovaným,

které pak bylo logicky snazší zrušit.
Ideál

sepětí

sexuální aktivity s manželským ložem však vždy realitě

života neodpovídal. Bez
praxi konkubinát.

okolků můžeme

Středověká společnost

považovat za dosti
se s tímto jevem

skutečného

běžnou středověkou

vypořádávala

mnohdy

vpravdě svérázně.

V Anglii, ve Francii a v Německu však církevní soudy konkubináty stíhaly a
13.století vynalezlo pro neženaté recidivisty zvláštní typ"trestu". Ti,
opakovaně předvoláni kvůli poměru

s konkubínou, se

měli zříci

kteří

byli

sexuálních vztahů

"pod trestem manželství"(sub pena nubendi): jestliže sexuální vztah navázali
znovu, byli tím automaticky ženatí!20
Citovaná hrozba však ve

většině případů

ani nemusela dojít

naplnění, neboť

muži se nakonec ženili s konkubínami z vlastních, povětšinou praktických důvodů.
Pochopitelně měli kvůli

udržování

z posledního soudu a

potřebovali

neposvěcené

formy vztahu se ženou i strach

legitimizovat práva

potomků

narozených

z tohoto svazku.

20

Tamtéž, s. 61

19

větší

Mnohem
představoval
světská

břímě,

než byl konkubinát, pro

společnost

problém cizoložství. Církev se s ním vypořádávala pokáním, zatímco

moc na tomto poli bojovala mnohem
přehlížela,

prakticky

středověkou

zúčastněné ženě

ale

zmrzačení, přičemž nejdůležitější

dramatičtěji.

Mužskou

nevěru

sice

dokonce hrozil trest smrti nebo

otázkou nebylo, zda jí bude uložen trest hrdelní,

ale kdo ho má vykonat, zda její otec nebo manžeL S nástupem pozdního
středověku

se trest za cizoložství pro ženu

bylo uloženo spíše

vězení

nazí

před

zmírnil, cizoložné manželce

než trest smrti. Specifickým fenoménem, který se

vyskytoval v jižní Francii, byly tzv.
proběhnout

výrazně

hanby, jimiž museli oba

veřejnosti, přičemž

zraky

mrskáni. Jako ze stále více

uličky

narůstající řady trestů,

byli

provinění

pravděpodobně

dalo se

postupně

navíc

i z tohoto

vyplatit.
Za cizoložství nebylo považováno obcování s prodejnou neprovdanou ženou.
Prostituce se až do poloviny 13. století považovala za nevyhnutelnou. Církev se
paradoxně

řemeslo

nesnažila nejstarší
pudů.

tolerovanou ventilací
přispívají

zároveň

k jejímu

potírat. Jeho instituce byla v podstatě

"Prostitutky, osoby
řádu,

vyřazené

prožívají ono

napětí,

společnosti,

ze

ale

jež charakterizuje

středověkou společnost, přímo ve vlastním těle.,,21 Obecně řečeno, prostituce

nebyla pro

středověkou společnost

tak

morálně

problematický jev, jako byly
měst

prostitutky samotné. Dlouhou dobu bylo jedinou snahou
nevykonávaly své
úsilí

postupně

až ve

řemeslo

v lepších ulicích,

či

mnohde vyústilo v oficiální vymezení

zřizování

veřejných

domů

samotným

umožnila městům mít prostituci pod poměrně
potupně

získávaly stále

byly v jakési

aby nosily zvláštní

klauzuře.

důslednou

přísnější vnitřní předpisy

Nacházely se tak

označenÍ.

čtvrtí červených

městem.

to, aby
Toto

luceren,

či

Takováto ustanovení

kontrolou.

Veřejné

domy

a prostitutky v nich v podstatě

dostatečně

daleko od

zraků

ctihodných

obyvatel města a nemohly tak apriori lákat jejich těla svými svody, ani jít špatným
příkladem

jiným ženám a dívkám, jež se mohlo dle obecného

snadno zejména
nabízelo.
21

kvůli

Poměrně

hmotným

tolerantní

ziskům,

přístup

přesvědčení

které toto povolání

státi

potencionálně

k prostituci se vytratil s rozšířením

Le Goff, Jacques; Truong, Nicolas. Opak.cit., s.45

20

reformačních
začaly

idejí, které vyústilo až k zavírání veřejných

domů,

jež v danou dobu

být záležitostí morálně nepřístojnou.

Mnohem

méně otevřený

středověk vůči homosexualitě.

názor zaujímal

Ta byla

považována za druh sodomie (stejně jako auto erotismus) a spojována s kacířstvím.
Homosexuality byla

často

považována za jev, který se

výpravám) z islámských zemí. Ve 13. století dokonce

šířil

začaly některé

požadovat pro homosexuály trest smrti upálením. Jakkoli byl
tomuto druhu sexuality

nepřátelský,

horlivé tažení proti

následujícím se omezilo pouze na

několik

italských

křížovým

(díky

právní texty

středověk vůči

homosexuálům

měst.

ve století

Jeho cílem byly

" ... aristokratické a humanistické kruhy, kde mohl obnovený zájem o

římskou

a

řeckou kulturu vést k navazování "intimních" přátelství. ,,22 Celkově vzato
představovala

homosexualita pro církevní a

počet případů,

které

ročně

v souvislosti s ní musela

městech přesáhly počet prstů
průhledných

světskou

morálku marginální jev a
řešit,

jedné ruky. Jak tomu bylo

církevních kruhů se lze jen

stěží

sotva v jednotlivých
uvnitř zvnějšku stěží

dopátrat, "i když doklady

(většinou

básně) dosvědčují homoerotické sklony. ,,23

Nemohla-li církev všude aplikovat ideál cudnosti ve
panictví,

případně

v cudnosti vdovské

či

formě

vdovecké, musela

panenství

či

přijmout alespoň

"cudnost" manželskou. V jejím rámci pak nejvíce prosazovala hodnotu
zdrženlivosti.

Mělo

se za to, že

přemíra

pohlavního styku je nezdravá,

jím slábne a mysl otupuje. Jedinou jeho

morálně

neboť tělo

uznávanou kvalitou byla jeho

rozplozovací hodnota. Církev toužila "naprosto vypudit slast z aktu plození.,,24
Ženy byly obecně chápány jako více animální a inklinující k hříšné touze po
tělesně

libém. Muž se

měl

vyhýbat tomu, aby svou ženu v těchto vlastnostech

podporoval, a měl ji uspokojit tím, že ji oplodní.
Církev sexuální aktivitu kontrolovala zejména
období. Ty mimo období ženiny menstruace,

prostřednictvím

těhotenství

tzv. zakázaných

a doby poporodní zprvu

22

Otis-Cour, Leah. Opak.cit., 5.82-83

23

Goetz, Hans-Wermer. Opak.cit., s. 81

24

Duby, Georges. Rytíř, žena a kněz.(Manželství ve Francii v době feudalismu).

přel.

V. Dvořáková, Praha: Garamond, 2003, 5.28
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čítají

více než

"dvě stě

padesát dní v roce a posléze, od ll. století, kdy mizí

nejdelší periody odříkání, se zkracují (s výjimkou postního období).,,25 Tato
doporučené či

období

vyžadované sexuální abstinence v podstatě byla jedinou

pro církev přijatelnou antikoncepční metodou. Každý pokus o zabránění početí byl
zakázán, i když středověké "kajícné knihy znají celou řadu takových metod. ,,26
Postupem

času

nebyl

světský

dogmatem. Svou roli sehrály i
ve své již

několikrát

názor na sexualitu formován pouze církevním

nově

početí, obě

lékaře

lékařské

fakulty. Leah Otis-Cour

citované práci uvádí, že na sklonku

anatomie a fyziologie pohlavních
o

vznikající

orgánů

vycházející z antiky. První,

spolu

středověku

soupeřily dvě

tradiční

interpretace

ve výkladu

odlišné

představy

čerpající

z řeckého

Galéna byla toho názoru, že zárodek vzniká z mužské a ženské spermie.

Ve 13. století však bylo znovu objeveno pojednání Aristotelovo, které lépe
zapadalo do rámce kultury, jež byla, jak ještě budeme
výrazně

opětovně

ilustrovat později,

patriarchální. Dle Aristotela spermie produkuje muž a žena pouze

poskytuje pasivní materii, v níž mohou působit. 27
Otevřenosti

v sexuální morálce (pohybujeme se stále v období pozdního

středověku) výrazně přispěl

vliv arabský. Ten by bylo možné

tezí hlásající, že co je přirozené,

nemůže

jednotně vyjádřit

být zakázané. Dokonce došla pochopení

sexuální rozkoš žen a řada lékařů stála za Avicenou, který vyzdvihoval blahodárný
účinek

koitu, varoval

za jejich zdraví
zdrženlivostí a

prospěšný.

přísným

většina autorů, kteří

přes

před

sexuální abstinencí u žen a pojímal pohlavní styk
Jak ale tato

otevřenost

souvisí s proklamovanou

pohledem na sexuální morálku? Zde je

se daným tématům věnovali,

měla

třeba

uvést, že

na mysli manželský sex a

všechnu svou erotickou působivost "se omezuje v doporučovaných polohách

výhradně na "přirozené způsoby" (to je vyhýbá se orálnímu a análnímu sexu),,28

25

Roussiaud, Jacques. Sexualita. In Le Goff, Jacques; Schmitt, Jean-Claude. Ed.

Opak. cit., s. 644
26

Goetz, Hans-Wermer. Opak.cit., s. 82

27

srov. Otis - Cour, Leah., Opak.cit., s. 83-84

28

Tamtéž, 5.85
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Výrazná tolerance oproti původním církevním doktrínám v pozdním středověku
našla své zastánce i v teologických vrstvách. Petr Lombardský se

například

hájit názor, že jako v jídle, i v manželském sexu je trestuhodné toliko

nebál

"nestřídmé"

holdování.

1.4. STŘEDOVĚKÉ ŽENSTVÍ

Podobně

sexuality,

času vpřed uvolňovaly středověké

jako se s kroky

uvolňoval

vůči

se i zatvrzelý postoj

tenze v oblasti
většinu

ženství. To bylo po

středověku v područí své patriarchální kultury. Žena byla oproti muži ve značné
nevýhodě. Ať
podřazenosti

už budeme hledat kořeny přesvědčení o ženské podřazenosti (včetně
morální)

ve starozákonní

stvoření

v nerovnoprávném

Evě stvořené

těl,

lidských

hadově

teprve ze žebra Adamova a podlehnuvší

pokušení, nebo v prostém konstatování o
předurčenosti

prvních

kulturně nepodmíněné,

přírodní

dominace mužského pohlaví nad ženským, najdeme tento postoj jak

v myšlení církevním, tak i laickém, podporovaném navíc velmi

často

antifeminismem samotných žen. Mužský duch byl pojímán patristikou jako rozum
směřující

k

za nestálou,

věčné

božské esenci, zatímco ženská duše byla považována

směřující

k dočasným

potřebám.

odpovídala smyslové (a tudíž tělesné) rovině

Ve své

podstatě

metaforicky

skutečnosti.

Do této koncepce se církvi hodil i Aristoteles, jenž nahlížel ženské tělo jako tělo
nedokonalé, nepodílející se
později

ústředním přínosem

Tomáš Akvinský toto

přesvědčení

na zplození. O

několik

obohatil ještě o myšlenku spravedlivé

moci, vykonávané pro blaho poddané osoby, nikoliv z osobních
vykonavatele. Z tohoto pojetí vyplývá Akvinského
nedokonalá žena nechá vést

století

pronikavější

přesvědčení,

zájmů

jejího

že "pokud se

mužskou inteligencí a

podřídí

se

mužskému rozumu, bude v jejich vztahu vládnout harmonie. ,,29
29

Klapisch-Zuberová, Christiane. Ženy a rodina. In Le Goff, Jacques. Ed. Opak. Cit,

s. 418
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Z výše

zmíněných

neřestí

doplnilo o konkrétní soubory vlastností, ctností a
s pólem mužským a ženským. Mizogynní
mezi

příslušníky

odloučenosti

představovala

něž

církve, pro

nepřitakat

spojovanými

rozdílně

krunýř

ženství našel

největší

odezvy

bylo toto nazírání v jejich proklamované

osobu, jež byla

prvořadně

rodinnými vztahy. Mohla

sňatkové

politiky a

defmoval její vztah k muži

středověké

tvrzení, že žena žijící ve

soudobý zrak, projevovat jen
v rámci

které jej

od žen přinejmenším výrazně sebeulevující.

Není možné

následně

světské,

teologických stanovisek vycházelo i pojetí

definovaná svým

skutečně,

minimálně

pohlavím a

pokud na ni budeme nahlížet skrze

svobodnou

příbuzenských

tělem,

Evropě

vůli,

byla pouhou figurkou

vazeb, jejíž etiku a právní postavení

či skupině mužů.

Rodina

měla

poslední slovo v tom,

jak a kam investovat tělo a majetek ženy. Poté, co se odehrála tato "investice", se
její primární úkol v manželství omezoval na zplození dobrého
nabízí dodat, že
do

těhotenství

věku čtyřiceti

připoutaností

let.

v průměru

Středověké

tvořilo téměř

ženské

tělo

dědice, přičemž

se

polovinu života vdaných žen

se navíc vykazovalo nápadnou

k jednomu místu, svou vymezeností zdmi domova, jež by na mysl

mohla přijít ve spojitosti hned s několika středověkými kulturními fenomény.
Vychovatelé objasňují, jaký byl účel prací s jehlou či vřetenem, které měly ženu
zaměstnávat

v každé její volné chvíli -

měly

upoutat její

tělo

na jedno místo a

otupit myšlenky, aby se netoulaly v představách, ohrožujících její

čest

nebo

čest

rodiny?O
Jak ukazuje Hans-Werner Goetz v již několikrát citované práci, je třeba si před
přijetím

tohoto extrémního pohledu na

středověké

ženství

uvědomit dvě

základní

teze. Jednak to, že nižší postavení žen v daném historickém období nelze
ztotožňovat

s jejich znevažováním, a poté i

skutečnost,

že ženy samy nebraly

svůj

status jako diskriminaci, ale pociťovaly jej jako přirozený. Žádné vědomí
emancipace a úsilí o něj v novodobém smyslu ještě neexistovalo. Žena navíc měla
být, i přes své apriorní podřízení muži, chráněna a uctívána. 31 Tato úcta pak
nalezla největší symboliku v postavě Panny Marie, jež byla i pro oficiální teologii
30

Tamtéž, 5.260

31

srov. Goetz, Hans-Wermer, Opak.cit, 5.68
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vznešeným protipólem k hříšné

Evě.

V pozemské

kultuře

se pak tento

nadpozemský ideál a úcta k ženství promítly do dvorské poezie. Ta

přináší

mnohem "fyzičtější" obraz, jenž se neomezuje na předkládání panenství, cudnosti
a

čistoty,

ale

opěvuje

i konkrétní fyzické znaky ideálního ženství a setkáme se

dokonce s přesvědčením, že ženská krása ve své dokonalé
určitou

formu zrcadla

nespatřuje

žádný

nekonečné

podobě představuje

krásy Boží. Christiane Klapisch-Zuberová

v dvorské poezii, která neváhá zdůraznit ženské tělo v estetické

průlom

rovině,

v nazírání ženství. Zastává názor, že žádný výrazný odklon

v devalvujícím pojetí
jejího přesvědčení

středověké

neměla

ženy

nepřinesl

ani fenomén dvorské lásky. Dle

pro kurtoazního milence jeho dáma o nic hmatatelnější

podstatu než žena neustále tupená církví.

32

Je možné namítnout, že se možná nejedná o zlom v samotném pojetí ženské
podstaty, že žena je nadále redukována na své tělo, avšak jakmile se ve středověké
kultuře

objeví indicie, která se odváží

přiblížit

popis ženy

(ač

pouze v jejím

fyzickém aspektu) esenci dokonalosti a božství, o jistý pozitivní posun se v dnes
jen těžko uchopitelném myšlení tehdejší doby nepochybně jedná.
Absolutnost pasivity a mizogynie

středověkého

ženství s výše jmenovanou

historičkou nesdílí ani Regine Pemoudové. Ta si ve svém díle Žena v době

katedrál všímá více aktivních

zákonodárných
pomalé,

přesto

s běžnou praxí
Roku 390

mezníků,

však

aspektů

života

které pro tehdejší ženství

nesmírně

předcházející

středověké

včetně

ženy,

představovaly

sice

dílčí

a

významné kroky. Již v samotném porovnání

kultury

napřt1dad odňal občanský

římské

lze vysledovat náznaky zlepšení.

zákon otci právo nad životem vlastních

dětí.

Podle Regine Pernoudové tak s šířením evangelia zanikla první a rozhodující
diskriminace podle pohlaví - právo na život se od té doby přiznává dívkám
jako

chlapcům.

"spravedlivého

stejně

Na konci franckého období muž ztrácí právo zabít svou ženu bez
důvodu",

což má hluboký význam

přinejmenším

v proklamativní

rovině. 33

32

srov. Klapisch-Zuberová, Christiane, Opak.cit, 5.241-250

33

Srov. Pernoudová, Regine. Opak.cit., 5.21-27
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Tomáš Akvinský pak mezi mužem a ženou ponechává alespoň teoretickou šanci
na rovnost, když
vytvořil

zmiňuje,

že "kdyby Buh

z jeho hlavy, a kdyby· z ní

z mužových nohou.

Vytvořil

chtěl

ženu muži

chtěl učinit

ji však z prostřední

nadřadit,

tvora nižšího,

části

jeho

těla,

byl by ji

vytvořil

aby

by ji

naznačil,

že

jsou si rovni.,,34 Na základě této teze církev vyžaduje souhlas obou manželu
k uzavření sňatku. Žádná regule není absolutní co se jejího dodržování týče, ale
každá oficiální teze

přinášející vstřícný

krok

vtlči určité formě tělesné

svobody,

má ve středověku obrovskou symbolickou hodnotu.
Svobodná možnost složit slib panenství a uchovat jej pro nebeské království se
pro ženy otevřela v souvislosti s řeholí a klášterní institucí. "Ženy, jak se zdá, již
v začátcích

šíření

evangelia velmi brzy chápaly, že jim tu byla

udělena

svoboda

vlastní volby ... Nyní měly právo zvolit si vlastní existenci.,,35 Je podstatné rovněž
zmínit, že se již na úsvitu
pusobením respektu
V počátcích
světcu

přesahujícího

šíření křesťanství,

V této

křesťanství.

středověku

době

několik

objevilo

žen, jež dosáhly svým

vlastní historický rámec jejich života.

ve 2. a 3.století, nalezneme dokonce více světic než

navíc byly ženy v rodině

často

prvním impulsem pro

přijetí

Manželé se často přidávali až po jejich vzoru.

Žena tedy mohla intenzivně participovat na náboženském životě. V něm se také,
na první pohled možná
nepřístupnost

paradoxně,

pro ni

k náboženským a politickým

nejintenzivněji

úřadum.

Mnohá práva

politických musely vykonávat abatyše. Královny se pak do
účastnily veřejného

života. Navíc kvtlli

časté nepřítomnosti

určité

prolamovala
včetně těch

míry

rovněž

manžela bylo nutné,

aby ženy často jednaly jeho jménem a rozhodovaly v jeho zastoupení. Je třeba také
zmínit, že skrze

sňatek,

skrze svou ženu a její rodinu muž získává nejen

potencionální matku svých
ve vyšších

společenských

dětí,

ale

utváří

a

rozšiřuje

svou pozici. Zejména

vrstvách hrála pro muže obrovskou roli možnost

obohatit skrze výhodné manželství sféru svého mocenského vlivu o politický
potenciál

manželčiny

rodiny. Carol Braun Pasternack v knize Gender and

34

Le Goff, Jacques; Truong, Nicolas, Opak. cit, 5.44

35

Pemoudová, Regine, s.23
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Di.fference in the Middle Ages toto shrnuje konstatováním, že mužova společenská

identita ve středověku expandovala skrze manželský svazek a potomstvo. 36
Aktivní role ženy byla ve

středověku formálně

domácnosti. Vazba na její rámec

přesto nedělala

zasazována do sféry rodiny a

z manželek jen "hospodyni", jež

pečuje o muže. Ženě příslušely i nenahraditelné úkony spjaté s hospodářstvím,

výchovou dětí, péčí o nemocné a hygienou.

1.5. DĚTSTVÍ, TĚHOTENSTVÍ A STÁŘÍ

Středověká
přímo

cesta životem v

sobě

skýtala

tři nejzranitelnější

s tělesným stavem jedince. Jednalo se o

fragilita

těchto

dětství, těhotenství

životních etap nevyplývá pouze z chatrné
křehkosti člověka

a

stáří.

Fyzická

úrovně středověké

medicíny a

přirozené,

společenské

"odezvy" vůči těmto existenčně náročným obdobím.

nehistorické

období svázaná

v daných stádiích, ale i ze

V návaznosti na předešlou pasáž o středověkém ženství je na místě pozastavit se
nejdříve

u

nevěnoval

těhotenství.

Na rozdíl od

zvláštní pozornost ani

těhotenství účast

na

celoročně

současnosti středověk ženině

péči.

Venkovanky

vysilující

zemědělské

,jinému stavu"

nepřerušovaly během

práci. V podstatě to nebylo

ani teoreticky možné, protože jejich ruka jako každá jiná byla pro
existenciálně důležitá.

ženy z vyšších

Zvláštní ohledy však po dobu

společenských kruhů. Postupně

svého

těhotenství

se dají vysledovat

hospodářství

nezískaly ani

různá

nabádání

k zdrženlivosti v různých aspektech ženina chování během těhotenství. Zavržení si
vysloužila jakákoli sexuální aktivita, zejména pochopitelně pohlavní styk, jelikož
v dané období ztratil svou jedinou, církví tolerovanou dimenzi - zplození nového
života. Za nevhodné pak bylo považováno

nadměrné

požívání alkoholu v

době

těhotenství. "Berthold Řezenský varoval již ve 13.století ve svých plamenných

kázáních
36

těhotné

ženy

před

tancováním, poskakováním a skákáním, k čemuž jim

Braun Pasternack, Carol; Farmer, Sharon, Gender and Difference in the Middle

Ages. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003, 5.110 (orig.cit: "The

man' s identity then expanded through marital associations and procreation.")
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údajně může radit pouze d'ábel.,,37 Všechny tyto rady a varování však nebyly
míněny

jako ochrana ženy, nýbrž byly

směřovány

jen a pouze k bezpečnému

vývoji dítěte, i to však mělo po svém narození nejistý osud.
Kromě

vysoké úmrtnosti žen

při

porodu

středověk

vykazuje i obrovskou

kojeneckou úmrtnost. S ní souvisí i to, že se rodiče snaží, aby dítě bylo co nejdříve
po příchodu na svět pokřtěno. Nepokřtěná duše totiž nemá naději na spasení, bude
jí

odepřen přístup

do ráje a pohled do božské

tváře.

Mimo

přirozené

smrti se

Hans-Werner Goetz ve své práci Život ve středověku přiklání k tomu, že během
středověku

docházelo i k usmrcování

dětí,

se v rodinách objevuje nápadná převaha

zejména

synů,

děvčátek.

Není výjimkou, že

k čemuž nemohlo dojít přirozeně.

Podle jeho názoru však bylo častější, že rodiče dítě, pokud jej nemohli uživit, spíše
odložili, než usmrtili. I

přes

vysokou porodnost, byl faktický

počet dětí

v

rodině

mnohem nižší. V jedné domácnosti v průměru žilo právě 2,5 dítěte. 38 Toto číslo
není jen následkem vysokého počtu potratů a vysoké kojenecké úmrtnosti. Mnoho
dětí

umíralo i v průběhu kojenectvi.

Kromě mateřské

rodinu od rodiny,

a otcovské lásky, která nabývala nebo ztrácela na

nemělo dítě

ve

středověké společnosti

postavení. Z umění jde vyvodit, že se na
dospělého". Dětství

děti

intenzitě

zprvu žádné výsostné

nahlíželo jako na ,,malého

se svou svobodou a hravostí tak

mělo

mnohem kratší trvání

než dnes. Zejména na venkově se děti musely záhy zapojit do práce; protože jinak
by pro domácnost znamenaly pouze přítěž ve
zapojení

dětí

do života

dospělých

dalších hladových krků. Brzké

však není výjimkou ani ve vysokých kruzích.

Nejen, že záhy byly vedeny k určitému
činnosti příslušející

formě

vzdělání,

ale musely brzy zvládnout i

jejich postavení. "Potom se synové

učili jízdě

na koni,

zacházení se zbraní a lovu, dcery se učily pracovat s přeslicí a vřetenem.,d9 Od 12.
roku

37

věku,

kdy podle sálského zákoníku platilo

dítě

za plnoleté, se mohli synové

Krzenck, Tomáš. Měšťanka. In NOdl, Martin; Šmahel, František. Ed. Člověk

českého středověku.

Praha: Argo, 2002, s. 416

38

Srov. Goetz, Hans-Wermer. Opak. cit., 5.85

39

Tamtéž, 5.87
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stát

rytíři,

rodině

v královské

převzít

pak dokonce

vládu, což bylo z hlediska

zachování dynastické kontinuity nesmírně podstatné.
dítěte

Význam

ve

Jezulátka, který se
o

věrohodnější

středověké společnosti začíná

šíří

zachycení podoby
umění začínají

období, kdy se do

době

od 13.století. V této

stoupat s rozvoJem kultu

se ikonografie poprvé snaží

dítěte, včetně půvabu
andělíčci.

dostávat

Jak

jeho
říká

tváře.

Je to také

Jacques Le Goff:

"Dítě konečně začíná být vidět. ,,40

Nejen žena a dítě, ale i starý člověk zaujímá ve středověké společnosti nesnadné
a

nejednoznačné

konotaci.
hodně

Skutečně

málo.

stáří

postavení. Pojem

středověku

starých lidí v moderním slova smyslu bylo ve

Průměrná

věkovou

v jejím rámci získává jinou

délka života u lidí,

kteří přežili dětství

a mládí, se

pohybovala u muže kolem 47 a u ženy kolem 44 let. Nejvyššího
pochopitelně

dožívali lidé,

kteří měli

přísun

pravidelný

věku

se

kvalitních potravin a

jejichž život neplnila těžká fyzická práce, tedy zejména obyvatelé klášterů. Mniši
jsou také v podstatě jediní, u nichž
synonymem moudrosti. Staré
společenská zátěž.

prací.

Není to

Pravděpodobně

přisuzovány
Naštěstí

tělo

stáří

ve

středověku

tělo člověka,

i z tohoto

získává pozitivní kvality a

jenž

důvodu

je totiž

může

často

může

se stát

vnímáno jako

svoji stravu vykompenzovat

jsou starým lidem, zejména ženám

špatné morální vlastnosti.
člověk

i starý

má svou biblickou, pozitivní

starozákonních patriarchů se tak starý

člověk

předlohu.

dostává do opozice vůči

V postavách
společensky

devalvovanému fyzickému úpadku spjatému s jeho tělem. 41

1.6. STŘEDOVĚKÉ LÉKAŘSTVÍ

Specifický problém
lékařství.

Jelikož

k nemocnému

před

středověkou

středověk potřeboval

tělu

projevil výraznou

křesťanskou

společnost

devalvovat co nejvíce vše

nedůvěru, léčení

40

Le Goff, Jacques,; Truong Nicolas, Opak.cit., S.77

41

Srov. tamtéž, 5.78

se po celý

postavilo
tělesné

a

středověk

29

směřující

považovalo za snahu
Léčit

konečné podobě

k obnovení zdraví duše.
zároveň

znamenalo zejména zotavovat, obnovovat vitální zdroj energie a

duchovně

na

ve své

určité

očišťovat.

nemocného
pohodlí

pacientů (světlo,

důraz

Hlavní

v tomto procesu byl kladen

teplo) a na jejich stravování, které ,,napomáhá

vyvažování vitální dynamiky jedince podle jeho temperamentu (flegmatik,
sangvinik, cholerik a melancholik) a
vlastností látek v přirozeném stavu i
kuchyňské úpravy."

absolutní, že každou
za

podezřelou

těch,

období, s využitím specifických

které se získávají

při různých

odkaz Galénovy tradice. Toto

léčebnou

metodu, která z ní

přímo

přijetí

bylo tak

nevycházela, považovala

a odmítala ji. Církev zavrhovala všechno nové, objevy akceptuje

pouze pod rouškou antiky. Tento fakt se odrazil do podstatné
středověkého lékařství

části

vývoje

nejen z důvodu monopolu církve nad veškerou středověkou

kulturou, ale logicky i vlivem
"lékaře"

formách

42

přijala intenzivně

Církev

ročních

skutečnosti,

že první a dlouho jediné akceptované

tohoto období představovali mniši a špitální zařízení byla obvykle vázána

na klášterní instituce.
vědomosti,

Lékařští

odborníci z řad církve byli

ale i pro schopnost duchovního

uzdravení skrze Boha.
objevovat až ke konci

Určitá

působení

a možného

nejen pro své

zprostředkování

lékařského řemesla

pozvolná laicizaci

středověkého

ceněni

období v návaznosti na zakládání

se

začala

lékařských

fakult.
V souvislosti s rozmachem cechovnictví, který
století a v jehož

důsledku začaly

určoval svět řemesel

vznikat univerzity, se

vykonávajícího až doposud praxi jak chirurgickou, tak

vydělila

lékařskou,

postava

ve 13.
lékaře

který si velmi

často i sám vyráběl léky .43

Tito univerzitní
apatykáři

vzdělanci,

a lazebníci,

42

vydělili

postupně převzali

provozovatelům léčebného

představitelé.

z nichž se

lékaři,

chirurgové,

na svá bedra boj proti neoficiálním

povolání, mezi

Mezi tyto zneuznané

profesionální

něž

se pomalu

"nevzdělance", kteří

však

zařadili

někdy

i církevní
disponovali

Pouchelle, Marie-Christine. Lékařství. In Le Goff, Jacques; Schmitt, Jean-Claude.

Ed .. Opak. cit., s. 333
43

Tamtéž, s.336
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povolením k vykonávání
báby,

bylinkáři,

močových,

lékařské

vytrhávači

praxe,

zubů,

patřili

obřezávači,
Někteří

astrologové, alchymisté aj.

andělíčkářky,

lékárníci,

vypuzovači

svou

činností

porodní

kaménků

riskovali

z cest

obvinění

z provozování černé magie, jež se trestala smrtí.
Středověké lékařství

a jeho

vzdělávání

bylo tedy založeno až do 13. století na

odkazu takových autorit jako byl Galénos

či

Avicenna. Teprve v roce 1315 byla

v Boloni provedena první veřejná pitva. Až do 16. století však byla takováto praxe
značně

problematická a

četnosti

tak ještě dlouhou dobu záležitost spočitatelnou na prstech jedné ruky. Tato

skutečnost

se

může

přímé

zkoumání na mrtvolách

zdát v jistém aspektu absurdní,

představovalo

uvědomíme-li

ve své

si množství těl,

která "vyprodukovala" středověká realita útrpného práva, aniž by sama pociťovala
problém ze svého zásahu do jejich materie. Navzdory
"vědecká

medicína začala společensky

úspěchy; č~tečně

to bylo

zviditelňovat,

způsobeno

vznikalo obrovské množství

těžkému

výstupu se

a tím si zajistila své pozdější

velkým morem v letech 1347-1348, kdy

lékařských

pojednáni,

zřejmě

v přímé

úměře

k bezmocnosti lékařů tváři v tvář morové ráně. ,,44
Středověk

nakonec

nezůstal

co se

týče

medicíny bez

objevem alkoholu a rtuti jako farmakologických
dosáhl i na poli chirurgie,

konkrétně

zlomenin, operaci análního

píštěle,

prostředků

a

Obohatil ji

určitých

inovaci

jde o techniky "trepanace, reponování

podvazování

kauterizací, vytahování cizích kovových

přínosu.

těles

hemeroidů,

zástavu krvácení

pomocí magnetu, zašívání bodných

ran na hrudi.,,45 Jako anestesie se používalo čichání směsi z opia, konopí a blínu.
Tato metoda nebyla
věnovala

příliš účinná, přesto

z ní vyplývá, že

středověká

bolesti pozornost. Navíc disponovala bohatstvím ve

medicína

sféře veřejné péče.

Špitál ovládá láska k bližnímu, je to charitativní organizace v novodobém slova
smyslu, přijímá nemocné tělo kohokoli a kdykoli a poskytne mu útěchu i v hodině
poslední.

44

Tamtéž, 5.342

45

Le Goff, Jacques, Truong Nicolas, Opak.cit., 5.87
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1.7. SMRT A UMÍRÁNÍ

Středověk

Možnost konce života každého jedince byla
Věnovat několik odstavců středověkému

zblízka na kořeny našich
pohřbíváním, neboť

Neustálou

vypořádávat.

byl epochou, která se musela se smrtí stále dokola

všudypřítomným uvědoměním.

fenoménu smrti znamená nahlédnout

současných obyčejů

a

rituálů

souvisejících s umíráním a

i skrze ně jsme se středověkou kulturou dodnes spjatí.

přítomnost

smrti v

středověkém životě

nejlépe vystihuje imperativ
zněl

memento mori, pamatuj na smrt, který ve své neúprosnosti
Nesmírné množství mrtvých,

kteří zemřeli

na každém kroku.

za morových epidemií, masakry,

k nimž docházelo v souvislosti s křížovými výpravami, hladomory a brutalita
útrpného práva jsou pouze
jevu. Oproti naší
člověk

nejzjevnějšími

současnosti

aspekty tohoto

napříč

prostupujícího

lidé smrt znali a seznamovali se s ní už od mládí:

sdílel domov s rozvětvenou rodinou a byl u toho, když

příbuzní

umírali,

navíc na vlastní oči viděl veřejné popravy. "Smrt se připomínala i mladíkovi, který
předal

své

ženě

ráno po svatební noci tzv.

jitřní

dar, který jí

měl

umožnit

přiměřený život pro případ, že by ho přežila. ,,46

O

důvěrném

vztahu tehdejšího

středověku představuje

člověka

a smrti vypovídá i

vyjadřovaná

zastavovala procesí a kázalo se, nýbrž
pro setkávání a dokonce i zábavu. Na
středověku

,,Hřbitov

místě

uzavírají smlouvy, konají

byl místem

Ten ve

prostor, v němž se odehrává každodenní život. Není totiž

pouze místem, na němž je

ve

hřbitov.

schůzek

zbožná úcta
představoval

posledního

různé

zemřelým

a kde se

také prostor

určený

odpočinku zemřelých

slavnosti, klání a

a rokování, místem pro ty, kdo

válečné

neměli

se

hry.

co na práci,

pro žebráky a také pro padlé ženy. ,,47
Navzdory

určitým

regionálním

nedostatečná

hygiena,

častý

46

rozdílům

měly

ve

středověku

nemOCI a

hlad a války nemalý vliv na délku života, jež se

Ohler, Norbert. Umírání a smrt ve středověku. Přel. V. Petkevič. Jinočany: H+H,

2001, s. 34
47

Heers, Jacques. Svátky blázn{} a karnevaly. Přel. H. Beguivinová, Praha: Argo,

2006,s. 39
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průměrně

pohybovala v rozmezí 25 až 32 let. Na rozdíl od naší

umíraly ženy

dříve

současnosti

než muži, na čemž se výrazně podepsala četná těhotenství, jež

svou "sérii" většinou započalaještě v ženině "dětském" věku. Nemalý podíl mimo
výše jmenovaných
zmíněno,
rovněž

důvodů měla

i úmrtnost

dětská.

na celkovém obrazu
dětí

Mnoho

společnosti,

jak již bylo

umíralo ihned po narození, kritický byl

první týden a celý první rok života a doba, v níž

dítě přecházelo

z mateřského mléka na jinou stravu.
Pro

středověk příslovečným

se stal mor neboli

jevem vskutku nesmlouvavým,
vybere. Její rána nikoho
poskytla pouze
uměli

několik

středověcí

proběhly dvě

neboť příliš

černá

smrt. Tato nemoc byla

nerozlišovala mezi tím, koho si

nešetřila. Přepadala

lidi z nenadání a

hodin života od chvíle, kdy se

ještě

často člověku

cítil plný sil. Mor

lidé bez problému diagnostikovat. V dějinách

epidemie morové nákazy (mezi lety 542 až

mezi rokem 1348 a cca 1440), jež

měly

na

svědomí

přibližně

středověku

750 a v

době

dvojí dramatický úbytek

obyvatelstva. Mezi další choroby, které se touto historickou epochou ve větší míře
šířily, patřil černý

příušnice,

záškrt.

kašel, cholera,

skvrnitý tyf,

Starověké

spalničky,

lékařství

diagnostického umu. Jako
určila,

chřipka,

malárie, malomocenství, neštovice,

tetanus, tuberkulóza, tyfus, úplavice, vzteklina a

předalo

středověku

nejběžnější opatření

poměrně

v případě, že se daná choroba
uplatňovala

v případě

nebo do vymezených

příbytků.

se používala izolace nemocného. Totální izolace se

malomocných, jež byli vykazováni za
"Vyloučení

zákonitě

čeká

město

nejnebezpečnějšího,

toho

nejubožejšího z nich, totiž malomocného, a to i

dosti ze svého

přesto,

nejodpornějšího

a

že jednoho z nich svatý

Ludvík po vzoru Ježíše pohostil a políbil. ,,48 Je zřejmé, že ve společnosti, která
měla

tak výrazně ambivalentní vztah k tělu a nedostatky jeho zdraví pojímala jako

výraz nemoci duše,

měl

nemocný nebo

zmrzačený člověk

všechny

předpoklady

ke společenskému propadu a odsouzenÍ.
Nebezpečí

nákaz pochopitelně hrozilo především tam, kde se vyskytovala větší

koncentrace lidí na jednom
řeholníky
48

místě.

Postihovalo proto zejména poustevníky,

(pokud se nemoc dostala za zdi kláštera) a

samozřejmě města.

Ta byla

Le Goff, Jacques, Opak. cit., 1999, 5.28
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v podstatě až do

novověku (včetně) kvůli

velké úmrtnosti svých obyvatel

odkázána na trvalý příliv lidí z venkova. Velkou roli, jak přímou, tak nepřímou ve
středověké

podvýživou a ti, jež

měli

jednostrannou a tudíž

rovněž

středověkém

svou roli ve

Středověké

aktivní

v

svého

příslib
těla.

dostatečném předstihu (měla

při

zdravém

těle),

cechů,

samotných

hladomorů

skutečné umění. Mělo

blížícího se vykoupení,

hrály tedy

v

sobě

dimenzi

věřící člověk

Církev nabádala věřící, aby

učinili

pouze

svou

závěť

být pořízena při zdravém rozumu a pokud možno i

a ti, pokud k tomu

života na to, aby si zajistili
a do

Kromě

deficitní.

"zdraví" i stravovací návyky.

Obsahovalo

křehké břímě

trpěla

obyvatelstva

k nedostatku daleko, konzumovali naopak stravu

umírání bylo považováno za

činnosti.

odkládal

Většina středověkého

úmrtnosti sehrál hlad.

důstojné

měli

jen nepatrnou možnost, dbali za svého

umírání a pohřeb. Lidé,

kteří

vstoupili do gi1d

mohli spoléhat na to, že se jim dostane pomoci v případě nemoci a že

bude postaráno o jejich uctivé pochování. Řada laiků věnovala církvi nemalé
měly

fundace, které jim
soudem.

Nezřídka

zajistit

dostatečnou přímluvu

kdy se lidé na stará kolena,

či

předešlé hříchy,

odpočinku.

věřili,

zajistí včas, budou poté při jejím příchodu
středověký člověk

Božím

důvodu

pocítili

řeholní společenství,

kde

nebo si zde hledali místo svého posledního

Lidé pod církevním vlivem

ze všeho se

očištění před

pokud z jiného

blízkost konce svého pozemského života, uchýlili mezi
se snažili smazat své

a

že pokud vše pro

dostatečně

případ

své smrti

svobodní pro Boha. Nejvíce

bál smrti náhlé, jež by jej

připravila

o možnost

zajistit si věčnou spásu.
Středověký člověk uměl většinou

na

sobě

identifikovat příznaky blížící se smrti jak sám

základě vidění),

(mnohdy na

tak na svých bližních.

"Měřila

se

tělesná

teplota, pozoroval se výraz očí, barva, citlivost kůže na stisk a na bolest. Tvar úst a
tep byly

příznakem

blížící se nebo již nastalé smrti,

popřípadě

návratu do života

takového člověka, který byl již považován za mrtvého." 49
Umírající byl jen
smrtelného lože se
z cechu,

kteří

zřídkakdy

ve svých posledních chvílích osamocen. Kolem

shromažďují

všichni

nejen

příbuzní

společně zmírňují

ale i

přátelé

a sousedi, kolegové

strach umírajícího ze smrti, vkládají mu

490hler, Norbert, Opak.cit., 5.63
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do úst
po
při

na

smířlivá

pečují

slova a

konečném rozhřešení

tomto konání

vyznalých

pokřižuje

přesně označených

o jeho pohodlí.

Kněz

podává poslední pomazání

hříchů člověka čekajícího

na smrt. Klerik

umírajícího posvátným olejem (proto pomazání)
těle

místech na

(hlava,

oči,

uši, nos, krk, prsa, srdce a
věčný

ramena, nohy, ruce) a pronáší slova žehnající jeho duši

život. Umírajícímu

je, pokud mu na to ještě zbývají síly, vložena svíce do pravé ruky, nebo jich více
obklopuje jeho lože v půlkruhovém uspořádání. Ve světle svící křesťané spatřovali
světla světa

symbol Ježíše jako
umírajícího
cestě

před

zlými duchy,

a

zároveň věřili

kteří

měli

o ní

v jeho schopnost ochránit duši

po smrti

svádět

k poslednímu soudu. Existoval i z našeho pohledu

boj s anděly na její

poměrně

svérázný zvyk

položit tělo nemocného člověka na zem. Zprvu se tímto aktem vyjadřovala pokora,
posléze šlo spíše o

naučené

jednání, které dávalo

člověku

dosti

nesmlouvavě

najevo, jak si na tom stojí.
Ač křesťanský člověk

mohl hledat ve své smrti dosažení nebeského království

či

konec dlouhé a únavné

ve

středověku ničím

určitého řádu.

i jeho blízké s sebou

Jistou úlevu poskytovala

přijde vzkříšení

ve

pouti a odchod z tohoto

středověku

světa

nebyl

tabuizovaným, bylo by mylné se domnívat, že smrt

člověka

pro samotného

tělesné

nepřinášela

představa

nejistotu a nabourání

smrti jako spánku, po

němž

k věčnému životu. Norbert Ohler ve svém díle Umírání a smrt
v souvislosti s touto

nově

vzniklou nejistotou

upozorňuje

na revitalizující účinek pohřební hostiny, při které se smrtí narušené společenství a
pozůstalí

znovu

ujišťují

o tom, že k sobě

patří. Společenské napětí

se poté

ventiluje i při zádušní mši a jednotliví pozůstalí získávají úlevu při modlitbách, jež
jsou často doprovázeny půstem. 50
Mrtvý byl po své smrti omyt a
povětšinou okuřováno
směřující

oblečen.

Jeho

tělo

je položeno na máry a

kadidlem. Tento akt v sobě obsáhnul jak praktickou funkci

k zmírnění případného zápachu mrtvého

těla,

tak i složení nadpozemské

pocty mrtvému. Následující den je mrtvý odnesen do kostela, kde je za
sloužena zádušní mše.
Křesťanství
50

s sebou

Nejpozději

přineslo

do

tří dnů

zákaz kremace,

bylo jeho
neboť

tělo

odneseno na

něj

hřbitov.

tento typ zacházení s mrtvým

Srov Ohler, Norbert, Opak.cit, 5.107-108
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tělem

podle

směřující

křesťanů zabraňoval vzkříšenÍ. Křesťan
otevřeného

k nebi do

hrobu, kde je jeho

je tedy pochován s tváří

tělesná

schránka naposledy

pokropena svěcenou vodou a okuřována kadidlem. Kněz ji jako první pohodí hrstí
zeminy, posléze tak učiní zbytek pohřebního průvodu. Toto je pochopitelně ideální
příklad,

jenž měl daleko ke

skutečnému naplnění

v dobách epidemií. Zda bude

nebude mrtvý pohřben však nemělo v křesťanské teologii (oproti

starověku)

či

žádný

vliv na jeho život po smrti.
Pozorné

péče

se dostává mrtvému

tělu světce či

předmětem

panovníka. To je

uctívání a jeho přenesení je potvrzením kanonizace.
Aby uchovali

těla

dále ucpávali přirozené otvory tampóny
se soudilo, že
přeneseno

zabraňují

daleko,

rtuť,

zesnulých slavných osobností, vkapávali jim do nosu

vyňali

namočenými

ve vonných látkách, o nichž

hnití, a balzamovali jim

obličej.

z něho

je

vnitřnosti, pohřbili

mělo tělo

být

naplnili mrtvé

tělo

Když

zvlášť,

myrhou, aloem a jinými aromatickými látkami, a pak je zašili. Náboženství
slibovala vzkříšení těla. 51
Spory o relikvie byly mnohdy až fanatickým
zástavě
před

pomoci uctívané osoby. Zápas o ostatky mohl

touhy po viditelné
začít

dokonce už

samotnou smrtí. Tyto snahy získat zhmotnělé požehnání významné osoby se

nezastavily ani

před

zohavením

relikvií pro kláštery (v
(v

vyjádřením

případě panovníků).

těla zemřelého.

případě světců)

Specifický význam

získání

a pro potencionální následníky

Ve výše popsaném úsilí o nabytí

možné vybarvit význam, jakým pro

mělo

trůnu

světcových ostatků

středověkého člověka

disponovala

je

určitá

materiální hmatatelnost v jeho světě plném symbolů.
Značnou část středověku
přinášelo

se

pohřbívalo

na

hřbitovy uvnitř města,

což s sebou

nesnáze nejen hygienické, ale i prostorové. "V ideálním

po úplném rozpadu

měkkých částí těla vyňala

uložily se do "kostnice'" která byla

lebka a kosti dolních

často zřízena

u

hřbitovní

případě

se

končetin

zdi. Navršené kosti

zemřelých působily přízračným dojmem. ,,52

51

Le Goff, Jacques. Kultura středověké Evropy. přel. J. Čermák. Praha: Odeon,

1991,5.332
52

a

Ohler, Norbert, Opak.cit., s. 179
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Vztah

středověku

ke smrti získává další dimenzi s pohledem na útrpné právo.

V právu

společnosti

trestat provinilce smrtí

přiměřeného

pokání, jímž

S nástupem vrcholného
dříve

měl

být

zmírněn

středověku začíná

středověká

Boží

hněv

žhářství,

vzpoura, podvod, bigamie, krvesmilstvo,
ženy, rouhání proti Bohu, posun
kacířství,

velezrada,
znásilnění,

vařením,

dítěte,

podvod

zločiny

provinění,

řád.

které bylo
patřila

trestané smrtí

krádež, cizoložství, uloupení

znamení, vloupání,

při měření

loupež, pokus o sebevraždu, zabití,

nepřirozené

utopením,

vražda

hraničních

vykonání

a obnoven porušený

etapa, v níž se i

pokládáno za neškodné, trestalo smrtí. Mezi

spatřovala

mysl

a vážení,

přestup

čarodějnictví,
padělatelství,

na židovství, zrada,

smilstvo, kouzelnictví. Rozsudek mohl být vykonán setnutím,

oběšením, pohřbením

upálením,

čtvrcením

zaživa, naražením na

kůl,

vpletením do kola,

nebo utopením v bažině. Setnutí

představovalo

nejdůstojnější variantu mezi jmenovanými tresty. Ženy se nejčastěji topily, zaživa

pohr"bívaly nebo upalovaly. ,,Mnohý druh popravy měl být ,,zrcadlovým odrazem"
spáchaného zločinu:
ruka, kterou

např. krvepřísežníkovi

křivě přísahal;

byl vyříznut jazyk nebo mu byla uťata

žena, která utopila své

dítě,

byla odsouzena k témuž

trestu. ,,53
Popravy, jak již jednou bylo
podívané. Vzrušení, které
aspektům přirovnat

vynalézavosti

při

byly pro

středověk

formou

veřejné

nich panovalo, lze dozajista v některém zjeho
gladiátorskou arénou. Z

neskutečné

v oblasti útrpného práva vysvítá pro

současníka

fascinaci

středověku

nastíněnou,

římskou

nepochopitelná rozkoš z týrání druhých. Jen

těžko můžeme

její

vysvětlení

hledat

v křesťanské tezi, že cesta k Bohu vede skrze utrpení.

53

Tamtéž, 5.258
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1.8. OČISTEC
Středověká

vzkříšení

víra v nesmrtelnost a

prostorů,

dualistický koncept ráje a pekla jako dvou
může

ještě

odebrat,

středověkému člověku

o nový

"lehkých"

určitou

hříchů.

mezistupeň

kam se

očistec.

-

člověk

po své smrti

S jeho zrozením tak

svitla nová naděje na možnost oproštění své duše od hříchu

i po konci pozemského života.
mrtví podstupují

na konci l2.století obohatila

Očistec

znamenal

vytvoření

nového

"světa",

kde

zkoušku, která jim dává šanci na to, že se zbaví svých

Mrtvý tak

může

procházet dvojím soudem

verdiktem, který ho odsoudí bud' k nikdy

nekončícímu

před konečným

utrpení anebo slasti - první

je vyřknut v okamžiku smrti a druhý "na konci časů".54
Duše

zemřelého

odděleně

tak po smrti opouští

a znovu se do

něj

tělo,

aby procházela zkouškami

vrací až po jejím vzkříšení

na stranu pekla se však po ukončení cesty

či

zatracení. Nachýlení vah

očistcem příliš nepředpokládá. Ač

místo teoreticky leží v rovnocenném meziprostoru, je posunutý
má blíže k ráji a
tvář je

měli

však v představách lidí v

Tato

se ale jedná o

představa

má

jeho

směrem vzhůru,

by z něj vyjít zejména budoucí vyvolení. Jeho symbolická
něčem

z hlavních zkoušek, kterou duše v
účinku

očistce

oheň

podobná peklu a to zejména proto, že jedna

očistci

ohně.

Ve svém

omlazující, jenž je navíc v stále opozici k ledové vodě.

pravděpodobně kromě

se starozákonním křtem -

prochází, má podobu

křest

mytologických

kořenů

souvislost ještě

vodou má připravit věřícího na nadpozemský

křest

Božským ohněm.
V očistci tedy
stal
v

středověký člověk

přístupnějším,

očistec,

v jistém slova smyslu se

je stoletím, kdy

k pozemskému

světu, čímž

strukturovanější přístup

54

naději

našel novou

zesvětštil.

středověký člověk začíná

se více bojí smrti.

ke smrti ale i její

na oddálení pekla, ráj se
Století nástupu víry

být

Očistec

společenskou

intenzivněji

poután

přináší

nejen

individualizaci,

neboť

s sebou

Le Goff, Jacques. Zrození očistce. Přel. V. Dvořáková. Praha: Vyšehrad, 2003,

5.17
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přímluvou,

modlitbou za

zemřelého

je mu možné z pozemského

světa

pomoci

projít cestou zkoušek a uspět před posledním soudem.

1.9. RYTÍŘ JAKO OSLAVA TĚLESNOSTI

Středověký člověk

konfrontovat se se smrtí již
rytíře.

mohl

určitou

nalezl

dříve,

formu úlevy a

naděje

než mu jí nabídl

ve své neustálé nutnosti

očistec.

Stalo se tak v postavě

Zejména v obrazu, pod kterým se církev snažila jeho existenci znázornit,
věřící spatřit

i

určitého

mytologického vykupitele, jenž na svých bedrech

nese znamení spásy a nasazuje svůj život za životy druhých.
Stejně

jako se v kurtoazní

tělesnosti,

Ve

literatuře

nalezl v ní odraz i hluboce

středověkém válečníkovi

"Válečnický

ideál

tělo

a písních dá vysledovat oslava krás ženské
tělesný

ideál

středověkého

mužství -

rytíř.

na koni se skloubilo dobrodružné se šlechtickým.
právě

oslavoval,

tak, jako je

křesťanský

ideál ponižoval. ..

Celý život rytíře je oslavou tělesnosti: lov, válka, turnaje jsou jeho vášněmi.,,55
Rytířův

život je protknut fyzickým výcvikem,

Jeho ideály byla

čest, věrnost,

pouze životní rámec v

mírnost a

podobě

Církev

službě

nejdříve rytířský

uplatňování

meče,

ukázněnými

zájmů. Vytvořila

člověka svádějícího

jehož

skutečné

si obraz

duchovní boj proti

válečného

rytíře

kultura tak

mají doprovázet

rytíře

hříchu

smířila

v rámci

jako modifikaci

a jeho

nositelům.

ideálu ochotného ve službách církve

poselství došlo

v křížových výpravách a nakonec i ve
Templářů). Světské

mravy, jež

Rytířská

neměl

pánovi a Bohu.

Krok za krokem se rodil nový typ
použít i

k jejich naplnění však

ideál hanobila, posléze se s ním

svých mocenských

Kristova vojáka,

uměřenost,

jako dvorskou kulturou.

bitevního pole ale i panství.

osciluje mezi okamžiky zábavy a
skrze jeho život zasvěcený

stejně

vytvoření

nejintenzivnějšího

mnišsko-vojenských

naplnění

řádů (např.

vojsko se oproti tomu stalo nositelem symbolu

věčného

zatracení.

55

Le Goff/ Jacques. Opak. cit./ 1991/ s. 332
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spatřuje

Církev

symbol smilstva i ve stále více oblíbených

rytířských

turnajích,

než je dokáže dostat pod svou kontrolu. Turnaje totiž nebyly pouze marnivým
představením

a zábavou, ale mnohdy v

napětí. Rytířský

sobě

obsahovaly neskrývané erotické

turnaj tedy nebyl pouhým vyřizování

společenských účtů,

se prezentací fyzické síly spjatou se snahu zalíbit se druhému pohlaví.
tímto účelem využívá všech
válečnická

a na tu dobu
Součást jejich

z hedvábí.

aspektů

nesmírně

dvorské kultury. Jeho

ale stal

Rytíř

za

oblečení netvoří jenom

nákladná výbava, ale i "exotické"

oděvy

života tvoří i hygiena včetně hřebenů, zrcadel, prostředků

na mytí, olejů a pomůcek na čištění nehtů a uší.
,,Rytíř

hraje zásadní úlohu

při

objevení moderní lásky a jeho sexuální chování

se pohybuje mezi obscénním násilím a rafmovaností milostné "rozkoše" a
odloučené lásky.,,56 V rytířských turnajích, zejména v jejich pozdější podobě, jež
měla

daleko k verzi

spatřovat

skutečné

"společenského

původní prvořadně

sloužící k nácviku boje, tedy

rituály spjaté s oslavou lidského

těla

můžeme

a navíc nástroj

a kulturního prosazení vlastní osoby: krásná, chladná a

nedostupná feudální paní je pouze metaforou mnohem

přístupnější dědičky

panství, jejíž ruku rytíř může získat, prokáže-li odvahu a udatnost. ,,57 Turnaj byl
tedy společenskou hrou, na níž si rytíř upevňoval své postavení a pověst a zároveň
prostředkem

Dvorský
výpravy

k získání přízně dámy.

způsob

života s sebou

nepředstavoval

přinesl

pouze zahálku.

i volný

Rytíř

stranu mu jeho každodennost poskytovala
sedlákovi. Oblíbenou
představy

činností

vznešeného

čas. Rytířův čas

mimo

válečné

byl i správcem panství. Na druhou

rozhodně

více

časové

svobody než

byl bezpochyby lov, jenž zcela zapadal do tehdejší

způsobu

života. Tato aktivita

rozhodně

nebyla motivována

zásobováním masem, protože zvíře nebylo vždy hlavním cílem lovu a dvory maso
obstarávaly klasickým jatečním způsobem. "V průběhu celého
po

něm představoval

středověku

a ještě i

obřad

nejlépe

lov pro evropskou laickou aristokracii

56

Le Goff/ Opak.cit./ 1999/ s. 18

57

Cardiní, Franco. Válečník a rytíř. In Le Goff, Jacques. Ed., Opak. cit., 1999, s.84
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adaptovaný k udržení a neustálému obnovování jejího postavení a její úlohy
ve společnosti. ,,58
V rytířství se tedy mísily všechny světské hodnoty s ideály církve. Jeho význam
a prestiž však postupně klesla v souvislosti s extrémní fmanční nákladností, kterou
s sebou přinášela nejen výstroj a výzbroj, ale právě i dvorský život.

1.10. VENKOV JAKO PRÁCE A CYKLICKÝ BOJ O OBŽIVU

život na hradě i panském dvoře, jakožto často i v klášteře byl plně závislý
na přísunu potravin z venkova. Jeho obyvatelstvo v raném a vrcholném středověku
tvoří

více než 90% tehdejší populace. Sedlák, rolník, pastevec, lesník nebo

řemeslník,

poddaný

či

bez majetku, byl tím, kdo svou prací
volného

času.

právě

A

případech

v minoritních

svobodný, s vlastním domem

umožňoval rozkvět

či

dvorské kultury a jejího

práce jakožto hlavní obsah života

neoddělitelně

spjatého

s přírodou se stala hlavním údělem a charakteristikou venkovského obyvatelstva.
Práce byla církví nahlížena jako trest za prvotní
nepředpokládal.

hřích. Bezhříšný

Tato mentalita odpovídající zejména ranému

svá východiska i z odkazu

řecko-římské

stav práci

středověku čerpala

tradice, kde práce byla zejména

synonymem otroctví. Fyzicky pracující rolník, ten, kdo je v nejužším styku
s přírodou, se stává

společensky

označuje zemědělské

obyvatelstvo za

jsou tito lidé
pro

společnost

všechno. V
hříchu

označováni,

jsou

a ideologicky zavrženým. Raný

kvůli

hříšné, neřestné

kdy se

přírody.

svému životnímu rámci a

stále pohané, a tím tedy

době,

od

"výkvětem chlípníků

utváří přesvědčení,

a

středověk

,,Rustici", jak

způsobu

opilců.

života

A to není

že pohlavní choroby jsou znamením

a trestem za hřích, se povaha rolníků, kteří více než ostatní trpí podvýživou,

nedostatkem hygieny a tělesnými vadami, jeví být od základů neřestná. ,,59

58

Guerreau, Alain. Lov. In le Goff, Jacques; Schmitt, Jean-Claude.Ed., Opak. cit.,

s. 375
59

le Goff, Jacques. Za jiný středověk (Čas, práce a kultura na středověkém

západě) Přel.

J. Neškudlová. Praha: Argo, 2005, s. 133
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Zemědělské

obyvatelstvo

se

stalo

negramotnosti, bytostí, jež má více ze

také

zvířecího

nevědoucnosti

symbolem

než z lidského. V literatuře se

tento obraz zachoval i do vrcholného a pozdního

středověku.

tvář

přívlastky

v ní získává pro svou
tváře,

a

tělo přímo

obludné

a

Rolník nebo sedlák
černé

- silné hnáty,

žluté zuby, tlusté rty, široké nozdry, vlasy rozježené a tělo nemyté. Takové
vydělovaly

popisy se staly symbolem stavovských hranic, jež

vyvolené

od odsouzených k nekonečné fyzické práci.
S nástupem vrcholného

středověku

už církev musela práci akceptovat s tím, že

se jedná o nezbytnou lidskou službu, která dokonce krotí

chtíče. Nepřítelem

duše

se poté v oficiální teologii stala zahálka, v níž se skýtala hrozba scestí a záhuby
plynoucí z přebytečné
společenskému

tělesné

energie. Práce byla

rovněž

pokládaná za

nepotřebným

celku, šlechtic se pak v tomto úhlu pohledu stal

členem společnosti.

Práce se stala

rovněž

přínos

nástrojem pokání a tedy i bohulibou

aktivitou. Postupně se propracovala se skutečná "teologie práce,,60.
Církev neposuzovala práci z hlediska jejího praktického užitku. Jejím
nemělo

účelem

být obohacování ale dosažení nejvyšší dokonalosti. Nejvyšší požehnání si

tak vysloužila práce zaslíbená zvelebování ducha,

postupně

i práce intelektuální,

za kterou se nesměly přijímat fmance, se zavržením pak bylo nahlíženo na řemesla
spojená s penězi, nejníže pak byla lichva a prostituce.
přikládala

řemeslo.

Zemědělské

práci církev

hodnotu aktivity velice prospěšné, v hierarchii stála rozhodně výše než

Biblický vzor pro

zemědělství

rajskou zahradu. Mniši proto mnohdy

teologie našla v Adamovi
směli obdělávat

obdělávajícím

a kultivovat zahrady,

naopak mnohá řemesla však pro ně zůstala zapovězená.
Pro sedláka a rolníka byla práce zejména aktivitou nutnou k samotnému přežití.
V podstatě

nepředpokládala

rok bez hladu.
nejprve

přímo

pronájmu

Značnou část

zisk,

nehleděly

bylo nejvyšší výhrou, že

člověk přežil

vyprodukovaných plodin musí předat svému pánovi -

v naturáliích,

půdy

většinou

později

v penězích utržených z prodeje. Podmínky

na vrtochy

přírody,

možnou neúrodu a reálnou

výnosnost půdy. Rolník se tak pro doplnění potravin pro svou vlastní potřebu musí
často
60

obracet ještě do lesa, nebo zkrátka mnoho času hladoví.

Gurevič, Aron J., Opak. cit., s. 206
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Zemědělská

práce byla hlavně prací na poli, tedy aktivitou určovanou střídáním

ročních dob a rozmary přírody. Život sedláka a rolníka byl určován specifickým
časem,

totiž

časem ,,zemědělským".

Do něj vnášel rytmus

kromě střídání ročních

období i východ a západ slunce. Tento pomalý a cyklický
časem

liturgickým, tedy lineárním
zemědělské

práce, kterou

kalendářním časem.

obyvatelstvo muselo

pána a pozemek vlastní, však mnohdy
času,

čas

byl prolamován

Fyzicky a

časově náročná

většinou dělit ještě

znemožňovala

mezi pozemek
křesťanského

dodržování

zejména nedělí jako dní bez práce.

K tělesné
vybavení.

zátěži zemědělsky

Například

zvířete při orbě,

pracujícího obyvatelstva

přispívalo

i

nedostatečné

vynález chomoutu, kterým se podařilo zefektivnit tažnou sílu

byl až výdobytkem 9.století. Kosa
středověku.

na scénu až ve vrcholném

usnadňující žně

pak

přišla

Mlácení obilí poté bylo odkázáno na cep

nebo klacek, jeho mletí na ruční a vodní mlýny. Zavedení a prosazení trojpolního
hospodářství

pak nejen

přineslo kontinuálnější rozdělení

prací po celý rok, ale

oslabilo i hrozbu neúrody.
Rozděleni

prací v rámci statku přisoudilo starost o dobytek

(včetně

dojeni krav

a koz a střihání ovcí) a domácnost, případně setí a zčásti i žně ženě. Žena musí
zejména obstarat stravu pro celý

dům.

jeho doménou byla zejména orba.
potřeby rovněž
péče

Pohaněčský

díl této práce mohla v případě

zastat žena. Mezi mužské práce zapadalo i

klučení,

sekání

dříví,

o zahradu, případně vinici a stavební práce na statku.

Odpočinek
nedělí,

dny.

Muž byl poté mnohem víc spjatý s polem,

od

nekonečné

znamenala

Skutečný

hlavně

volný

z práce druhých, a
skupiny

kromě svátků, popřípadě

zima. Ta však mohla nabídnout jen chladné a krátké

čas zůstal
postupně

středověkých

jejich kultury.

práce vykonávané na poli

i

doménou
nově

těch

vrstev

nastupujícího

společnosti,

které byly živé

měšťanstva.

Privilegia této

obyvatel se neomezila pouze na

Městská těla

něj

disponovala nejen výsadami v oblasti stravování, ale i

hygieny a odívání. Mohla se tak pomalu vzdalovat
nejnáročnější středověký

ale i na další aspekty

křehkosti,

které jim

životní rámec, venkov, přisoudil.
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1.11. STRAVOVÁNÍ

Středověké

stravování v
moučné

bohatý na chléb,
upřednostňující

pobíhajících

zvířat.

významem, a celý
dílčích

řeckořímský

absorbovalo dva odlišné proudy -

kaše, zeleninu víno a olej a keltsko-gennánský

masitý pokrm získávaný lovem, rybolovem a chovem

ústřední

uznávané

sobě

Kultura

středověku

přejatý

všeobecně

velmi záhy postavila mezi své
obdařila

hodnoty chléb a víno, které navíc

volně

liturgickým
půstů

stravovací odkaz doplnila o specifický systém

a

omezení konzumace pokrmů na bázi masa, jenž vedlo k podpoře různorodé

stravy a podpořilo přijetí takových potravin jako byl rostlinný olej.
Zmíněné

nemohly
člověka

pestrosti konzumovaných potravin se v raném

těšit

všechny

společenské

středověku rozhodně

vrstvy. Mnoho potravin nebylo pro

běžného

dosažitelných. Nouze navíc neznamenala ,jen hubenou úrodu Gak tomu

bylo v dalších stoletích, poznamenaných silnou "agrarizací"
"cerealizací" stravovacího systému), ale také zamrzlé řeky,
zvěře

zvýšenou úmrtnost divoké

hospodářství

znemožňující
žaludů,

nebo dokonce usychání

základní potravou pro prasata. Takové byly hlavní starosti

a

rybolov,

které byly

společnosti

raného

středověku v období od 5. až 6. do 9. až 10. století.,,61

S příchodem vrcholného
dochází k

rozrůznění

středověku,

stravovacích

v souvislosti s demografickým

způsobů.

Pokrmy rostlinného

základ stravy nižších vrstev, zatímco maso se stalo symbolem
privilegia. Lov a pastevectví se

začaly soustřeďovat

původu tvoří
společenského

pouze na území panství.

Venkovské obyvatelstvo bylo odkázáno jen na svou produkci
na plodinách jako byly
zatímco ve

městě

hraje

luštěniny,
ústřední

Nebylo by nadsázkou

označit

nižší obiloviny,

nárůstem,

řepa,

zelí,

popřípadě

úlohu trh, jenž nabízí pestré zboží
vztah k potravě, který se

spočívající

kaštany,

včetně koření.

postupně

vyvinul

ve středověkém měšťanském prostředí až za určitou obsesi.
Poslední desetiletí století 13. a
evropského
61

hospodaření,

jež

začátek

nestačilo

století 14. znamenala období krize

kompenzovat velký

populační přírůstek.

Montanari, Massimo. Stravování. In Le Goff, Jacques; Schmitt, Jean-Claude.Ed.,

Opak. cit., 5.722
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Díky této

skutečnosti,

k níž se

přidružila

alespoň

v letech 1347-1351, se

částečně

nadále spjat zejména se šlechtickými a
chuťového

morová epidemie

navrátila návaznost pastevectví

přísun živočišných

na venkovské komunity. Permanentní

vnímavost

dříve zmíněná

již

měšťanskými

bílkovin byl avšak

vrstvami, jež rozvíjely

středověká kuchyně

orgánu k dokonalosti a

v jejich podání

vynikala chutí výraznou a pikantní.

1.12. HYGIENA A STAROST O ZEVNĚJŠEK

načrtnuté středověké

V návaznosti na výše

začaly postupně

do stolování
přímo

pronikat pravidla a zvyky -

u stolu nebo spíše mytí

vidličky

k podávání

kusů

stravování se nabízí zmínit, že i

tří prstů

mytí rukou

na každé ruce, jež byly užívány na místo
"Patřilo

masa do úst.

například

k rituálům mýt si ruce po každém

masitém chodu, což bylo nezbytné z důvodů hygienických i estetických.,,62
Byla by chyba připisovat

středověku

stejnou

nečistotu

a špínu jako

době

16. a

17. století. V knize Regine Pernoudové Žena v době katedrál nalezneme zmínku
o

skutečnosti,

že již "svatý Jeroným káral

řeholnice,

které si pletly svatost se

špínoU.,,63 Uvolnění v oblasti hygieny nastalo jako i ve většině ostatních oblastí
středověké

kultury s příchodem století 12. a 13. Hygiena a starost o

zevnějšek

se

stávají součástí každodenního života dvorů ale i měst, která v tomto ohledu sehrála
průkopnickou
součástí jsou

běžnou

roli. Ve velké

druhů

se ocitají zejména

lázeňská zařízení,

jejichž

i služby lazebníků a masáže. Koupání se v toto období stalo poměrně

praxí,

ať

už se lidé koupali doma

lázních. Používá se stále
zároveň

oblibě

běžněji

přípravků

veřejných

ve

kosmetických

považovány za protimorová a

krášlících

či

vodních nebo parních

prostředků,

desinfekční opatření.

- "od mastí a jiných

krémů

které byly

často

Existovalo mnoho

na bázi sádla, olivového

oleje a mandlového mléka, přes pleťové vody vyráběné z rostlin luhovaných nebo
někdy vařených

ve

víně

(sléz, fialky,

šalvějové

62

Petráň, Josef. Dějiny hmotné kultury 1

63

Pernoudová, Regine, Opak.cit., s. 81

2,

listy atd.), až po barvy na vlasy,

Praha: SPN, 1985, s. 845
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které

často

obsahovaly produkty z Východu; v tom se shodovaly s parfémy,

jejichž základem byl většinou muškát. ,,64
Klášterní

prostředí

zabývajících se

dalo, v něčem možná

péčí

o

tělo

- od ilustrovaných

předkládající

popis

doporučených

identifIkovat

důraz

na pravidelné

mytí rukou, paží a

paradoxně,

hygienických
provádění

obličeje, čistění zubů

vzniknout

příruček

úkonů.

takových

dietetiky až po spisy

V této

návyků

párátkem a

řadě příruček

literatuře můžeme

jako je každodenní

kartáčkem,

mytí a

česání

vlasů.

1.13. ODíVÁNÍ

Mnohem
bylo haleno.

zřetelněji

než

Oděv tělo

středověké tělo,

modeluje,

mají historici šanci

určuje často jeho proporce,

nežádoucí nahotu, ale i zdobí. Kvalitní látky, rozmanitost
dlouhou dobu ve
člověk

středověku

odolnější

při těžké

kusů

náleží pouze elitním vrstvám

obuv. Jeho

spodního prádla, na zimu pak
oděv

to, do

čeho

postoje, zakrývá jeho

střihů

se musel spokojit s jednou soupravou svrchního

k dispozici i pár

spatřit

a barevnost však

společnosti. Běžný

oblečení, později měl

přibývá

plášť

svrchní

je zejména praktickou nutností, která

tělo

práci a klimatických výkyvech, než aby bylo možné vysledovat

a

chrání

nějakou

zdobnou funkci, natožpak módu.
Odraz postupného
lidského

těla

ve

uvolňování

maximální kontrolovatelnosti forem a

středověké kultuře

S příchodem 13. století ho již

našel

nepředstavují

tuniky, které halily fyzickou schránku

to tvary

krejčovského umění

těla

pouze

někdejší

volné a

a skrývaly její

přirozené křivky

přepásané

přednosti

lidského

těla,

i

ale

je rafInovaně vyzdvihla a vydávala očím napospas, a

ženského i mužského,

oblečení defmitivně oddělily

64

odraz i v proměnách odívání.

člověka

nedostatky. Nová móda "nejen sledovala
pomocí

svůj

projevů

neboť právě

tehdy se z dosud univerzálního

typy mužského a ženského

oděvu

a vyvíjely se

Tamtéž/ s. 80
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nadále samostatně.,,65 Jediným aspektem, který do té doby odlišoval základní
mužský a ženský oděv, totiž byla jen o něco delší délka a větší barevnost ženského
ošacenÍ.
Do odívání navíc

postupně
oděvu.

prádla a svrchního

Zformovala se nová kategorie
působnosti

módního, jenž našel pole své
v prostředí
protesty

měšťanském.

mravokárců

zkracováním a

přepych.

nejen mezi šlechtou ale

oděvu

jako

pochopitelně
stavějí

i

i

přes

Církev je konfrontována i s nejrůznějším

menší plochou látky zakrývající tělo ženské.

za krokem stal nejen nástrojem
nositelů, prostředek

oděvu

Množství a kvalita látek, barvy a vzory

na odiv

celkově

pronikla hygienická zásada rozlišení spodního

významně

Oděv

se krok

vymezujícím sociální kategorie svých

k podtržení jejich místa ve

společnosti,

ale i aspektem, který

byl schopen intenzivně vyjádřit obdiv k lidskému tělu a oslavit jeho půvab.

1.14. GESTA JAKO RITUALIZOVANÁ A POSVĚCENÁ MLUVA TĚLA

z různých

aspektů

a oscilací

středověkého těla

je

zřejmé,

že toto

tělo

nemá

fungovat samo pro sebe, ale má zrcadlit duši, být jejím prodloužením, odhalit
pohyby jejího nitra. Aby toto zrcadlení a odrážení bylo uchopitelné nejen pro jeho
původce
čitelnou

gest.

samotného, ale i pro ostatní

formu. K tomuto "promlouvání"

Tělo

ideovému
člověk

středověkou společnost horizontálně

(křesťanskému)

i

všeobecně funkčním

pomocí uznávaných gest potvrzoval svou
zároveň

vyjadřovat

lidskou

Petráň,

slouží

nepřeberné

určitou

množství

vertikálně.

Díky

společnému

základu mohla tato symbolická komunikace být

sdílena a stát se tak

Gesta byla

65

středověku

muselo získat

a jeho projevy jimi získávají jakýsi ritualizovaný rámec, jenž

prostupoval
skutečně

členy společnosti,

nástrojem k vymezení

jazykem

příslušnost

společenské

nadřazenost či podřazenost.

středověku.

k určité

hierarchie,

Ve své

podstatě

Každý

skupině.

umožňovala

byla

tvůrci

Josef, Opak.cit., 5.857
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společenských vztahů. "Člověk komunikuje s ostatními pomocí hlasu či těla, pán

bere do svých rukou ruce vazala a kněz žehná kajícníkovi.,,66
Středověká

kultura

svých písemných

pochopitelně

podkladů

pro naší

současnost

nedisponuje bohatostí
nepřisuzovala

(což však neznamená, že by jim

významnou váhu, kterou písemné v této

době skutečně mělo,

jednak

kvůli

své

vzácnosti a jednak kvůli své hlavní funkci zapisovat Boží slovo). Čtení a psaní je
kleriků.

po dlouhou dobu záležitostí úzké skupiny lidí, zejména

Absence

písemného tudíž také sehrála svou roli v síle a rozsahu komunikace gesty. ,,Dnes si
dokážeme jen obtížně představit, že by ústní slib nebo pouhé gesto mohly mít "sílu
zákona"

či

platiti jako "právní"

důkaz

a že by mohly zavazovat

notářsky ověřená listina a podpis, ne-li víc".67

stejně

jako

Gesta byla nástrojem smluv,

zavazují dokonce mnohdy více než písemný doklad. Církevní a panovnické
ceremonie díky

gestům

jasně

tak mohly

získávaly na své platnosti a nezpochybnitelnosti,

prezentovat svou sílu a, co je

důležité,

veřejně

získávaly jimi

transcendentální obsah. Gesta totiž nebyla v středověké imaginaci

čitelná

pouze

pro lidi samotné, ale měla takovými býti i pro Boha. Skrze ně mohl člověk k Bohu
promlouvat, obracet se na něj.
Gesta, která

středověká

nápodobě, plodně

klerikům

i

kultura nabízela svým

spočívala

obyčejným věřícím

nositelům

k

přemýšlení

a

i v Bibli samotné. V evangeliích se zjevovala
Kristova vzorová gesta. "V

životě křesťana

sotva

existuje situace, kterou by nebylo možné spojovat s jedním z Kristových gest,
už žehná, dotýká se nemocných, aby je uzdravil,

či

ať

bere do ruky chléb a víno, aby

naznačil oběť sebe sama.,,68 Nejvyšším symbolem je samotné symbolické

opakování Kristovy smrti na kříži že se

pokřižuje. Zároveň přijetí

nadpozemským vzorem,

přímo

křesťan jí může naznačit

hostie

na vlastním těle tím,

umožňovalo věřícímu přímý

"dotyk" s Kristovým

tělem.

kontakt s jeho

Synonymem odrazu

ctností a dokonalosti gest poté byla Panna Marie jako odraz

čistoty,

jemnosti a

umírněnosti.

Schmitt, Jean- Claude, Opak.cit., str.17
67 Tamtéž, s.14

66

68

Tamtéž, sAS
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Nejvýraznějším

transcendentálním

přesahem

logicky disponují gesta

obřadní~

jež vyžadovala (a dnes stále ještě v určitém rozsahu vyžadují) přesný a normativní
ráz. V křesťanské
k nebi,

před

modlitbě věřící

Hospodinem se však může i

liturgie je se svými gesty velmi
gesto zakládající postavení
kteří

obvykle stojí nebo

Claude Schmitt ve své, zde již
zvláštní

přísahu

Dvě

několikrát

v reakci studu prvních lidí,

uvědomili

svou "vinu". Z Písma

pasáže v Genesi, jak ilustruje Jean-

citované knize

Svět středověkých

pro jeho syna Izáka vybere ženu z jeho
před

pochová ho v

svou smrtí

hrobě

tento typ přísahy ve
mám

především

gest

sub femore, tedy s rukou položenou na pohlaví. Starý

Abrahám žádá svého služebm'ka, jehož ruku si takto položí, aby mu

nechá Jákob

Křesťanská

ve starozákonní tradici. Prvotní

člověka můžeme spatřovat

zakrývali své pohlaví v okamžiku, kdy si

sepnuté ruce vzpíná

nebo se vrhat k zemi.

silně zakořeněna

vycházejí i gesta spojená s přísahou.

líčí

sklánět

klečí,

jeho

přísahat

otců.

přízně

že

Kenanců. Podobně

syna Josefa, že jeho tělo vynese z Egypta a

Z doložených

středověku četněji

a nikoli z dcer

přísahal,

pramenů

se však nezdá, že by se

vyskytoval. Naopak se z nich (na mysli zde

dochované obrazové materiály) dá usuzovat, že se obvykle

přísahalo s jednou ,,rukou položenou na relikvie. ,,69

Specifický systém gest, který byl
předepsané

v

sobě

výrazně normativně ošetře~ určoval

zahrnovala

vyjádření

hierarchie dané

o gestech

laiků vůči

povinnosti

vůči laikům neměli). Předepsaná

Pokud

řadovými věřícími.

projevy pokorné úcty mezi kleriky a

například

laický

církevním

hodnostář

přímo

hodnostářům

od Boha.

(klerikové

potká klerika, musí

na nižším stupni, sklonit hlavu. Jestliže šel klerik

před

pěšky

předpisů

mohlo mít za následek

Hovořím

rozličný

zde

žádné

charakter.

ním, i když je klerik

a laik jel na koni, musel

laik sestoupit a proj evit klerikovi úctu, jaká mu náležela.
takovýchto

Tato gesta

pochopitelně

gesta mohla mít

i

nejtěžší

Zpochybňování

duchovní trest -

exkomunikaci.
V souvislosti s gesty nelze opominout dimenzi pohybu a
říci,

že si

křesťanská

spatřovala
69

statičnosti. Obecně

lze

ideologie cenila spíše strnulosti než pohybu. V pohyblivosti

pomíjivost, vrtkavost,

přílišné

projevování

těla

na úkor duše.

Tamtéž, s.45
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Významné rituály proto doprovází strojená nehybnost a pomalá, slavnostní
Zejména

mnichům

logicky byla

přisouzena

snaha vyhnout se

chůze.

neuspořádaným

a

nevázaným pohybům.
Vzory pro vykonávání gest nacházeli

křesťané

zejména v umění.

jejich zrodu Písmo, až samo vyobrazení gest umožnilo širší
ve svých

představách. Křesťanské umění (včetně

základními prameny, z nichž lze znalosti a
čerpat.

pomíjivých gestech
paralela

středověké

Zjejich

kultury se

současností.

veřejnosti

uchopit je

o svou povahou

evidence

Ze

je místem

kaligrafie) a archeologie jsou

představy

křehké

Ač

výrazně

středověku

existenčně

vystupuje další

totiž pochází

řada

gest,

které ve své nonverbální komunikaci používáme dodnes - sejmutí pokrývky hlavy
či

sundání rukavice

při přísaze

při

pozdravu, spojení rukou

při modlitbě,

pozvednutí ruky

apod.

Gesta v souhrnu tedy představovala určitý ritualizovaný projev lidské tělesnosti.
Nebyla však vždy projevem akceptované

umírněnosti

a

řádu,

nýbrž

často

získávala podobu opačnou.
... Čím úžeji se kolem gest stahovala smyčka norem a rozumových pravidel,
tím více bujely další formy gestuality,

ať

ludické (u potulných

komediantů),

folklorní a groteskní (u karnevalových veselic) nebo mystické (u komunit devoti a
flagelantů pozdního středověku ... 70

1.15. SLZY A SMÍCH - PŮST A MASOPUST

Postupné

uvolňování

lidského těla z okovů asketických

13. století ilustruje, že jeho touhu po

svobodě

ideálů

s nástupem 12. a

nebylo nikdy možné natrvalo otupit.

Zrození a cesta člověka jako bytosti kulturní a duchovní předpokládá rovnováhu a
uspokojení v
v

době,

rovině

jeho

bytí, v jeho animální,

kdy církevní dogma se svým

nemohlo ontologicky

70

přirozeného

původní tělesné

tělesným

přírodní podstatě.

I

umrtvením hrálo hlavní roli,

projevy svých

věřících

zcela

potlačit.

Le Goff, Jacques, Opak.cit, 2006, s.109
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Nezbývalo jí, než přijmout a

částečně

legalizovat chvíle svobody, momenty, kdy

se vše potlačované mohlo projevit, kdy se tělo mohlo zbavit tlaku.
Hlavní

tělesná

vyrůstala

kultura, která plnila úlohu kolektivního fyzického ventilu,
přírodního

ze svého

uspokojení svých
středověku

potřeb.

se objevilo

rámce a v přírodě

zároveň

Vopozici proti oficiální a vážné

tělo

nespoutané,

tělo smějící

tělo

se,

kultuře

církevního

pudové,

tělo

spjaté ze zemí - v uchopení ruského kritika Michaila Bachtina
Toto

tělo

"tělo

trvale

groteskní".

se manifestuje v lidovém smíchu a jeho kultuře. Tento "smích snižuje a

materializuje .... snížení tu znamená
pohlcujícím a

zároveň

zpříjemnění, sepětí

rodícím; snižování se

se zemí jako s principem

zároveň pohřbívá

se znovu rodilo víc a líp. Snižování znamená také
těla,

nalézala hlavní

sepětí

i seje, hubí se, aby

s funkcemi dolní

části

s životem útrob a rodidel, a tedy také s takovými akty, jako je souložení,

početí, těhotenství, rození, pohlcování a vyprazdňování." 71
Křesťanská

kultura se tak stala symbolem slz, které jsou darem za kajícnost,

znamením Boží milosti, lidová kultura
jej devalvuje,

neboť

Kristus v Bibli

třikrát zapláče,

ďábla, veřejně

v svátcích

bláznů

jako doba

symbol smíchu. Oficiální teologie

vychází z břicha a tedy z "toho dole",

projevem

půst

přijala

nikdy se však

vybuchuje pouze v

a karnevalech, tedy

odříkání,

před

zkřivuje

nezasměje.

oněch

obdobím

ústa a

tvář.

Smích je dlouho

chvílích lidového veselí,

půstu. Křesťanství

dominuje

oproti ní stojí necivilizovaný a pohanský masopust jako

žranice, tanec, převrácení hodnot a bujará satira.
Oficiální svátky církevního kalendáře mají vážný ráz, jejich náplní je upevnit již
existující. Doba karnevalu oproti tomu
řádu,

přináší dočasné

osvobozen od stávajícího

společenské

hierarchie a nerovnosti,

od veškeré dominující pravdy, od

od všech privilegií a

zákazů.

Je to

důsledně

mimocírkevní a nenáboženská chvíle

hojnosti, moment, kdy nikdo není divákem, ale každý je součástí jednoho velkého
masopustního

těla,

všichni se spojují v

dochází na mytologický

počátek

"tělesný

všech

celek

časů,

světa".

V lidovém veselí se

sociální a

tělesné

splývá

s kosmickým. Církev v masopustu a svátcích jemu podobným musela akceptovat
71

Bachtin, Michaíl Michailovič. Fram;ois Rabelais a lidová kultura středověku a

renesance.

Přel.

J. Kolár, Praha: Odeon, 1975, s. 22
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tělesného,

nejen moment kolektivní manifestace všeho

ale

zároveň

nechat

prolomit své lineární náboženství starými "náměty věčného opakování. ,,72
Středověký člověk

tak ve svém

životě

času

zakouší dva druhy sakrálního

-

momenty, v nichž prožívá vzory a gesta spjatá s křesťanstvím, a období, kdy se
promlouvají staré pohanské archetypy oslavující vše přírodní.
Všechny ty karnevaly,

dílčí

kulty plné

moment hravé a smyslové manifestace
na

scéně

bláznů, zrůd, trpaslíků

těl hraničních

objevuje maska podporující ztrátu

s nadčasovým

tělesným

zrůd přináší

a mystických.

Zároveň

se

lidské identity a splynutí

celkem. Je vyjádřením radosti z proměn a z převtělování,

překročení dílčí

z onoho kolektivního

dílčí

a

osobnosti,

"tvoří

zcela osobitý vztah mezi

skutečností a obrazem, vztah přízračný pro nejstarší mimetické obřadní projevy.,,73

Specifická karnevalová mluva se svými gesty, grimasami, úšklebky je v podstatě
plodem této masky.
tělo

Groteskní masopustní

navíc zrcadlí vždy oba ze základních krajních

lidského života - zrození a smrt. Tato podvojnost
konečnosti

našla svůj

nejsymboličtější

v tzv. "danse macabre". V tomto
řetězí tělo

živé a

tělo

středověkém

tanci smrti se v kole symbolicky

mrtvé. Každý dostává svého kostlivce, šklebící se lebku,

vrtkavé, že v každém zrození je od

počátku

zároveň

vyjádření

jedním z nejpruzračnějších

roztavení každé polarity,

času

srozuměnou,

že i jeho

je

onoho kosmického splynutí a

a prostoru v okamžicích lidového veselí.
čerpající

odkaz z pohanských

překročila

i hranice

středověkého města. Těla

bez ohledu na jejich postavení se dotýkají a
ožívají bujarým

tělo

obsažena i smrt. Tento tanec je

smíchová kultura

dionýských slavností
náměstí

existence a její

odraz ve specifickém masopustním pohybu,

která mu tiskne svou dlaní jeho a dává mu tak na

Středověká

tělesné

pólů

hýřením,

k dočasné, avšak plné rehabilitaci

společně

i v útrobám

těla.

rituálů

a antických

jeho obyvatel

oživují své smysly. Ulice a

města

tak

hmatatelně

dochází

To zplna hrdla dýchá, aby mohlo prožít

kontrastní období pokání, než zavládne nadvláda půstu.
72

Eliade, Mircea. Mýtus o věčném návratu. Přel. E. Streibingerová, Praha: ISE,

1993,s. 90
73

Bachtin, Michail Michailovič. Opak. cit., s. 37

52

1.16. SEN

Středověk

mentalitu

v mnoha ohledech vděčně přijímal řecko-římské tradice. Pro antickou

důležitá

však v nastoupivší
totiž vůči
zákoně.

snění

oblast

a výkladu snu,

kultuře poměrně

dlouho

snění obezřetná, popřípadě mlčí.

Tam sen

ještě prospěšně

včetně

čekat

na své znovuzrození. Bible je

O snu se

hovoří četněji

jen ve Starém

nabádá a varuje. Nový zákon jej však
straně vizionářskou

ke slovu nepustí. Biblický sen má na jedné
v tomto smyslu poselstvím od Boha, na
naznačeno,

její snové hierarchie, musela

straně

konotaci, je

druhé už na jejích stránkách je

že sen může být i lživým proroctvím, pokušením seslaným za
středověké mentalitě

zkoušky. Toto odmítnutí pak
církev jej vybarví do

nejjemnějších detailů,

skutečná

snů,

teologie snu. Sny

vycházející z pohanských

tradic (keltské, germánské apod.), ještě více zesilují zdrženlivé postoje ke
před

nimi, jež

patří

účelem

dominuje po dlouho dobu a

rozvine se

se dostávají pod kontrolu. "Nakonec i vykladačství

dokonce snahy o únik

příliš

v období raného

středověku

snům,

a

ke zcela

běžným jevům." 74

Ve snu

středověk

našeptávání

ďábla.

ve své svatosti

našel

dědictví

Pouze lidé,

snům věnovat

pohanské kultury a

kteří

nebezpečný rovněž

s hlasem smyslového a pudového

těla.

zkušeností moc

dobře uvědomovala,

lidská sexualita.

Hříšné

správně

proto,

ještě

dešifrovat.

neboť přímo

souvisel

Církev si ze svých vlastních snových

že se ve snu až

nebezpečně často

snové vidiny pak ještě podporuje

nestřídmé

probouzí

pití a jídlo -

dne přispívá k těmto nočním ďábelským "polucím". Sen

se stává ošidným, jako vše
že by

přívlastek

pozornost. Jen oni totiž dokázali rozlišit, zda jejich

Laický sen byl považovaný za

uvědomily,

mu

disponovali nejryzejší hloubkou víry, mohli

sen přichází od Boha či ďábla, a uměli obě dvě poselství

neukázněnost těla během

přiřknul

potenciálně hříšné,

zejména u žen.

Některé světice

si

více znevažoval jejich už beztak v mnoha ohledech

devalvované ženství, a raději prohlašovaly, že nesní.
Církev i přes biblické vzory dlouho odmítla přisoudit snu schopnost prorockého
vidění.
74

Jediný, kdo

měl

v oficiální teologii právo

vidět

do budoucnosti byl

Bůh.

Le Goff, Opak. cit., 2005, s. 291
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Jako ostatní usurpované tělesné dimenze
století svého

uvolnění. Snění

získává lidský

se z privilegované sakrální roviny.
tělo

však na obraze dostává

zřejmé,

Postupně

určitou

že není v zajetí našeptávání
tělo

naopak jasné, že má své
Středověká

kultury

rozměr,

dočká

se i sen ve 12.

demokratizuje se,

vymaňuje

jako námět proniká i do umění. Snící

ritualizovanou podobu, z níž muselo být

ďábla.

člověka

Z pohledu na spícího

pohanské

musí být

čeká

na promlouvání boží.

snění,

ale modernizuje je a

pod kontrolou, že

"opět přijímá

kultura tak

středověké

kodifikuje. Pozvolna se ustavuje určitá gestika snění.

Většina středověkých obrazů

ukazuje spáče ležícího na posteli, na pravém boku, s pravou rukou pod hlavou.,,75
Cílem snu je tedy stále Bůh, ale ten se ve spánku stává teoreticky přístupný všem.

1.17. LIDSKÉ TĚLO A STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ

Středověké umění

je natolik unikátním jevem, že by se prostor, který by si

zasloužilo, musel roztáhnout do
vztahem k

několika

tělu středověkého člověka

osy. První je

středověké tělo

jako

se

knižních

přísluší

vnější

narýsovat

představuje

postupná

V souvislosti s jeho
alespoň dvě

základní

pozorovatel obrazu a prostoru

techniky, skrze níž k němu tento obraz a prostor
pak

svazků.

zpětně

proměna středověkého těla

včetně

promlouvá. Druhou linii

jako

těla

zobrazeného svou

vlastní kulturou.
Středověk

obecně

se svou vírou

odvrátil pozornost od

nadpozemskému vzoru, k Bohu. Tento posun se
umění středověké

kultury.

Ač

pochopitelně

její doba považuje za

člověka

k jeho

dostává i do centra

nejsilnější

smysl zrak, nemá

být to, co je zobrazováno, přístupné estetickému soudu lidského oka, nýbrž si žádá
zření

uchopení cestou vyššího

podstaty.

Středověké

obrazy

nedělily

abstrakce od hmatatelného v dnešním smyslu. Každá nebeská ikona
pozemský symbol,
Mohla tak být

přičemž

následně

pocházející z reálného
75

sféru

měla svůj

skrze tento odraz neztrácela nic ze své hloubky a síly.

uchopena ve zcela hmatatelné a názorné

světa

pak byly

nedůležitým

rámcem,

tvořily

rovině. Věci

pouhé pozadí,

Le Goff, Opak. cit., 2006, s. 63
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které

nepředstavovaly

vlastní cíl zobrazení. Tím je onen vytoužený

Lineární perspektiva tak musí

počkat

na svých obrazech odmítá, dává malbě
rozměrů

až na

svůj

svět

podstat.

renesanční umění. Středověk

vlastní

řád.

ji

Vztahy jednotlivých věcí,

včetně

jejich

řazeno

vedle sebe, obraz nemá mít hloubku, ale musí v jednom povrchu pojmout

několik prostorů.

Středověká

a proporcí, na ní nejsou realistické. Zobrazované je

prostě

Jejich nepoměr pak není překážkou.

estetika nestavěla umělce

před

úkol vytvořit iluzi viditelného

nýbrž v souhlase s učením novoplatonismu ztvárnit intelektuální

světa,

vidění. ..

Smyslový a fyzicky vnímatelný svět se tu stýká se světem transcendentálním. 76
Tento ,,nadrealismus"

středověkého

umění

možná

spočívá

už v

kořeni

samotného latinského výrazu "imago". Francouzský historik Jean Claude Schmitt
význam tohoto pojmu ve

středověké kultuře

k malířskému plátnu a figurálním
ale i v jeho

přesahu

Zahrnuje pod

něj

objektům

vykládá nejen v jeho odkazu

jako jsou sochy, vitráže a miniatury,

k řečovému aspektu, zejména pak k alegorii a

i mentální obrazy jako sny a

vidění,

které

metafoře.

přenášejí

postavu

mimo její přítomnost. Člověk sám pak od počátku své biblické antropologie
funguje jako obraz - má být obrazem Božím. 77 Středověký obraz tak ve svých
specifických "zákonitostech" není pouhou ilustrací
skutečnosti,

viditelné

má bez nadsázky charakter zjevení, které přesahuje rovinu viditelného

a vnímatelného.

"Středověký

v antropomorfní podobě čehosi
v člověku,

či znázorněním

nepřítomné

obraz

důvěrně

představuje

a personifikuje

známého, neviditelné ve viditelném, Boha

v přítomném, minulé nebo budoucí a

transcendentní a nedostupné, získává

zároveň,

Vtělením přítomnost,

právě

to, co je

totožnost, hmotu a

tělo.,,78
Středověký
při

obraz ovládl jedinečnou dynamiku a rytmus. A to i

prvním pohledu zdá nehybný a strnulý.

v tom významu, který pohybu dodalo

Skutečně

lze

říci,

přes

to, že se

že není pohyblivým

současné umění. Různorodé

ornamenty,

které využívá, nejsou pouhým dekorem, ale stávají se nositelem významu a skrze
76

Gurevič,

77

Srov. Schmitt, Jean-Claude, Opak.cit., s. 432

78

Tamtéž, s. 434

Aron J., Opak. cit., s. 70
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motivů

drobné nuance svých

určitý

získávají

symbolický pohyb. Navíc

některé

obrazy promlouvaly takovou silou, že nebyly považovány za pouhý odraz reality,
nýbrž získaly pohyblivost a význam reality samotné.
svatého, ale stál
tělem

před

Věřící

pak nesledoval obraz

tímto svatým. Setkával se tak fyzicky s nadpozemským

své modly, mohl se před ním klanět, promlouvat, ronit slzy a naslouchat.
nadčasový

Tento
zbavily

statičnosti.

pohyb pak nejdokonaleji využila gotika. Její prostory se
Formy, které využívá,

pohlceny. Gotický kostel
přijaly

či

katedrála

ještě

různorodě

více než

vzápětí

tryskají, aby
středověké

výtvarné

byly

umění

roli nositele církevních idejí. Svým uchopením prostoru, který je v neustálé

proměně

a disponuje symbolickou hierarchií, navíc

mikrokosmos. Ten se díky své

trojrozměrnosti

vytvořily

křesťanský

stal novou realitou. Realitou, jež

skrze svou strukturu nabídla unikátní jednotou. Tu v gotickém svatostánku prožívá
i věřící.
Kromě křesťanských obrazů,
časoprostoru

a které

které nabízely formu

zároveň měly

určitou

smlouvu s Bohem, ve

Kromě

tapisérií a heraldických

přímé účasti

na sakrálním

vedle svého didaktického poselství naplnit i

středověku
znaků

existovaly obrazy se

světskou

tematikou.

jako domény hradm'ho prostoru se

umění

mimo sakrální prostor rozšířilo zejména s nástupem vyšší měšťanské vrstvy.
Samotná podoba lidského

těla

středověkém umění

ve

se v rané fázi drží

stejných "nadreálných" kvalit, které se daly vysledovat již mezi obecnými
uměleckými

vypadá

tendencemi a hodnotami. V iluminovaných rukopisech 7. a 8. století

člověk

jako zvláštní obrazec sestavený z lidských

umělcům skutečně

po dlouhou dobu nešlo o vytváření

líbivých podob živé

tvarů.

Středověkým

přesvědčivých

skutečnosti

nebo o

vyrábění

tkvěl

sdělení

obsahu a poselství biblického

Primární cíl jejich práce

ve

krásných

věcí

a esteticky

a originalitu.
přfběhu,

v onom přímém dotyku a splynutí s transcendentnem.
Je

vidět,

vkusu

že

umělec

užil

přetvořil. Pozměnil

přfkladu,

záhyby

který našel v Bibli, a pak ho podle svého

šatů

v propletené stuhy, vlasy a dokonce uši
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v kudrlinky a z obličeje udělal ztuhlou masku. Postavy

apoštolů

a

světců

vypadají

stejně strnule a prapodivně jako primitivní mOdly.79

Symbolický

přístup

k zobrazení lidského

těla vystřídala

na konci 12. století

tendence k většímu realismu a naturalismu. Její nástup s sebou do
vyjádření
věcí

a

uměleckého

vnesl hodnotu individuálního. Vlastní, jedinečný význam a obsah osob,

jevů

je poprvé možné

spatřit

v sochařství konce l2.století. Každá socha

získává jedinečný postoj a osobitou důstojnost. Lidské tělo postupně získává svou
individuální

tvář

i v malířství, zejména díky

Giottově

objevu možností

nástěnné

fresky. Skrze ní nabývá iluzorní trojrozměrnost. Zobrazená lidská postava již není
strnulá ve smyslu fyzické tvárnosti, ale je

obdařena

vyjádření

v pohybu, gestikulaci a výrazu

součástí

samotného náboženského poselství a obraz lidského

nepřeberné

79

obličeje.

prostorem k osobitému

Realismus se tak stal nedílnou
těla

získal

množství možností v umělecké estetizaci.

Gombrich, Ernst Hans. Příběh umění. PřeJ. M. Tumová, Praha: Argo+ Mladá

fronta, 1995, s. 160
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2. FILM JAKO EXKURZE DO KULTURY STŘEDOVĚKU A
SOUČASNOSTI
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2.1. FILM JAKO NÁSTROJ EPSTEINOVY LYROSOFIE

" Je to zázrak skutečné přítomnosti,
projevený život,
otevřený jako

krásné granátové jablko

s oloupanou slupkou,
přizpůsobivý a

barbarský.

Divadlo kůže.
Neunikne mi jediný záchvěv.
Posunutá rovina mě vyvede z rovnováhy.
Na plátně se snáším do mezery rtů.
Jaké to němé slzavé údolí!... " 80

výtvorů

Tolik

lidské

tvořivosti

a vynalézavosti vystoupalo na výslunní. Jedna

noc na samém vrcholu, jeden rok, desetiletí. .. ?

Naděje, očekávání,

investice.

Nakonec zbyl jen jannark marnosti a zapomenutí. Když August Lumiér
prorokoval filmu
výkřik.

Film,

Překonal

přívlastek přechodného

umění,

schisma

které už nikdo

natáčeného

okouzlení, nepronášel žádný pošetilý

nečekal,

jeho slova nenaplnil a

divadla, dokázal do sebe absorbovat další invence

technologie a zapojil všechny naše smysly. Rozvinul se od fotograficky
záběru

a hudby. Film získal svá vlastní specifika,

prostředky

malířství,

grafiky

a své vlastní postupy. Skrz

se zrodilo něco, co nemůže existovat v žádné jiné rovině umění.

Předchůdce

filmu, divadlo, nabídlo publiku

Divadelní dialog dokázal

intenzivně

dostihnout plnovýznamový
informacemi
smyslů,
80

přesného

až k schopnosti vizualizovat nemožné.

S kinematografickým dílem nevznikla pouhá syntéza divadla,
ně

přežil.

obdařenými

obraz.

přímo vstřebatelnou přítomnost.

apelovat. Jeho

účinnost

však nemohla

Plnovýznamový ve smyslu nasáklosti

mobilitou prostoru i

času. Nejaktivnější

z lidských

zrak, vždy toužil po vjemu, který ho nenechá ani na moment vydechnout.

Epstein, Jean. Poetika obrazu. Přel. Ladislav Šerý/ Praha: Herrmann & synové,

1997, s.70-71
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Film dokázal

stěsnat

obrazy a jejich informace, rozložit je na nejmenší detail a

v zápětí nechat diváka nahlédnout rozprostraněný celek. Každá věc, kterou na sebe
řadu

obtiskl, získala

možných interpretací. Dovedl k dokonalosti tendence

realistického obrazu - ne realistické ve smyslu analogie, tedy vyvolání iluze
skutečnosti,

skutečnosti

ale ve smyslu obrazu, "který o

podává co nejvíce

informací. ,,81
Ve svém zobrazení
zároveň

světa

ponechal divákovi

Filmové plátno dokázalo
každou

skrze velké množství silných výrazových

věc,

kterou na

však nedalo

prostor v mysli pro individuální

zapřáhnout

sobě

konečný

značný

zobrazilo,

prostředků
dotvoření.

všechny aspekty lidské imaginace. Oživilo
převedlo

ji do role

účinkujícího, zároveň

podněcovat,

výklad, aby mohlo

ji

ponechat prostor

pro objevování a vlastní konstrukcí.
Film získal skrze svou pohyblivou syntézu slyšeného a

viděného

novou

konkrétnost, apel a živoucnost. Velký detail mu umožnil hru s dojmem blízkosti,
nabídl divákovi objekty na dosah ruky, filmový obraz ve své
zároveň

donutil publikum nazírat

svobodný oproti

času

reálnému.

volnější

"Před

prostor, v kterém tepe

realitě, experimentálně

na fenomény, tušit, co by

vůbec

čas,

jenž je

kinematografií tu nebylo nic, co by nám

dovolovalo chápat (jakkoli omezenou) variabilitu
vzhledem k vnější

neohraničeno sti

vnitřního

modifikovat

bylo možné

psychologického

časové souřadnice

dozvědět

času

pohledu

se o univerzu pomocí

jiných, téměř zázračných zobrazení. ,,82
Poprvé v historii umění byl nalezen způsob jak bezprostředně uchopit čas. Čas,
který je

současně

možné podle chuti na

plátně

oživit, zastavit, odložit, a pak se

k němu opět vrátit. Čas, který lze spatřit a posléze jej skrze filmový pás na
libovolnou dohu zachovat, aby jej v budoucnosti bylo možné

opět

nechat

promluvit. Čas, který však není vytržený z kontextu každodennosti ani věčnosti.
Čas, který pro jeho rytmus blízký imaginaci naší duše chodíme hledat do kina.

Hledáme a nalézáme tam to, co jsme
81

ještě

neprožili, to, co jsme už ztratili

či

Aumont, Jacques. Obraz. přel. Ladislav Šerý, Praha: Akademie múzických umění,

2005,5.208
82

Epstein, Jean. Op. cit., s. 195
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promarnili nebo to, co v sobě toužíme najít a zastavit. Jak řekl Marshall McLuhan
paradoxně

nabízí

jímž jsou sny; je s to

natočit

- film je nejen nejdokonalejším mechanickým vynálezem, ale
na prodej i ten nejdokonalejší z magických

artiklů,

reálný svět na celuloidový pás a pak jej rozvinout jako kouzelný koberec fantazie.
Ač

filmové

prostředky

s vděkem odráží prudkost

představivosti,

kořeny

kinematografického díla vždy musí zůstat v zemi odrazu reality. Jako každý obraz
musí i ten filmový zahrnovat svou hodnotovou složku v rovině symbolické,
zobrazovací a znakové a skrze tyto
včetně

úrovně

individuálních a nadosobních

z relevantní a

vstřebatelné skutečnosti.

reflektovat konkrétní i abstraktní,

významů,

které vždy musí vycházet

Navíc je základem filmového obrazu

pozorování. Nezávisle na tom, že význam získává až ve chvíli, kdy se
předmětu

přenesení

na plátno nerozlučně spojí s uměním "vydávat za pozorování své vlastní

vnímání předmětu,,83, když obraz překročí pouhý fotografický záznam, kdy je
zřejmé, proč

Film

zachycené objekty mají ožít.

umožňuje svět

uchopit i rekonstruovat. Událost, pohyb v čase

zachycením prochází filtrem
výběru

tvůrce. Skutečnost

před

svým

se nám pak zjevuje po dvojím

(kamery a našem), po zmnoženém odrazu. To, že film dokážeme pochopit

a interpretovat

naznačuje kromě

specificky

naučené

schopnosti našeho zraku

vnímat obraz v celé ploše i to, že s jeho autorem sdílíme
referenční

rámec, že

"hovoříme"

vědění přesahující rozměr

nabízí jako velmi

a

přijmeme

pečlivý kronikář

vztahu k sobě samým, k našemu okolí, ke

tuto

skutečnost,

skutečnost,

pak se film

zaznamenávající nuance našeho

světu,

ale i k tomu, jak nahlížíme

minulost a jak ji máme tendenci vykládat. V samé
zobrazeni stojí

v základu stejný

jazykem stejné kultury, že se předpokládá určité

jedince. Pokud

vděčný

alespoň

podstatě

aktu jakéhokoli

že se skrze svého pozorovatele, nebo jak uvádí Jacques

Aumont ve svém komplexním pojednání o obrazu - "skrze své historické
pozorovatele"S4 - vztahuje k ideologickým, kulturním, nebo v každém případě
symbolickým podmínkám, bez nichž nemá smysl. Film je cesta, jíž francouzský
83Tarkovskij, Andrej A. Krása je symbolem pravdy. přel. Miloš Fryš, Jaromír
Blažejovský, Jiří Houdek, Galina Kopaněvová. Praha: Camera obscura, 2005, s. 37
84

Aumont, Jacques. Opak. Cit., s.253
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pouť

filmový kritik a režisér Jean Epstein nazval lyrosofií. Je to
vědecké

skrze zdvojení

pravdy pravdou citu,

průsečíkem

k uchopení jevu

poznání z rozumu a

poznáním z lásky.
S nástupem filmu se zrodila civilizace, jež oproti psanému preferuje obraz, a
touha lidí skrze tento obraz zaznamenat pohyblivě
Proč

dávno prožité.
těla

na

plátně

přesahuje

způsoby

a nevyužít komplexnost

dosah a

konfrontovat

nehledat soudobé
uzavřenost

současná těla

příběhy

nahlížení

prostředků

a události prožívané i
středověkého

filmového média, které

odborných publikací?

použitá jako

nevědomý

filtr

lidského

při

Proč

se nepokusit

filmovém zpracování

obrazu středověku s jeho těly a znalostmi o nich? Podívat se na obrazy, které v nás
poté zůstanou jako odlesk sensitivity středověku i

současnosti.

2.2. FILM JAKO SONDA DO MINULOSTI

Navzdory

skutečnosti,

že v

sobě

obsahuje

něco

z nezpochybnitelnosti

fotografického snímku, se historici na film rekonstruující minulé události dívají
bud' s pobavenou shovívavostí, nebo ho nereflektují
médium, které se

příliš zaměřuje

vůbec.

Spatřují

v něm

na individuální zápletku, na naraci poutající

diváky a na mikrohistorii, která se nedostatečně opírá o jednotlivá fakta a málokdy
nese platnost pro celé údobí. Je pro ně pramenem čisté fikce a cokoli, co se dotkne
tohoto rovnítka,

nemůže

rekonstruovaná na

pláně

dál

vyzařovat

nic z historické adekvátnosti. Minulost

tak dostává nálepku dalšího z cílených

tahů,

jak prodat

lístky do kina. Mimo tato tvrzení však zůstává zřejmé, že po pásmu orální historie
a jejího poetického uchopování

světa,

kterou

vystřídalo

na více než dva tisíce let

dlouhé období lineárního a vědeckého vztahu k minulému, dnes nejde zpochybnit
nástup filmu, jenž s sebou

přinesl kromě

jiného jazyka i novou podobu pravdy a

jenž vytvořil novou, "víceúrovňovou minulost".85 Opomenout jej mezi ostatními
nástroji uchopování historie by znamenalo přinejmenším ignorovat
85

skutečnost,

že

Rosenstone, Robert A. History on Film, Film on History. Edingburg: Pearson

Education Limited, 2006, s. 160 (orig.cit: "multHevel past")
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velké množství lidí
nezpochybnitelně

nevyvratitelným
kultuře.
dělo,

se

přistupuje

formuje

k minulosti

právě přes

společenské povědomí

zprostředkovatelem veřejné

jeho objektiv a film tak

o tom, co se odehrálo. Stal se

historie v současné obrazoborecké

Obracet se na knihy jako na jediný zdroj

obecně

platného popisu toho, co

nereflektuje ani samotný fakt, že obrazné bylo vždy širšímu lidskému

vnímání přístupnější než psané.
Na počátku úvahy o filmovém uchopení historie si je rovněž nutné uvědomit, že
film neaspiruje na to samé, co kniha. Oba dva využívají zcela jiné postupy a praxi.
Minulost na plátně ani neusiluje o to, aby byla literárně-vědecká. Filmový tvůrce ji
může

dát pouze takovou

tvář,

která odpovídá

požadavkům,

možnostem a tradici

vizuálního média a dramatické formy. V samotné podstatě každé umělecké ambice
reprodukovat něco z vnějšího
po

tvoření.

prostředky,
nutně
ať

světa

(nezávisle na jeho

A každá tvorba s sebou nese

svůj

možnosti, tradici a formu. I z této

zahrnuje určitý obnos fikce.

"Dějiny

časové aktualitě)

je i touha

specifický slovník - tedy
skutečnosti

jsou vždy

zmíněné

vyplývá, že film v sobě

určitá představa

o

dějinách,

jakkoli odlišné jsou konkrétní historiografické metody ... ; každé historické

líčení je výsledkem volby a výběru, uspořádání obrazu je podřízeno konceptu ... ,,86

Navíc který historik je natolik suverénní, že by jevy popsané ve své publikaci
prohlásil za nezpochybnitelné?
Film i kniha staví na pramenech, které po

sobě

minulost nechala

vyvěrat.

Oba

však pouští ke slovu pouze ty z nich, které se nejlépe protnou s jejich celkovým
rámcem a pojetím. Film má však obrovskou výhodu, "bude vždy

efektivnější,

pokud jde o rekonstrukci minulého života - jeho postavy na plátně žijí.,,87 Filmový
divák se
toto

před

plátnem pohybuje v jakémsi

bezčasí snově

minulosti. Stává se
mezi

předměty

bezčasí,

publiku historického filmu se

konkretizuje v daný moment sledovaný specifický úsek
očitým svědkem,

denní

spotřeby

nejen pozoruje, nýbrž i prožívá, ocitne se

a jejich nositeli, cítí, jak dýchají a

věří,

že skrze

individuální život absorboval obraz celé periody. Film vnáší do minulosti emoce,
86

Petříček, Miroslav. Filmové dějiny. In Kopal, Petr.Ed. Film a dějiny. Praha: Lidové

noviny, 2004. s. 14
87Tamtéž, s. 16

63

dramatizuje ji, předkládá jí jako heroismus, utrpení, touhu i radost. V tomto ohledu
dokázal

sloučit

představivosti

maxima své technologicky solidní základny s maximy touhy a

lidského ducha.

Obraz promítaný na plátno se ve své dramatické
minulosti, vždy

může

přemýšlení

Přemítat

ale jeho

o ní.

tvůrce

nikdy nestane reflexí

být pouze její konstrukcí, evokací a zejména

způsobem

a vyprávět film dokáže s jedinečnou koherencí, přičemž

málokdy popírá, že jeho dílo je jen

pojmout pouze určitý

časový

dílčím

artiklem, který

může

úsek uchopený a filtrovaný jeho osobním pohledem.

I když historický film není
zábavného

podobě

způsobu vstřebávání

primárně

zamýšlen jako nástroj edutainmentu,

informací, který nabízí "možnost vnímat historii

ne jako neosobní informace, nýbrž jako prostor osobního prožitku"SS, přesto dává
svým uchopením minulosti na plátně hned

několik druhů impulsů,

které

osvětlují

neznámé a domněle známé opětovně podrobují přemýšlení. Režisér totiž tvoří dílo,
které historii "nazírá, pere se s ní a reviduje."s9 Nazírání je zde míněno ve smyslu
obalení historie masem a krví, tedy jejím obohacením o konkrétní situace,
zdramatizováním a
s historií potom

předvedením něčeho,

představuje

proces

předkládání

v opozici k tradiční moudrosti, a vyzývání
Revidování historie

finálně

používá estetiku, která se

s čím se

můžeme

identifikovat. Duel

takových informací, které jsou

zaběhnutých názorů

ukazuje minulost v nových,

prohřešuje protitradičním

na lidi a události.

netradičních

realistickým

rovinách a

způsobům

jejího

uchopování. Ve svém přesahu nás tento nový druh historie, kterou by bylo možné
nazvat historií symbolickou, metaforickou
k ústřednímu bodu, k smyslu, "že nikdy
můžeme

či

historií jako obrazem,

nemůžeme skutečně

přivádí

poznat minulost, ale

si s ní stále dokola pohrávat a pokusit se vyvodit význam, který svými

otisky zanechala. ,,90

88

Bartlová, Milena: Tajemství katedrál a jiné tajné historky. in Barlová, Milena.Ed.

Pop History. (O historické věrohodnosti románťJ, fi/mťJ, komiksťJ a počítačových
her). Praha: Lidové noviny, 2003, s. 139
89

Rosenstone, Robert A. Opak. Cit. s. 118

90Tamtéž, s. 164
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Když Natalie Davis ve své publikaci Slaves on the Screen volá po tom, že by se
historické filmy

měly

vzdát

přílišného

promlouvání jazykem

současnosti

a

měly

by se pokusit více nechat být historii historií,91 opomíjí fakt, že se tvůrci obrací
k minulosti vždy ze

současných

že skrze ní mohou
vyprávění

sdělit něco

historických

skutečnost,

filmů

že "ve vizuální

neboť

mají pocit,

způsoby

a postupy

pohnutek. Rekonstruují ji proto,
svému publiku. Rozdílné

pak

osvětlují

kultuře

nejen rezervoár jejich možností, ale i

je možná pravda jednotlivých

podstatná než celková pravda metafor, kterou za

účelem

faktů méně

pochopení minulosti

vytváříme. ,,92

Nahlédnutím do toho, jakým
vypovídal, vyplouvá na hladinu
současnosti,

výpověď,

film události zobrazil a jak o nich
která

osvětlí

mnohem více z vlastní

než z konstruované minulosti. Ve svém přesahu i takové postupy jako

hyperbolizace
konstrukce

způsobem

kostýmů

obrazů

a výprav, fetišismus vynucující si autentické
malířských

minulosti podle historických

hollywoodských lineárních, semknutých a emocionálních
morálním poselstvím, obtiskne rysy

společnosti,

"Právě

propojováním dvou

může

hledání smyslu

vytvořeného

doplňky

pláten,

příběhů

včetně

se silným

pro kterou byl film
časových

a

vytvářen.

rovin, nám

dát svědectví o obsazích, které jsou přítomné v naší paměti bez ohledu na to,

zda s nimi máme přímou zkušenost či nikoli. ,,93
To, že film taví roviny minulosti,

přítomnosti

i budoucnosti, a že diváka

zanechává v zcela nadpozemské, možná až mýtické,
poukazuje na nepodstatnost vedení
přesností

příliš

a dramatickou fikcí. Plátno na

časoprostorové

dimenzi,

ostré hranice mezi dokumentaristickou
sobě může

pouze za

těchto

okolností

zobrazit nejen to, co se pravděpodobně stalo, ale i to, co se mohlo stát. Navíc fakta
nikdy nepromlouvají sama za sebe, nýbrž filmař musí hovořit za ně,
již

91

několikrát zmíněným,

významem, který náleží

obdařit je

tím,

současnosti. Pravděpodobně

srov. Davis, Natalie. Slaves on the Screen: Film and Historical Vision. Cambridge:

Harvard University Press, 2002, s. 136
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neexistuje film, který by vznikl pouze z pohnutek historiografie. Minulost je
na celuloidový pás zachycována proto, že nám má stále co

sdělit. Právě

to, jak jí

necháváme promlouvat, jak ji zobrazujeme, co podtrhujeme a co opomíjíme,
světlo

vynáší na

zůstaly důležité,

oblasti, v kterých jsme s ní stále spjatí,

Pro tento moment

zůstává

čeká

zatím do velké míry na své

podstatné to, že se zrodila a že je skrze ní

možné pokusit se uchopit tak subtilní objekt jako je
respektive jeho

současný

a

hlavně

které pro nás

zpřetrhali, vědomě či nevědomě

nebo naopak to, co už jsme

ztratili. Tato forma "symbolické" historiografie
otevření.

kořeny,

středověké

lidské

tělo,

veřejný

oproti odborným publikacím široce

obraz vznikající v prostoru těl novodobých.

2.3. TĚLO A FILM

Tělo patří

výrazu. Je to

k základním stavebním
prostředek,

materiálům

filmové narace a filmového

skrze který publikum vstupuje do obrazu na

výchozí bod pro divákovu recepci. O estetice filmového
v zasvěcené

veřejnosti hovoří většinou

těla,

plátně,

o tělesnosti filmu, se

v souvislosti s originálními režisérskými

postupy, které skrze nekonvenční uchopení této tematiky překračují hranice jejího
tradičního
těla

zobrazení a nahlížení.

v extrémních stavech

vnitřních

příliš vyčerpaná

odcizená a

Přivádí před

i

vnějších,

kameru abnormální, ne-lidská

tělesnou

společensky proměnlivá

ideálu, problematiku herectví, ale i rovinu

těla

tělesného

podoba

afektu, tedy

dimenzi diváckého zážitku.

Původní,

neopomenutelné východisko celého uvažování o tematice těla ve filmu

tvoří dvě

základní teze. První z nich, která je samotnou bází

tělesnosti

bez implicitní návaznosti na filmové médium, je

čímsi

bez výrazu,

na to, aby mohla být ikonickými a idolickými. Toto

téma otevírá i takové otázky, jako je historicky a
tělesného

těla

nebo naopak

těla,

nevyvratitelným a

všudypřítomným.

identity a prvotní nástroj a
představuje

přemýšlení

skutečnost,

o lidské

že

tělo

je

Je to nezpochybnitelný otisk naší

způsob čtení světa

vrozenou dispozici formovanou

a komunikace s ním.

kulturně

a

dějinně.

Zároveň
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skutečnost,

vyslovuje

že

tělo

ve filmu

přináší dvě

protilehlé, avšak navzájem

spjaté roviny. Jednak funguje jako výchozí báze divákova pohledu, se všemi
aspekty, které v sobě tento pohled skýtá, a jednak jako objekt pozorování a prostor
k mapování, jako "vidoucí aparát a viditelný znak,,94. V centru této teze tedy stojí
těla dvě
plátně.

tělo

-

Film

pomyslně
děje

divákovo jako tělo osobní, od média

obě

tato

těla

inkorporovat,

a tato

"sloučená"

se do

něj

filmové

natolik projektovat, že se stane

součástí

divákovo

fyzická schránka se stane filtrem,

ostatní dramatizovaná filmová

těla,

této symbiózy se týká roviny

ale

vůbec

tělesného

zkušenostního potenciálu, senzuality jeho
porozumět

Tělo

a tělo zobrazené na
může tělo

udržuje v symbióze.

může

oddělené,

přes

který nahlíží nejen

celý filmový rámec. Další aspekt

afektu - tedy divákova vlastního
těla.

Toto téma, motivované touhou
součástí

fenoménu filmového diváctví, je neopomenutelnou a pestrou

filmové estetiky tělesnosti. Zaslouží si proto širší prostor.
Problematika filmu a

tělesného

afektu se odráží a

paradigmat lidské percepce. Tu je v tomto pohledu
získávání dat o okolním prostředí ale
umístění

sebe sama jako

tělesné

zároveň

vyrůstá

potřeba

z etablovaných

pojímat nejen jako

i o sobě samém. "Percepce zahrnuje

entity do vztahu k prostředí a tomu, co toto

prostředí nabízí. ,,95 Divákovo tělo tedy v určitém smyslu "komunikuje" se světem

na

plátně,

je zdrojem emocí prostupujících hranice filmového obrazu. V této

tělesné intenzitě vytvářející

diváctví mizí nereaktivní dichotomie subjektu a

objektu. Schopnost filmu vyvolat emoce jako je

například

strach,

překvapení,

nepokoj, smutek, touha nebo náklonnost, apeluje na expresivitu filmu - na jeho
potenciál
Jeho

vytvořit

tělesné

soustředěn

afekt, událost nebo okamžik, který se dostane pod

já se

umísťuje

do sledovaného

světa.

Jelikož je

kůži

plně

a

diváka.
jedině

na akt dívání se,

může

prožívat mnohem

intenzivnější "skutečnost",

než se mu nabízí v reálném

světě.

Prožívá jakousi extázi, je vtažen do scény a

rozplývá se v pohybu kamery. Do této "hry" nebo "komunikace" vstupuje
dozajista i fotogenie filmu - tedy schopnost jevit se krásnější než ve

skutečnosti,

94

Hanáková, Petra. Fantasmatizace těla v protofi/mu. Cinepur, 2004, No.34, s. 25
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a

tím aktivizovat divákovy smysly, a fakt, že "požitek pozorovatele obrazu je
zkrátka

neoddělitelně

spojen s předpokládaným požitkem

tvůrce,

rodí se tak

fascinace, v níž cítíme romantickou individuální touhu. ,,96
Divák svou aktivní účast na obrazu nemusí projevovat pouze v emocionální, ale
i v kognitivní rovině. Jacques Aumont v této souvislosti pojmenovává dva procesy
aktivní divákovy mysli - rozpoznávání a upamatování. První
jako rozpoznání
ztotožnění

určité věci

na obraze ve smyslu jejího

s něčím, co vidíme nebo

pak v jeho pojetí akt rozpoznání
ve smyslu

určitého

můžeme vidět

přesahuje

ve

činnost vysvětluje

alespoň částečného

skutečnosti.

Upamatování

tím, že se rozpoznaná zkušenost

schématu navíc stále aktualizuje zkušenostním procesem.

Pozorovatel mimo to dokáže na základě svých předešlých znalostí obraz doplňovat
- vyplňovat mezery v zobrazení skutečnosti. 97 Z těchto vět vyplývá, že i
na zrakové vnímání je možné pohlížet téměř jako na zkušenostní proces, že tedy
tento proces není nikdy zcela nevinný. V podstatě tak získáváme pohled
na diváctví jako na velmi aktivní

děj

- jako na

tělesnou

aktivitu, která do velké

míry spoluvytváří obraz.
Ač

na

začátku

tělo

film uchopoval

po fotografickém "odhalení", tedy
společenských

chronofotografiích, které
rozdílně při

od

počátku

ještě

účelem

zprůhlednit

to, co je v našich fYzických projevech
stal nositelem

za

to, co

analýzy pohybu, ve snaze
očím

mohlo

potenciálně nevědomé,

zůstat

záhy se jeho obraz

ideologií. Již na prvních z "pohyblivých"
usilovaly o maximální

čistotu

interpretaci. Do techniky reprodukovatelných

obrazů

snímků,

a jednoduchost, je

podobném pohybu zacházeno s tělem ženy a muže. Lidská
svého filmového zobrazování nesou

ukryto a

společenský

těla

tak

význam a

tak nevstupují sama ze své

podstaty a nemohou se tak stát objektem neutrálního

vědeckého

zkoumání jako

byla ona snaha o analýzu jeho pohybové stránky. Tato doména musela být
ponechána živočišné říši, u které se ostatně svou cestu bádání započala.
Tělo

se svými slastmi ale i

oblastí v každé

kultuře.

vnějšími

normami bylo vždy jednou z ústředních

Není poté s podivem, že nástup tak komplexního média

96

Aumont, Jacques. Opak. Cit., s. 323
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jako je film, vedl kjeho

společenské

intenzifikaci. Kameraman se stal jakýmsi

filmovým chirurgem, který tělu pomáhá se obnažovat a promlouvat.
"Dostavuje se určitý rytmus,

způsob

rámování,

osvětlování těl, přerušení záběru

a

kinematografie se dotýká z největší blízkosti toho, co se skrývá nejhlouběji, stává
se senzitivní zkušeností

světa,

dotýká se vlastního osudu, jímž je

přenášet

cosi

díky počitkům ... ,,98
přirozeného postupně vystřídalo

Touhu po zobrazení a zkoumání
poupravení snímaného lidského

těla

ve smyslu jeho ideologizace, ale i takové

postupy, které ho obalily až nadreálnou narací, fikcí
tělo

... Každé filmované

-

včetně nepřítomných,

obraz. Tento obraz se rodí na estetické
filmového signifikantu z lidského
specifických

obrazů

zvuků

a

nejen

rovině

těla

dělá

či

performancí.

neviditelných postav - vlastní

(s tendencí k fetišismu): povaha
tělo

imaginární, konglomerát

nesoucích kvazi citelný, latentní, nikdy nezastavený

význam. 99
současné

Samotné
herců,

které

společnosti

odezněla,
zmíněnou

na tělesnou

přípravu

nikdy v historii kinematografie obdoby, odrážejí estetiku

přirozených těl

abnormální muskulatury, které více, než aby

herecké vlohy, tak performovaly samy sebe, sice už do

ale ne beze stop. Požadavek svalové objemnosti byl
flexibilitou

od projektu.
aktéři

nároků

a z ní vyrůstající estetiku filmovou. Doba, kdy se v 80. letech na plátně

valily místo
předváděly

neměly

trendy ve smyslu specifických

Zároveň

herců

přizpůsobovat

dál funguje

určité

vystřídán

ideální rozmezí, do kterého by se

Ideální muž je dnes pružného atletického
trpělivost,

míry
již

své fyzické schránky projekt

napasovat. Fatální žena je žena krásná, štíhlá a

ženské vlastnosti jako je

značné

vzezření

samozřejmě

i

věčně

měli

mladá.

a mnohdy získává specificky

starostlivost s něžným smyslem pro svou

partnerku a rodinu, jenž se personifikuje zejména do jeho hlubokých, široce
otevřených

a bedlivých

očí. Paralelně

se vyvinul nový typ hrdiny, který své

nahradil digitálním obrazem, který mu
98

nepropůjčuje

tělo

lidské vlastnosti. Na lidské

Tamtéž, 5.26

99Taylor, Henry M, Trohlerová, Margrit. Několik faset lidské postavy v hraném fi/mu.
Přel. Michal Pacvoň. Iluminace,
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tělo přešly

rozkládat až do poslední

buňky,

bezstarostně,

se dá skládat a zase

klonovat - zacházet s ním jako s neživým

objektem, s průmyslovou masou. Tento dýchající
jakoby

dělo

všechny atributy moderního obrazu. Toto

člověk-stroj

směřování,

bez vývoje a

na

plátně

funguje

oplývá jakýmsi druhem

nesmrtelnosti, která jakoukoli takovou vztaženost

vylučuje.

neumožňuje

přímého vnitřního ztotožnění.

ani žádnou

účast

diváka ve smyslu

Jeho neosobní základ
I

tento digitální hrdina však disponuje svou mimofilmovou dimenzí, prodlužuje se
stejně

jako jiná ftlmová

stává se tak nositelem

těla

svým

sociálně

oběhem

v médiích i

dílčím

lidským zájmem a

kulturní hodnoty, erotickým ideálem, symbolem

krásy. Stává se z něj mýtická hvězda.
Intenzifikace

těla

v naší

kultuře

se projevuje ve filmové naraci i skrze jeho

frekventované obnažování a vystavování extrémní fyzické

zátěži,

která ho

často

vede až na samotnou hranici mezi životem a smrtí a která je mnohdy úzce spjatá
s násilím, jehož je toto
hrdina

současného

zdrojem i objektem.

plátna musí nejen nadpozemsky

zároveň neochvějně

zůstává,

tělo většinou současně

jeho jakési voyerské pudovosti,

či

všechna úskalí ale

přitažlivost

a schopnost. Otázkou

scénář přijímá

a vyžaduje, je zrcadlem

prokázat svou sexuální

zda to, že divák ve své mase tento

přežít

Nejtypičtější

zda tuto poptávku a

přijetí

zformovala sama

nabídka vytříbená producentskými záměry.
Jako

nejtělesnější

současné

žánry

erotický film (porno) a horor. Oba dva, každý
stupňují

zobrazenou

tělesnost

spočívá

samozřejmě

skrze jiné

prostředky,

do odlišné podoby. Skrze maximalizaci tělesného si

berou na mušku rovnocennou afektivní
pornografický film

označit

kinematografie lze bezpochyby

na

pokoření

účast

bariér

či

přímo

intimity. Doufá

přitom

diváka. Erotický

tělesné

v totální voyerskou žádostivost publika a vybízí jej k přímé
vlastní sexuální aktivity. Tyto filmy jsou

odezvě

povětšinou určeny

konzumaci v prostředí domova. Druhý z výsostně

tělesných

ve

formě

k individuální
žánrů,

komunikuje s divákem na bázi adrenalinové reakce. V tomto smyslu

horor,

potřebuje

publikum, které s libostí skrze filmové postavy prožívá momenty krajního strachu
i hnusu. K oblíbenosti hororu možná přispívá i

skutečnost,

že divák

při

sledování

plátna zažívá jakousi formu uspokojení, že sám není onou bezbrannou a

bytostně
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ohroženou

obětí,

že jen s lehkým sadismem

sedí v bezpečném

křesle.

Horor

velmi vyhrocenou nálož ftkce.
účast

ke sledování

přihlíží

utrpení cizímu, zatímco sám

zároveň předpokládá

Ostatně

ani jeden ze

racionální aktivity publika,

ochotu

přijmout

zmíněných žánrů

neboť,

jak již bylo

mnohdy

nevyžaduje

řečeno,

jedná se

o ftlmy krajně tělesné a tedy smyslové, až pudové.
To, že tělo v
tak

vytříbené

tělesností

filmu získává tolik možných podob a kladou se na něj

nároky a že je tak

v naší

intenzivně

jeho

současném

kultuře.

často

obnažováno, implikuje jakousi posedlost

Posedlost, v níž si skrze své

tělo vytváříme

identitu tak

jako nikdy předtím. Tato intenzita je však provázená posunutím těla za

přirozený

rámec a

vyvěrá

spíše z jeho

komplexního celku. Teprve ten totiž
člověk může

nejpovrchnějších

přináší

struktur, než z jeho

specifickou senzibilitu skrze níž

komunikovat s okolím i se sebou samým.

2.4. STŘEDOVĚK A JEHO TĚLO NA FILMOVÉM PLÁTNĚ

- ANDREJ RUBLEV, MARKÉTA LAZAROVÁ A JMÉNO RŮŽE -

Do ftlmu se
syrový

středověkou

přívlastek

klasicismus.

tematikou se promítlo mnoho z toho, jaký
následně

osvícenství a

úlevnou katarzi v pojetí této etapy lidských

dějin přinesl

tomuto období

Určitou

přisoudila

renesance a

až romantismus, jenž vystřídal despekt určitou aurou fascinace. Odraz
na evropském filmovém
představu středověku

extrémně

plátně

středověku

pak roztavil oba tyto pohledy. Absorboval

temného, živelného, špinavého a krutého a doplnil ji

o oslavu klíčových okamžiků jeho dějin, jež v obecné ideologii posilovaly národní
sebevědomí.

Specifický

proud

v tomto
svůj

kinematografie, která si zvolila za

ohledu

historický

přinesla

pak
přístup

cesty od

romanticko - dobrodružných variací až po filmy s rytířskou a
tematikou. Nemaje možnost
kameře středověké

čerpat

ze svých vlastních

,,nadlidi", hrdiny

dějin,

svádějící nekonečný

americká
různých

válečnickou

zachytila ve své

boj za spravedlnost,

za kterou se jsou ochotni bít až do hodiny svého skonání.
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Středověk

tak vyrostl v mnoha žánrech a

dílčích

uchopeních. Od spirituálního Andreje Rubleva a filozofické Sedmé

pečeti,

na filmovém

spektakulárního

Statečného

plátně

různých

srdce a

variací na Robina Hooda, oslavné

Vávrovy Husitské trilogie a detektivního Jména růže, až k všechny možné přístupy
ke středověku parodujícímu Monty Pythonovi a svatému grálu. lOO
Projevy, vzhled a význam, který
přisuzují,
dříve,

jsou

přímou

středověkému tělu

reflexí zvolného žánru.

je hlavním nositelem výrazu a idejí,

Tělo

zároveň

jednotliví filmový

ve filmu, jak již bylo
je optikou,

přes

tvůrci
řečeno

kterou divák

plátno sleduje a jeho obrazy absorbuje. Skrze jednotlivé snímky a dešifrování
středověku,

které předkládají, skrze postavy, které nechávají promlouvat, je možné

vysledovat nejen osobité

přístupy

nevědomé,

kultury, které jej ponoukají k tomu, aby svým

tlaky

současné

režisérovy tvorby, ale i

vnější, vědomé či

obrazům

a jejich obsahům dal určitou podobu.
Již bylo

zdůrazněno

a

ještě několikrát

bude, že žádné dílo nemá a ani
minulosti. Vždy vzniká ze
obratem do

časů

nemůže

současných

na konkrétních

příkladech zdůrazněno

mít ambice na to, aby

pohnutek, v nichž touží

již dávno odvátých usiluje o postižení

zůstalo

v hranicích

něco sdělit.

Svým

určité nadčasové

symboliky anebo čehosi, co by mohlo vyvolat patřičné emoce podmiňující divácký
ohlas.

Středověk nepochybně představuj e emocionálně podnětné

divák sleduje jeho obraz v syrové
do období, které se
utvářená

zapředlo

či

dobrodružné

podobě,

období.

Ať

už

vždy vstupuje

do pavučin určité snové mytologie. Mytologie, jež je

nejen přívlastky a významy, které samotný středověk a jeho člověk v naší

interpretaci získal, ale i niznými
v přesahu k obrazu, jež je

přístupy

ústředním

k obrazu v dějinách kinematografie a

a pro nás i zrcadlovým médiem

současné

kultury.
Tři

výlety do krajiny filmu - Andreje Rubleva, Markéty Lazarové a Jména niže

- snad vybarví v citlivých kontrastech náš

proměnlivý

pohled na tuto

současnou

mytologii středověku a to zejména v jeho i naší bytostné tělesnosti.

100Srov. Kopal, Petr. Za čas~ Markéty Lazarové... ? (Filmové obrazy středověku 1 ). In

Kopal, Petr .Ed. Opak. cit., s. 61-62
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2.5. ANDREJ RUBLEV-ZAPOVĚZENÝ FILM FILMŮ A. A. TARKOVSKÉHO

"Neznám ani jednoho

umělce,

a není

důležité,

zda maluje obrazy nebo

točí

filmy, skládá verše nebo tesá sochy, který by si kladl za cíl jen obnovit minulost,
zůstat v hranicích historiografie. " 101

Ruská
svůj

po

země

a její doba protkaná

život naplnil skromností a

tvorbě.

vnitřním

knih, k Bibli. Promlouvá o

po své

premiéře

trpělivostí.

přirovnáván

Snímek, který je

existenciální vrženosti

úděsnými

člověka

v roce 1966

I

kataklysmaty. Pokorný mnich, jenž

přes hrůzy

života si sebou nese

žízeň

pro svou spiritualitu a hloubku ke knize

konfliktu mezi lidskými ideály a tíhou

do rámce syrového

sovětskými úřady

světa.

zakázán, a

Film, jenž byl hned
započal

tak pro sebe i

svého autora cestu plnou absurdních úskalí. Cena FIPRESCI na festivalu v Cannes
a další umlčení a čekání. Andrej Arseňjevič Tarkovskij i jeho Andrej Rublev nikdy
zcela

nevykročili

ze svého osudu. Režisér byl nucen odjet hledat

tvůrčí

svobodu

daleko od své vlasti za cenu izolace od zbytku rodiny. Film prolomil zákaz
distribuce až pět let po svém vzniku, byl však i posléze z politických a komerčních
důvodů

natolik mrzačen, což způsobilo, že neexistují ani

dvě úplně

stejné filmové

kopie tohoto díla. Oba, autor i jeho snímek, si na své strastiplné pouti vysloužili
od publika téměř mýtickou auru svatosti.
Staré Rusko na
Andrej Rublev
věrohodnost

počátku

tvoří

získal

15. století a

malíř

vznešených a harmonických ikon

základní linii Tarkovského filmu, jenž pro svou historickou

téměř

dokumentární

přívlastek.

Režisér jeho obrazy

obdařil

naturalistickým stylem. Materiály a rekvizity, které používá, nechal promlouvat
v jejich syrovosti a neopracovanosti - hrubé
kožešiny, kameny, ale i šedý
Ikony na

černobílém plátně

v plynulé

světelné měkkosti.

sice autentické lokace,

101

déšť

dřevo,

zoraná pole, silné

a tmavý mráz, stromy bez

listů,

lněné

látky,

bahnité kaluže.

získávají jemné odstíny, jejich linie do sebe přecházejí
Tarkovskij se cíleně brání složitým kulisám. Využívá

zároveň je

však jeho cílem co nejvíce "redukovat Rublevův

Tarkovskij, Andrej A. , Opak. cit., s. 12
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svět

na základní elementy pouze prostřednictvím hmatatelných a důvěrně známých

textur bez nutnosti zasazovat cokoli do přesně definované minulosti.,,102
I

přes zmíněnou

autenticitu a svou syrovost film

minulosti, ale získává intenzivní
jsou

stejně nadčasové

údělu umělce,

přesah

do

současnosti

nezůstává

v hranicích

- jeho hrdinové a osudy

jako je nadčasová v nich obsažená debata o smyslu umění a

o moci, o vztahu k národu, o individuální životní zkušenosti a

o marné touze něco změnit.
Tarkovskij se svým scénáristou Andrejem Michalkov scénáře

prostudovali hory historických studií - o

slovesnosti.

Oběma

však bylo

zřejmé,

Končalovským při

architektuře,

že u historického

námětu

psaní

ikonografii,
nelze

zůstat

v rozmezí archeologického odkrývání, protože i konzervu s minulostí vždy
otevíráme ze

současných

v něm jeho

čas

pohnutek,

neboť

existuje "v reálné a

síla každého filmu

neoddělitelné

spočívá

v tom, že

závislosti na materiální

zkušenosti, obklopující nás každodenně i věčně. ,,103
Základem filmové poetiky bylo po celou Tarkovského tvorbu

bezprostřední

pozorování života, tedy životní opravdovost a faktická konkrétnost. V Andreji
svět

Rublevovi oživil
znovu dýchat pro

15. století. Nezobrazil však nic zaniklého, ale nechal ho

současného

diváka. K tomu, aby jej mohl snáze uchopit bez

patosu muzejní exotiky mu posloužila i
hlavního hrdiny
lineárním

zůstal

způsobem,

skutečnost,

že reálný historický osud jeho

v mnohém záhadou. Nemusel tak postupovat klasickým

který se

často při

biografických námětech využívá, ale mohl

použít originální cesty narace - oživit to, co minulost přesahuje a přežívá.
V podstatě to jediné, co
můžeme

někdy

Důvodem

a mnicha Andreje Rubleva

mezi lety 1360 a 1370,
děl

zmíněná

zemřel

je nesporné pouze autorství

této sporé evidence je bezpochyby

skutečnost,

jeho života nebylo s umělcem zacházeno jako s individuálním

Důležitá jsou jeho

102

malíře

roku 1430 a z jemu přisuzovaných

slavné "Trojice".
době

o osudu

tvrdit, je fakt, že se narodil

pravděpodobně

v

skutečně

že

tvůrcem.

díla, v nichž napomáhá oživit nadpozemské. Dalo by se říci, že

Rublevova ikona se stala pro Tarkovského metaforicky

opěrným

lešením.

Bird, R. Andrej Rub/ev. Přel. David PetrtJ, Praha: "Casablanca, 2006, s. 33

103 Tarkovskij,

Andrej A. Op. cit., s. 151
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Pravoslavná "Trojice" mu poskytla nejen autentický rámec, ale i

nadčasovou

symboliku, kterou mohl na plátně rozehrát.
Rublevův

obraz znázorňuje tři anděly, jež se se vší grácií sklánějí a vyjadřují tak

svou úctu k Bohu. Tarkovskij pak tuto svatou trojici ve svém filmu
tří mnichů

do postav
Režisér

těla

svých

andělé

zaujímají

- již

hrdinů

na

zmíněného

Andreje a jeho

druhů

zlidšťuje

Kiri1la a Daniila.

dokonce jednou stylizuje do stejného postavení, jaké

ikoně. Stejně

tak, jako je jejich aura na obraze

ztělesněním

harmonie, lásky a úcty, je i život hlavního hrdiny poutí toužící po dosažení

propůjčuje

idejí. Tarkovskij svým postavám, jež disponují statutem mnišství,
z velké

části

těchto

tlumený projev, gesta a promluvu. Samotný Andrej je personifikací

vznešené duše a umírněného těla. "Ztělesňuje mravní ideál své doby.,,104 Jeho
těkavé oči

a okusování

být slabý, chybovat a

nehtů

hřešit.

Poprvé se jeho svatý obraz
plodnosti.

plátně

Jeho

naznačuje,

tělo

zachvěje,

že i on je jen

člověk,

že i on

může

ve filmu podléhá pokušení celkem dvakrát.
když se stane

svědkem

pohanské slavnosti

Během

této noci, kdy se všichni musí milovat, se setkává s nahou

příliš

slabý, aby unikl jejímu pohledu a vybízení. Z toho, co se

Mafrou. Je
na

však

ukáže, není

zřejmé,

zda podlehl pouze v myšlenkách

či

i svým

tělem.

Tarkovskij tím dává najevo, že v tom není podstatný rozdíl. Andrej se po své noci
nekaje, snaží se spíše ubránit zrak nejmladšího ze svých
před

pohledem na nahou ženu. Sám ji sleduje, její obraz se mu

pomocníků

mění, nespatřuje

v ní ,jen člověka, ale proměnlivý předmět touhy".105 Tarkovskij k docílení tohoto
vrtkavého

živočišného

pohledu použil

ztvárnit jednu utíkající a

následně

konfrontovat se s pohanským

tři herečky,

jež nechal v postupném

střihu

plavající "Evu". Režisér nechal svého mnicha

tělesným světem

a jeho rituály, i

přes

to, že mu

muselo být zřejmé, že do jeho pokročile křesťanské doby už nenáležely. Mohl tak
však nechat promluvit lidské tělo v plné pudovosti a nechat diváka sledovat, jak se
s tím hlavní hrdina vyrovná a zda bude narušena harmonie jeho postavy.
Andrejovým

konečným

hříchem,

za který sám sebe potrestá slibem

šestnáctiletého mlčení a káním v podobě zřeknutí se další tvorby, je zabití druhého
104Tarkovskij, Andrej A. Op. cit., s. 13
105

Bird, R. Op. cit, s. 59
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člověka.

činu

K tomuto

sáhne ve chvíli, kdy má být při nájezdu

znásilněná

prostoduchá dívka

Mongolů

nevinná

jedním z útočníků. V hořícím kostele, obklopen

mrtvolami si ve svém slibu intenzivně uvědomuje, že není prorokem ale člověkem.
Zároveň se tak pomyslně vzdaluje Teofanu Řekovi, svému učiteli, jenž podstatnou
část

své tvorby

zasvětil

apokalyptickým scenériím, skrze

něž

zároveň

symbolem lidství kajícího se Andreje se na sklonku filmu

byl blíže Bohu než

lidskému oku.
Protipólem a

stává excentrický Boriska. Poté, co jeho otec a ostatní zvonaři zemřou na morovou
epidemii, tvrdí, že je jediný, kdo zná tajemství výroby zvonu.
hysterie, která provází celou cestu vzniku nového zvonu od
jílu až po jeho odlití, se stává jeho
mladého diktátora

končí

téměř

nekonečného

jeho

hledání

nemluvný druh Andrejka. Tyranie

s prvními triumfálními zvuky nového zvonu. Boriska se

fyzicky i psychicky hroutí do bláta a Andrejovi
procesu a jednání živelného
vyzýv~

Největší obětí

mláděte přihlížel.

aby spolu odešli malovat do kláštera

náruče,

který celému dlouhému

V návalu spirituální lásky jej

Nejsvětější

Trojice ikony a odlévat

zvony. Teprve na pozadí této epizody, na pozadí Boriskovy nevyzrálé a
neukázněné

mladé postavy, kterou Andrej

přijímá

pod svou ochranu, nechává

Tarkovskij mnicha ukončit svou kajícnou cestu. Jeho tělo a duše jsou osvobozeny,
v návalu soucitu, je prolomeno jeho andělské mlčení. Až po tomto momentu, poté,
co zvuk zvonu prolamuje

vypětí

diváka i sledovaných postav, režisér ukáže

na plátně Rublevovy ikony. Ikony, jež jsou jakoby na protest kruté

realitě

tehdejší

Rusi radostné, plné lásky a spirituality.
Pokud by

měl

být Andrej Rublev souzen z pohledu obecných dramaturgických

schémat, na jeho

stavbě překvapí

tohoto filmu se zdá být
nepřikládá

velkou

roztříštěný

důležitost.

absence
a jeho

rozmanitějších dějových

střih

scén.

je nesouvislý. Tarkovskij

Význam jeho prací není vyjadřován

dějem.

Děj

příběhu

Namísto

toho vypráví zejména svými silnými obrazy. Právě skrze ně vyvolává emoce, které
pak mají navodit myšlenku. V tomto nespojitém estetickém postupu režisér
využívá již dříve naznačených živelných polarit a promyšlených symbolů. Veškeré
momenty

uvolnění

znázorňujících

v tomto filmu jsou vykoupeny násobným

hraniční

utrpení. Všichni

potenciálně

počtem

neukáznění

a

scén

tvořiví
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na pozadí bolavého osudu nájezdy zmítané země pykají - Jefim v prologu se svým
ikarovským balónem zažije krátký moment
přijdou

smrtelným pádem k zemi, stavitelé

odhmotněnosti

o své

křížem

a jeho

tělo

je

vláčeno

za

koněm.

se

aby již nemohli své dílo

mučedníka

reprodukovat ve službách jiného pána, hrdlo
roztaveným

oči,

zřítí

a svobody a

Patrikeje je prolito

Fyzickou bolest se však

Tarkovskij ve svém filmu nesnaží zachytit proto, že jí byla daná historická éra
skutečně naplněna

až po okraj, ale proto, aby ji již v očištěném tvaru

divákovi. Snaží se v něm vzbudit nutkání, aby se
předváděného

duchovní smysl

nepřestal

stěží může
přímého
očima

ztotožnění

prožít úplné

přinášejí

tvář

Protože v jeho pojetí má obraz
o

Publikum tak, i když

106

dívá na stejný

svět

roli

stejnýma

mu tak nabízí zkušenost, kterou nikdy

optiku Andrejova emocionálního vztahu k životu. Optiku, skrze

niž Tarkovskij toužil zachytit
představy

oči

záběry

přinášejí svědectví

dějem příběhu, přijímá

s postavami a

pozorovatele, jenž se skrze dlouhé

jako Andrej Rublev. Tyto

neprožil,

dívat, aby absorboval

obrazu. "Tarkovského filmy

o tomto světě a staví i diváka do role očitého svědka."

předvedl

pravdy a neopakovatelnou podobu

"vyjádřit

životě. Neoznačuje,

skutečnosti.

samotný život, a ne autorská pojetí nebo

nesymbolizuje život, nýbrž ho

odráží život, přičemž zaznamenává jeho jedinečnost."

vyjadřuje.

Obraz

107

V Andreji Rublevovi se výrazně promítlo Tarkovského obecné úsilí o prostotu,
o co

nejintenzivnější

doplněném

vyjádření.

o autentické lokace a syrové

středověkých těl.

Povedlo se mu
způsobem,

jednoduchost

Ve své

naznačit

senzitivitě

Na tomto

doplňky

střídmém

pozadí,

nechává rozehrát osud svých

je dokázal ztvárnit v jejich jemných hnutích.

onu bytostnou oscilaci

středověkého člověka

takovým

že ji na sobě skrze plátno může pocítit i současný divák. Zobrazuje těla

umravněná,

Předvádí těla

toužící

se vymanit ze své pozemské svázanosti. Nechává široký prostor i

tělům

která se lidsky nechávají zlákat

groteskním, vyšinutým a

čistě

vnějšími

svody.

pudovým. Ukazuje gesta soucitu a harmonie

v protikladu ke gestům agrese. Projevy utrpení jsou v jeho

106

kameře

uchopeny jako

Bird, R. Op. cit, 5.14

107 Tarkovskij,

Andrej A. Op. cit., 5.40
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součást

nevyhnutelná
tělesnosti

lidského osudu, jako

přirozená

Pravděpodobně

středověký člověk

současnosti

a jednak je mnoho

aspektů

vnímal

či

do pohybu,

vědomě,

těla

různé

byl

si

svůj

nevědomě

sankce,

a

které

fyzický osud

zapsán do

nařízení

vzorů

doporučení

-

ale nemohl pocítit, jaká hnutí se v něm s nimi dají

jak je jeho kultura bude institucionalizovat.

současníků příliš

do jazyka

středověkého těla,

týkajících se

ale prožíval jej. Rámec jeho

jeho kultury. To, co bylo verbalizováno pochopitelně

řečeno, převeden

Středověký člověk

vnímat jen z našeho odstupu.

neuvědomoval,

na Andreje Rubleva díval.

by se mu vše zachycené na jeho filmový pás jevilo jako vzdálené a

cizí. Jednak musí být každý fIlm, jak už bylo

z našich

ve své

riskuje.

Nelze odhadnout, jak by se

můžeme

člověk

sazba, kterou

tělo

nevnímá, jak své

Stejně

tak, jako

většina

upravuje v souladu s moderní

kulturou.
a jen díky tomu

natočit

v níž divák tuší, že je blízko melancholické

realitě

Tarkovskij neusilovalo
svou filmovou

báseň,

středověkého člověka

historičnost,

a jeho

repliky

těla. Právě

středověku

skrze to, že ve svém snímku

mohl vykouzlit onen autentický pocit a

pozornost publika.
zápletky za

vytvoření

Zároveň nepřijal zbytečnou

účelem

skutečné

neztratit zájem a

nálož fikce, nerozehrál

toho, aby byl jeho film divácky

tak i ve svém shrnutí odpovídá

přitom

nepřeháněl

přitažlivější.

"současné"

Andrej Rublev

symbolice ikony - ,,není to obraz toho,

jak to kdysi vypadalo, ale záznam o tom, jak lidé kdysi pohlíželi na své vlastní
naděje, na svou víru a na svůj strach. ,,108

Filmové estetika i to, jak
pochopitelně

citlivě

se

přiblížil

108

dokázal uchopit historické téma,

pochopitelně

době.

nitru

středověkého člověka.
světy,

Bez své

nemohl uchopit spiritualitu

Bez toho, aniž by se chtěl ve své tvorbě opírat o vlastní duši,

Na plátně tvoří své vlastní
hlavně je

intuitivně

mnohem víc vypovídají o Tarkovském, než o jeho

vlastní unikátní spirituality by
středověkou.

a

ztěží

by

Tarkovskij je v mnohém mystik a básník.

která však nenechává tepat ve vzduchoprázdnu a

dokáže otevřít publiku.

Bird, R. Op. cit, s.85
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2.6.MARKÉTA LAZAROVÁ-VLÁČILOVO INTUITIVNÍ zŘENÍ STŘEDOVĚKU

" Umělec je ten, který v materiálu pozná dílo, které z něj může vytvořit.

Vančurova

Vláčilův

hravost a humor v básnickém textu.

,,109

syrový a morbidní

obraz v básnickém filmu. Markéta Lazarová si ponechala ostentativní literárnost a
Vančurův

vznosný jazyk, na plátně však mnohem více než její předloha rozehrála
středověku. Učinila

obraz temného

spisovnosti. Film získal oproti

tak v přímém kontrastu k Vančurově archaické

původnímu

textu i konkrétní

časový

rámec.

Vláčil

svou Markétu Lazarovou zasadil do poloviny 13. století. Mnozí kritici jeho pojetí
vyzdvihovaly i
film diváka

kvůli

údajnému "snovému

skutečně podmanivě

vzniku v kinematografii

bezčasí",

jemuž dal vzniknout. Tento

unáší jako ve spánku,

převládla

zároveň

však v době jeho

pod odkazem italského neorealismu snaha

o pravdivé vystižení reality. Obrazy Markéty Lazarové tak fungují nejen jako
surrealistické

snění,

vytyčil. "Důkladný

ale jsou i

věrnou

kronikou doby, kterou si

Vláčil

ně

pro

historický rozbor odhalil, že reáliemi (stavbami, kostýmy a

zbraněmi) se film poměrně spolehlivě hlásí do 13. století."no Pokud se režisér

rozhodl použít prvek, který

přesně

neodpovídal zobrazované

době, učinil

tak

proto, aby "vystoupila do popředí básnická stylizace, snaha přizpůsobit i zevnějšek
některých postav jejich charakteru. ,,111
Kromě

toho, že Markéta Lazarová podložila svou aspiraci na dokumentaci

středověké

detaily,

doby

Vláčil

důkladně

prostudovanými a prokonzultovanými hmotnými

toužil postihnout i to,

čím český středověký člověk

dýchal, jaká

byla jeho mentalita, jeho touhy, projevy a pohnutky. Ve svém nutkání
vydal na poměrně
dostatečná

dějinám

se

led. V době vznikání jeho filmu totiž ještě neexistovala

odborná literatura, která by mu na jeho

vztahující se k
109

křehký

rozumět

cestě

pomohla,

každodennosti. Režisér tak na svou

zvláště

pak ta

pouť vykročil

Tarkovskij, Andrej A. Deník 1970-1986. Přel. Marek Sečkař. Brno: Větrné mlýny,

1997,s. 184
110

Kopal, Petr, Opak. cit., s. 83

111 Tamtéž,

s. 73
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"dokonale paradoxní

chůzÍ.

Byl to pohyb

vizionářsky

bloudivý a

přitom

zacílený

na naprosto jasnou metu - vmyslet se, vcítit se do myšlení, citu i vzhlédnout
do zření lidí dávno po ztrácené doby. ,,112
K tomu, že se
věrohodnou

Vláčilovy

imaginaci

po šesti letech práce povedlo na plátně zachytit velice

středověku, přispělo

rozpolcenosti bytosti, jež tuto imaginaci

i to, že si dozajista musel být

utvářela.

vědom

Samotná jeho volba zachytit

venkov poloviny 13. století byla motivována touhou postihnout kontrast

postupně

převládajícího křesťanství

setrvával

Vláčil

kořeny

a doznívajícího pohanství. "Nohama,

v pohanských, ženských a

zvířecích

"hlasech"

země,

hlavou uvažoval

o udivující existenci mravního řádu.,,1l3 Christianizace středověkého obyvatelstva
mu poskytla polaritu morálky, nevinnosti a citu, pohanství pak

spatříme ozářenou

živelnost, pudovost a agresi. Svou Markétu, kterou poprvé
ve

světle představy

a krásou. Její
ve smyslu

tvář

jejího otce Lazara,

a

tvář

obdařil

dostatečnou

nadpozemskou panenskou

čistotou

její lásky Mikoláše v souladu s touto ctností estetizoval

přiblížení současnosti.

Do Markétiny postavy pak navíc

Vláčil

vtiskl

extrémní zbožnost. Ta se nejvíce odráží ve chvílích, kdy je do té doby
neposkvměná

což ve

dívka surově

středověké

znásilněna

- režisér stylizuje její tělo do podoby kříže,

gestice znamenalo totální odevzdání se Bohu.

nadpozemský nadhled

vyjádřil

i její neemotivností. Dívka

Markétin

přijímá svůj
Současně

maximem její vzpoury a nesouhlasu se stává modlitba.
skutečnost,

Vláčil

osud,

samotná

že se do muže, jenž jí zbavil jejího Bohu zaslíbeného panenství,

zamiluje a moment před jeho smrtí ho přijímá za manžela, jí vyjímá z rámce všech
dalších, oproti ní velmi emotivních postav.
Se

středověkou

hrdinů, kteří ještě
vášně.

tmou pak mnohem více kontrastují

v

částečném či

těla

a

obličeje

ostatních

úplném vleku pohanství neumravnili své pudové

Nahá Alexandra se ve své chtivosti stává symbolem archetypálního ženství,

Jednoručka lačně

a

žárlivě

pozoruje její incest s Kristiánem a se zájmem sleduje i

démonické vlky, mnich Bernard mísící své modlitby s nesrozumitelnými slovy
ztělesňuje středověkou

112

špínu, Kozlík se svou zjizvenou lysou hlavou a

vlčí

Cieslar, Jiří. Kočky na Ata/antě. Praha: Akademie múzických umění, 2003, s.355

113 Tantéž,

s. 359
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pokrývkou "práská kolem sebe a rozhání koně, pacholky i své sny do všech stran.
exaltovaně

Tak

viděl

Vláčil

v Markétě Lazarové pohana, ve vznešeném

rouhačském gestu, jenž si ještě boha plete s pohanskou modlou.,,1l4 Režisér

pudovost

středověkého člověka

hrdinové pohrávající si

ještě

považuje za zdroj jeho

s rituály vázanými na

důslednosti.

přírodu

Co si jeho

umanou, to také

provedou. 115
Vstupní bránu do
Vláčil intenzivně již
vlků.
chuť

světa ještě

v mnohém ovládaném

přírodními

v první scéně filmu. V té se zasněženou krajinou žene

Film tak diváka nechává ve svých prvních
nesnadného

živly ztvárnil

středověkého údělu.

Prudký

déšť

záběrech

smečka

ihned okusit

provázející Andreje Rubleva

v Tarkovského filmuje mnohem nevinnější. Zima se svými mrazy, vlky a hladem,
středověkého člověka

znamenala pro
Vláčil

období, kdy byl

tělesně nejzranitelnější.

tak skrze ní dává na plátně vyniknout mnohem více jeho fyzické křehkosti.

Prostředí

v Markétě Lazarové promlouvá po celou dobu filmu neobvykle

Režisér tím

chtěl

nepochybně

středověkého člověka.

vyjádřit

fatalitu základního životní rámec

Ten v tu dobu představoval hlavně venkova tedy příroda.

V Markétě Lazarové žije

prostředí

svým vlastním životem:

primitivní zemanské usedlosti, hluboké hvozdy,

stráně, močály

živly tu jsou spoluaktéry

četných

nejintenzivnější

patří

do

něj

a palouky, traviny

a obrovské stromy, slunce, vítr, zima s vysoce navátým sněhem.

mnohdy ten

silně.

Příroda

a přírodní

dramat, vstupují do nich, ovládají je, takže

divácký vjem, který

přetrvá, patří

syrové mohutnosti

prostředí. 116
Vláčil

živelnost

přírody

postavy s ní splývají a

tedy neuchopuje pouze jako pozadí. Dokonce i lidské

občas

v ní zanikají.

zahlédneme gesta, jež jim náležela.

Někdy

Prostředí

slyšíme pouze jejich hlasy nebo

v Markétě Lazarové tak není pouhou

statickou kulisou, ale ožívá. K této dynamice přispívá i Baťkova ruční kamera. Ta
svými

záběry

vtahuje diváka do

děje,

získává pro své obrazy maximální

114Tamtéž, s.355
115

Srov. Liehm, Antonín J. Ostře sledované fi/my. Praha: NFA, 2001, s. 218

116

Škapová Zdeňka. Cesty k moderní filmové poetice., In Cieslar, Přádná, Škapová,

Démanty všednosti. Praha: Pražská scéna, 2002, s. 77
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sugestivnost a to i
Dynamičnost

přes

to, že ty se
umožňuje

kamery pak
těl

emocionálnost

občas

čitelnosti.

pohybují na hranici

přirozeně

zobrazit i expresivitu a
umělými

jednotlivých postav. Díky ní ani ona nejsou

divadelními mimy, ale ožívají ve své "realitě".
Publikum je tak v Markétě Lazarové mnohem více ve vleku rychlého rytmu
obrazů,

hypnotických

než aby mohlo realisticky prožívat

v případě tohoto filmu nelze
Vláčil

Rubleva.

obtížně

velice

hovořit

o stejné

nedějovosti

dějovou

linii.

Přitom

jako v případě Andreje

dovedl mnohem dál snové obrazy a výjevy, v kterých lze navíc jen

dešifrovat, komu

patří

a jaký mají význam. Kristiánova

bloudění,

detaily Markétina těla ještě ve chvíli, kdy přesně nevíme, kdo tato dívka je a kam
patří, celkově
stěží může

velké množství postava řada náhod, které si nezasvěcený divák jen

vyložit, kladou na publikum nemalé nároky. Je zřejmé, že oba zmíněné

filmy těžily jedno z mála privilegií zestátněné kinematografie - jejich tvůrci mohly
tvořit,

I

aniž by se musely dívat na divácký ohlas jako na hlavní a nutný cíl.

přes

jeho

veškerou glorifIkaci, kterou se

přístup

je v mnohém k divákovi

Vláčilově

rapsodii dostalo, je

příliš přezíravý.

zřejmé,

že

Ve srovnání se svým

severským vzorem, s Bergmannem, a jeho Pramenem panny, se Markéta
občas

Lazarová, jež
neproniknutelně.

propojuje i více vrstev minulosti naráz, jeví

Otázkou zde zůstává, zda k pocítění oné imaginace

nutné stavět na kauzalitě

děje

a jeho srozumitelnosti. Zda není

je více než pouhý pozorovatel
Vláčil

Navíc

na kontrastu

jeviště,

rituálů

téměř

středověku je

důležitější,

že divák

že sní a dýchá jako jednotlivé postavy.

pohanství a náboženských

obřadů,

pudového

jednání z ,,nutnosti" a umírněné koncentrace, tmy a světla i mytologického dobra a
zla, dobu

středověku přesáhl.

Nedostává se do onoho "mýtického

zrcadlí nadčasově pohnutky lidské bytosti. V podstatě svou kamerou,
hudbou

střídající

přírody

a nastupující civilizace. Protipól, v kterém

naráží.

Děje

bezčasí",
střihem

ale

ale i

elementární zvuky a estetizované motivy zachytil protipól

se tak proto, že

stejně

jako ve

člověk

neustále narážel a

středověké

kultuře,

tak

v jeho současnosti se mu nedaří najít místo vzájemné a vyvážené koexistence obou
světů.

Jejich nesourodost a disharmonie se během dějin různě vychylovala ručičku

vah. Lidské tělo ve

středověké kultuře

bylo i přes nastoupivší křesťanství mnohem

82

více ve vleku

přírody,

jeho

současný

potomek zase

příliš

mnoho z tohoto vleku

ztratil. Navzdory svému vyzrálému a pokrokovému nadhledu tak divák sledující

Markétu Lazarovou možná cítí, že i
středověkého světa

na

plátně

středověku smyslově rozumět

přes

špínu, odpudivost a pudovost

sleduje cosi, co ho

přitahuje. Vláčil

se snažil

a to je to hlavní, co divákovi ve svém filmu nabídl.

2.7. JMÉNO RŮŽE - ANTICIPACE NOVÉHO OBRAZU A JINÉ TĚLESNOSTI

V roce 1982 vychází román Umberta Eca, profesora sémiotiky, spisovatele,
růže. Světlo

literárního kritika, Jméno
původně

zamýšlený pro pár

tak

intelektuálů

spatřuje učený

gotický thiller, jenž byl

zapálených do

středověku

řečtiny.

a

Ecova kniha tavící v postmoderním smyslu slova žánry od napínavé detektivky,
historického pojednání s křesťanskou tematikou až po román milostný nakonec
opustila knihkupectví ve více než 30 000 000 kopií a v překladu do 24

jazyků.

Hned v zápětí po prvním vydání originálu v italštině si knihy povšiml francouzský
režisér Jean - Jacques Annaud a vydal se na dlouhou cestu jejího
na f11mové plátno. Jeho
vyčerpal čtyři
klášterů,

pouť

scénáristy,

v italské

mu zabrala

při

Cinnecitě

pět

scénáře

let, na sedmnácti verzích

vybírání lokací navštívil na

nechal vybudovat

převedení

největší

tři

sta evropských

venkovní filmové kulisy

od dob natáčení Kleopatry a rozpočet filmu se stal nejdražší evropskou koprodukcí
vůbec.

I přes nesmírný

úspěch

Ecova románu, byl Annaudův projekt producentsky

velmi dobrodružný. Jeho nákladnost a riskantnost se

investorům

nakonec

vyplatila, neboť film měl kultovní ohlas.
Posuzování každé adaptace
Jména

růže

předpokládá dvojitě náročnou

se je jí možné vyhnout pouze za

předpokladu,

že sám Umberto Eco

uzavřené

dílo a jakoukoli další

podle Annaudových slov pokládal svou knihu za
tvorbu vzniklou podle jeho knižní

předlohy

cestu. V případě

za zcela

oddělenou

a individuální

bytOSt.11 7 Druhým předpokladem k tomu, aby bylo možné zaměřit se zejména na
117 Srov. Annaud, Jean-Jacques: Bonusový materiál DVD Jméno ruže [DVD],
Constantin Film Production a Warner Bros. Entertainment Inc., 2004
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film samotný, je
něco děje,

skutečnost,

že Umberto Eco ve svém románu spíše

říká,

že se

než aby událost a její rámec popisoval. Kniha a film mají zcela jiný

mechanismus

vyprávění.

Jean - Jacques Annaud pak

věci

uchopuje bez Ecova

návodu, je čistě na něm, jakou dá jevům, a zejména lidem podobu.
Jedna z mála věcí, v nichž se Eco do Annaudova
byl jeho požadavek, aby se

točilo

21. století. Už tento fakt

předpokládá,

způsobem

modifikovaná za

Annaudovým

záměrem

podobenstvím o

v

angličtině.

účelem

bylo

její

spojit

ztvárnění

Tu totiž považoval za latinu 20. a

že historická
přeložitelnosti

silný

šíření vědění, zároveň nechtěl

rozhodl zasáhnout,

skutečnost

pro

bude

určitým

současného

diváka.

děj

detektivní

s velkolepým

opomenout ani teologické debaty

o nebezpečí smíchu a o shromažd'ování bohatství ve jménu božím. HS Čistě fiktivní
naraci tak zasadil

stejně

teologickými kruhy

jako Eco na pozadí vášní, které kolem roku 1327

skutečně

několika skutečných

hýbaly, ale i do rámce

historických postava do autentických lokací či jejich věrných replik.
Režisér byl od samého
konzultačním

své práce na Jménu

růže

ve velice úzkém

kontaktu s předním francouzským odborníkem na středověk Jacques

Le Goffem. Ten mu
středověké

počátku

postupně doporučil přes třicet specialistů

na

dílčí

oblasti

kultury - na problematiku jeho každodennosti, odívání, keramiky,

církevního života, klášteru a dopravních

prostředků. Zčásti

využívá interiér z 12.

století v klášteru Eberbach, v kterém nalezne vhodné prostory pro své skriptorium,
jídelnu a soudní

síň.

Zbytek opatství pak nechá vybudovat podle

předloh

jiných

zachovalých středověkých staveb.
Z filmu je
autentičností.

svých

zřejmé,

že Annaud byl po celou dobu produkce filmu posedlý

Od většiny

detailů

středověkých originálů.

vyžadoval, aby byly co

nejpřesnějšími

replikami

Všechny ilustrované rukopisy, které se ve filmu

objevují byly schváleny Le Goffem a

řemeslníci

šperky, františkánská roucha a hábity

benediktýnů,

je postaru

vyráběli.

patina, kterou

Nábytek a

měly

kameny

staveb, svítilny a vše ostatní mělo být co nejvíce "opravdové". 119

118 Srov. tamtéž
119 Srov. tamtéž
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Těla

svých

hrdinů

Annaud nechává na jejich povrchu také promlouvat co

nejintenzivněji středověkým

respektujících dobový
tonzury a

střih,

františkánům

v kontrastní

jazykem. Halí je do
všem svým

nechal

vnitřní čistotě

narůst

oděvů

mnichům

z autentických

na hlavách

špinavé nehty. Jejich

a skromnosti k často

materiálů

vytvořil skutečné

řád

pak promlouvá

hřešícím benediktýnům.

Ti

vybírají desátky a za zdmi svého kláštera shromažďují nemorální bohatství.
Většinu

obdařil

postav režisér

předlohu

nacházejícím svou

objevují bizarní a absurdní

bez nadsázky pitoreskním vzhledem v mnohém

na obrazech Bruquela a Boshe. Na
tváře,

po kterých divákovo oko

plátně

se tak

těká stejně

po hyperbolických kulisách a detailech. V protikladu k těmto groteskním
předvádí

jako
tělům

elegantní siluetu svého hlavního hrdiny Viléma z Baskervi11u v podání

Seana Coneryho. Podtrhuje tak, že tato postava náleží v mnohém už renesanci, a to
nejen svým myšlením a sebevědomým chováním, ale také právě i svým vzhledem.
Oproti ladným
řady

rysům

Viléma a i jeho žáka Adsa z Melku a

benediktýnských mnichů, stylizoval Annaud

pudových a

živočišných

láska, dívka, jíž na

plátně

ve filmu jako malé
nepochybně

bytostí,

kteří

herečka

člověkem

Ecův

svůj

Adsova

Valentina Vargas, jedná
těla.

Režisér

román prohloubil rozdíl

uznávajícím pouze intelektuální dimenzi a Adsem,

který je schopen prožít i hloubku citu. Tato hloubka však
nachází

Zvláště

reflektující pouze pohnutky svého

usiloval o to, aby mnohem více než

mezi Vilémem jako

venkovany do podoby

žijí ve vleku svého hladu.

vdechla život chilská

zvíře plně

obyčejné

stvůrným tvářím

cíl v oné špinavé divožence, která se dává

nepříliš přesvědčivě

mnichům

za jídlo a která

s mladým novicem během filmu neprohodí jediné slovo. Jakousi katarzi této dívky
nabídly až poslední

záběry

filmu, v nichž Annaud ukáže, že i její srdce okusilo

lásku.
Výše

zmíněným

rozehráním milostné linie režisér bezpochyby

na divácké poutavosti. K té dozajista

přispěla

většiny

plátně

použitých kulis a

oněch hraničních
občas

že

doplňků.

fyzických

Na

charakterů,

i

dříve

se k nim

sebou mmá

věrné

filmu

potržená muzejní kvalita
přidává ještě

a publikum se tak v

ocitá v jakémsi vizuálním cirkusu. Divák ve velké

před

přidal

celá plejáda

průběhu

113 minut

míře pochopitelně

historické repliky, ale Annaud pravděpodobně

neví,

věřil,

že
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to vycítí. Pokud ale jeho cílem bylo rozdýchat

středověký

strach z Boha a jeho

mystiku, onu vznešenou klášterní atmosféru, církevní fanatismus a fantasmata
včetně

dané doby,

vnější

spolehnout se na
vyjádřit

jejích

horečnatých

vášní, nebylo v jeho

autenticitu. Pohnutky

náznaky, je potřeba, aby divák

měl

středověké

více

času

přístupu dostatečné

duše a jejího

těla

nelze

na jejich zakusení a prožití.

Pokud má pocítit něco ze spirituality, již cítil františkánský mnich ve své modlitbě,
v níž vleže stylizuje své tělo před svatou Bohorodičkou do podoby kříže, nesmí ho
v

zápětí

nechat

vyskočit.

za svého zpěvu kaje ze svých hříchů,
extrémně

podivným vzhledem.

těla,

podivná

plátně předvést

Jestli chce na

neměl

slzy mnicha, který se

by vnímání tohoto momentu rušit jeho

Přehršel charakterů

vlastnících groteskní

jejich výrazná gesta na pozadí krásných

tváře či

pergamenů, vyřezávaných

lavic kostelního chóru, mrazivých nocí, v nichž kameny opatství jiskrně

září

- to

jenž je nepozemským, nabízí se

říci

vše přicházející v rychlém sledu za sebou tříští divákovu pozornost.
Na

plátně

Jména

růže

středověk,

ožívá

až nadpřirozeným pozadím důmyslné ale

stejně

fIktivní detektivní zápletky.

symbolická úvodní scéna, kdy sledujeme dva poutníky v kopcovité
následně

pak kamera pomalu odpluje ke

z ještě doutnající hranice, je tak

dvěma ohořelým kůlům

ojedinělým

poskytnout publiku dostatek prostoru na
středověkého člověka.
napětí,

krajině

a

vystupujícím

obrazem, který svým rytmem mohl
pocítění

oné bytostné oscilace

V Annaudově fIlmu nejde o minulost samotnou, ale o

kterému má dobový rámec pomoci ještě více vystoupit.

režisérův způsob

Slibně

Pochopitelně

pak

zacházení s touto dobou a jejím člověkem není možné srovnávat

ani s "nedějovým" Andrejem Rublevem, ani s básnickou rapsodií v režii Františka
Vláčila.
vytvořil

Nabízí se spíše zeptat,
tolik

k udržení

oči

strhujících

zvědavosti

a

napětí

proč

tak Annaud

detailů

a

lpěl

na veškeré

hlavně tváří?

autenticitě, proč

Zdá se totiž, že by mu

i kjeho skloubení s teologickými debatami, jež

adaptaci Ecova románu nešly opomenout, mnohem více posloužilo

při

skromnější

pozadí. Možná, že jeho přístup ke středověkému rámci vypovídá mnoho o tom, jak
se

změnilo

člověk

naše

naše vnímání obrazu a lidského

těla

v něm uchopeného.

je zvyklý na spoustu podnětů, na mnoho vizuálních

oči

Současný

impulsů. Potřebujeme

neustále živit. Jejich pozornost už nezaujme tak snadno pouze krásný a
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hluboký obraz. Žádáme si spíše jeho pestrost a rychlou změnu. Naše senzitivita
v mnohém

otupěla.

přímého fyzična,

Pokud se zapojí, je

na to, co

přímo

na pozorovaném obraze zajímají
dokonalá anebo

těla,

zaměřena především

nejtělesnější

atakuje naše

především těla

jež nás dokáží

překvapit.

na sdílení
já.

určitého

Zároveň

nás

v našem estetickém soudu
můžeme vidět

Nejlépe je, když

obojí v přímém kontrastu. To vše Annaud dokázal uchopit dokonce s určitým
časovým předstihem.

Jméno

růže točil

tělo

obrazu neposunula lidské

do takových

intenzivním područí bytostně "tělesných"
přijde
čistý

ještě

extrémů

žánrů.

nadvláda digitálního

a kdy film nebyl v tak

Zbývá se zeptat, jestli někdy

království doby, kdy publikum ve svém širším

počtu

opět

bude schopno ocenit

a prostý obraz v jeho základních estetických kvalitách a kdy bude mít

potenciál vnímat jemné nuance lidské
stejně

v době, kdy

tělesnosti,

senzitivní jako byl, jak se dá soudit,

kdy bude v některých aspektech

středověký člověk.

Je možné, že svoboda našich těl vede kjejich vyčerpání? Spíše jejich citlivost a
vnímavost ztrácíme ve své vytrženosti z původního přirozeného
Toto vytržení, v kterém se
mezi jeho kulturou a
živoucího fungování

naše

těla můžeme

přírodou,

smyslů

Současná tělesnost

člověku nepodařilo

jej ve velké

lůna

najít fungující míru koexistence
většině

zbavilo jeho spirituality,

ale i ozdravné míry křehkosti.

je zejména

tělesnost

institucionalizovaná. Platíme za to, že

unavit monotónním pohybem, vyvážíme je na "vzduch"

ve chvílích volna, implantujeme jim podoby, které jejich podstatě
odporují,

tančíme

jejich zrodu.

na místech, kde se

někdy

nemůžeme rozpřáhnout. Občas

dokonce

cítíme, že

cosi není v pořádku, odebíráme se ve skupinách objímat stromy, pokoušíme se žít
na venkově anebo hledáme možnosti, jak naše těla adrenalinově oživit.
Středověká

i

současná

kultura mají v souvislosti s lidským

společnou

cestu.

Obě dvě, ač

Středověk

tak však v některých aspektech

síle ožít. Tímto oživením

každá zcela jinak jej,

částečně

učinil,

kompenzoval

obdařily

aby

svůj

tělo

tělem

jednu

zvláštním umrtvením.
v jiných nechal v plné

nejistý ontologický rámec a

usurpátorství spjaté s požadavky náboženské duše. To, co z dědictví aktivní
středověké tělesnosti přetrvalo do současnosti, se pomalu vytrácí. Člověk tak hledá

novou senzitivitu - ve své

mobilitě,

individuální

expresivitě,

sexuální

svobodě

ai
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v obrazu. Jak moc tato nová tělesnost může fungovat a kam se pro svoji
ještě

funkčnost

odebere a bude muset odebrat, lze jen stěží domýšlet.
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Resumé: LIDSKÉ TĚLO A JEHO OBRAZ VE STŘEDOVĚKÉ A
SOUČASNÉ KULTUŘE (Exkurze do krajiny vědy a filmu)
způsobem

Cílem mé práce bylo poukázat svébytným
tělesnosti

v historickém i

současném

kulturně proměnlivou

bylo uchopit

pohledu jeví jako následek více
přírody

a

světem

na problematiku lidské

"nadčasovou"

kontextu. Její

těla,

senzitivitu lidského

či méně

pohnutkou

jež se v mém

komplikované koexistence mezi

kultury ve smyslu prostoru

podmíněného

lidským

světem

vykročením

z přirozeného rámce jeho bytí.
Jako pozadí pro pohled do minulosti jsem si zvolila středověkou kulturu, neboť
v jejím rámci se lidské tělo jeví jako neobyčejně křehké a pestré pole. Ústřední
póly

středověké tělesnosti

jsem uchopila

mě

napětí

ztvárnil dualismus mezí

tělem

a duší

teologií dané doby, se vyjevila jako síla, jež

oscilovalo,

podstatě.

v mém

zatracovaného ženství,
stáří, rituálů
řadě

a

promluvily

hříšné

významů

sexuality,

hraniční

Existence

a živená oficiální

rozštěpila středověkého člověka
tělo

v relacích

podezřelého

ve

středověké kultuře

asketického

mnišství,

snu, zranitelného

dětství

i

spojených s tělem nemocného a mrtvého a v neposlední

i živelného venkova. Ve všech

na jejich

pokřtěná

Další oblasti, v nichž lidské

textu

tohoto pohybu

středověkého člověka.

mezi fYzickou podstatou lidstva a jeho nitrem,

v jeho bytostné

její oscilace mezi

Nejvýraznější křivku

základními rámci, v nichž se nacházela.
pro

prostřednictvím

vychýlení ve

těchto

prospěch

období syrového a temného, ale

rámcích jsem se pokusila poukázat

klasické interpretace

zároveň

středověku

jako

tam, kde to bylo možné, nabourat

v renesanci a osvícenství zformované stereotypy, pod nimiž máme jeho vztah
k tělesnému

člověku

černobílých

kategorií jsem

lidovému smíchu a
oblasti

středověké

tendenci vnímat. V kontextu tohoto podlomení zažitých

očistci,

dílčí

pozornost

věnovala

rytířství,

i fenoménu

které jsem se snažila uchopit jako

výsostně tělesné

kultury. Letmo jsem zavítala do oblastí tehdejšího stravování,

odívání, hygieny a

lékařství.

Ty mi posloužily k ilustraci

proměny

zacházení s lidským tělem v souvislosti s tím, jak středověk kráčel
zformoval nový životní rámec

středověké společnosti

-

nazírání a

vpřed

město.

Ve

a jak se
většině
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jmenovaných okruhů jsem se snažila poukázat na to, že
silnému církevnímu tlaku není zcela "umrtveno"

středověké tělo

či významově

navzdory

zahubeno, nýbrž

že disponuje svébytnou senzitivitou, která částečně vyplývala z velkého napojení
na

přirozený

kulturně.

přírodu,

rámec jeho bytí, na

ale i z významů, jež se zformovaly

Tato citlivost se manifestovala jednak v pestré mozaice

gest, tohoto

výlučně

tělesného

nástroje komunikace, ale i ve chvílích

náboženského vytržení, tedy v momentech, které byly
středověkého těla

lidské duši. Pojednání o rámcích
umění.

do oblasti

středověkých

V jeho jazyku vyhrazeném

formálně

zaslíbené pouze

jsem završila

službě křesťanství

vkročením

se vyjevil další

z prostorů, jenž promlouval k lidské duši skrze její fyzickou schránku a jenž
poskytl každému

věřícímu

možnost pocítit dech

čehosi

nadpozemského, okusit

skrze vlastní tělo chuť spirituality.
Exkurze do
výsostně

středověkého umění

současného,

mi umožnila plynuleji

přejít

do rámce

do oblasti filmu. Film jsem ve své práci

za médium, které nejdokonaleji ovládlo obraz, který v současné
představuje ústřední

u

něhož

není to

říci

plátně

k historii. Minulost na filmovém
dějin,

kultuře

zdroj a rezervoár informací. Tyto informace nabývají

specifický druh relevance, dalo by se

uchopení

označila

relevance poetické, pokud se vztahují
tak vystupuje jako svébytný

nejpodstatnější,

adekvátnosti ve vztahu k ověřeným historických

jakou mírou

faktům

způsob

věrohodnosti

a

disponuje, nýbrž to, jak

dokáže své téma uchopit a nechat promlouvat k publiku. V jeho

přirozené

a

nenucené schopnosti upoutat lidský zrak a pozornost, v jeho široké působnosti a i
v

přístupu,

jenž podlamuje svrchovanost klasických historických

věd, postupně

vykrystalizovala nutnost neodsouvat film do oblasti iluzivní fikce, nýbrž pokládat
jej za nevyvratitelného zprostředkovatele veřejné historie.
Nemalou pozornost si v mé práci vysloužila i oblast

tělesných aspektů

filmového obrazu. Ve svém textu jsem věnovala prostor jak jejímu vztahu k
na plátně zachycenému, tak její komunikaci
emocemi. Skrze schopnost filmu
skrze potenciál

ozvučit

neoddělitelnou

provázanost se

jiskrně

a vyobrazit

světy

směrem

k tělu diváka s jeho afekty a

apelovat ale i
minulé

tělu

či

světem současným,

citlivě

a

snově

unášet,

nikdy neprožité, skrze jeho
jsem se vydala na cestu
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k vymezení

středověkou

filmy se
růže.

současné tělesnosti.

Jako odrazový

středověkého člověka

senzitivitě současného člověka. Různorodost

tyto filmy ubírají, a jejich
odráží vývoj

proměna

současné

na pozadí

různých

k současnosti, znamenal ztrátu

tělesnosti.

jaké

přisoudila

Tento úbytek jsem

sensitivity těla, v níž se

některého

neschopnosti

rozmělnilo

vyvažujeme jakousi institucionalizovanou

tendence našla své

těla

od odváté minulosti

aspektu citlivosti lidské
člověka
tělo

najít si fungující

vzešlo. Tuto ztrátu

fungování lidských

míra pro život podstatné spirituality, v současné

rámci, do nichž se svá

cest, jimiž se

tendencí kinematografie

směrem

míru jeho koexistence s prostředím, z něhož jeho
přirozené

tělo,

kultury ve vztahu k tělům, které se v ní pohybují.

vývoj, který s každým dalším ušlým kilometrem
směrem

a jeho

používají, jakým rytmem promlouvají a jakou atmosférou diváka

unášejí, vypovídá o
svébytně

mi posloužily tři výrazné

tematikou - Andrej Rublev, Markéta Lazarová a Jméno

To, jak tato díla vyobrazují

prostředky

můstek

kultuře

tělesností

a

smyslů

v mém úhlu pohledu

různými

exaltovanými
ponořit.

ve snaze jejich oživení pokoušíme

vyjádření

i v rovině filmu,

určitá

i

konkrétně

Tato

v rovině digitálního

obrazu, v němž lidské tělo překračuje všechna omezení přirozeně tepajícího

času

a prostoru.
V závěru své práce jsem se pokusila nastínit, že umrtvení
které neznamenalo ztrátu jeho symboliky a
podstatě

zcela odlišné od onoho umrtvení

přirozené

těl současných.

středověkého těla,

senzitivity, je ve své
Ta,

ač

ve své

většině

disponují obrovskou svobodou, teprve budou muset objevit, zda mohou svou
citlivost oživit bez přímého přitakání svému původnímu rámci bytí.
poměrně netradiční

Svoji diplomovou práci považuji za

a tím i

smělý

interdisciplinární pokus o postihnutí jedné ze základních antropologických
konstant, lidského
historie a

těla.

současnosti

nezpochybnitelného

i

Na jejích
vědy

rámce

řádkách

a filmu za
existence

jsem

účelem

měla

v úmyslu roztavit hranice

postižení tohoto všelidského a

člověka.

Z hlediska

kulturologické

perspektivy by můj text mohl představovat posun ve smyslu možnosti překročení
dělících

mezí jednotlivých věd za asistence umění, posun, jenž možná nalezl své

vyjádření

v již mé práci dříve použitém pojmu lyrosofie. Tento termín mající svůj
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původ

v díle francouzského filmového kritika, esejisty a režiséra první poloviny

20. století, Jeana Epsteina, v sobě zrcadlí propojení rozumové
koeficientem. Toto obohacení
součástí

vědecké

vědy

s citovým

pravdy o pravdu citu by se mohlo stát

nové perspektivy - v našem osobním vztahu ke své

tělesnosti

ale i

v nazírání a přemýšlení o vlastní kultuře a kulturách cizích.
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