
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta humanitních studií 

 

 

Kulturní dějiny melancholie a její koncept 

v současném filmu 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

Autor práce: Martina Svobodová 

Vedoucí práce: PhDr. Václav Hájek, PhD. 

 

 

 

Praha 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci vypracovala samostatně. Veškeré použité prameny  

a literatura byly řádně citovány. Současně souhlasím s jejím eventuálním zveřejněním v tištěné 

nebo elektronické podobě. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

V Praze dne 26.6.2015          ………………… 

         podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat panu PhDr. Václavu Hájkovi, PhD., za odborné vedení 

mé bakalářské práce, trpělivost a cenné rady při konzultacích. 



Obsah 

 
Úvod ......................................................................................................................................5 

Melancholické obrazy a obrazy Melancholie ......................................................................7 

Melancholie ve starověku a antice .......................................................................................8 

Melancholie a výjimečnost ................................................................................................ 10 

Šílení mytologičtí héroové a Platónova mánie ................................................................... 10 

Věštec, melancholik, šílenec ............................................................................................. 11 

Přechod od antiky ke středověku ....................................................................................... 12 

Děti Saturnovy .................................................................................................................. 13 

Renesance............................................................................................................................ 14 

Marsilio Ficino ................................................................................................................. 15 

Michelangelův sen ............................................................................................................ 16 

Melencolia I od Albrechta Dürera ..................................................................................... 19 

Vliv Dürera ....................................................................................................................... 23 

Sir Robert Burton - Anatomie melancholie ........................................................................ 25 

Baroko a sentimentalismus ................................................................................................ 27 

Sentimentalismus .............................................................................................................. 28 

Romantismus ...................................................................................................................... 30 

Choroba ............................................................................................................................ 32 

Sigmund Freud – Truchlení a melancholie........................................................................ 32 

Nostalgie a melancholie ...................................................................................................... 34 

Interpretační část ............................................................................................................... 35 

Film .................................................................................................................................. 35 

Lars von Trier – Melancholie ............................................................................................ 36 

Andrej Tarkovskij – Nostalgie .......................................................................................... 43 

Roy Andersson – Ty, který žiješ........................................................................................ 48 

Závěr ................................................................................................................................... 53 

Seznam použitých zdrojů ................................................................................................... 55 

Literatura .......................................................................................................................... 55 

Zdroje online .................................................................................................................... 57 

 



 

5 
 

Úvod  

Ve své bakalářské práci se zaměřím na téma melancholie. Melancholie nespadá mezi 

pojmy, které by měly jasně stanovenou definici. Pravděpodobně za to může široký rámec, který 

v sobě melancholie v historii nesla. Ve své práci se budu snažit zjistit, zda v dnešní době dochází 

k výraznějšímu návratu pojetí melancholie. Dále mne bude zajímat, zda má tento hypotetický 

návrat podobu obnovování tradice melancholie, anebo dochází k zásadním principiálním 

posunům její koncepce. Provedu proto analýzu a historicko-uměleckou komparaci na příkladu 

tří filmů, konkrétně Melancholie od Larse von Triera, Nostalgie od Andreje Tarkovského  

a Ty, který žiješ od Roye Anderrsona.  

Jelikož mě zajímá, jaké melancholické tendence jsou v těchto filmech zřetelné, je nutné 

pojem melancholie zakotvit především do historické a umělecké roviny. V první části  

se zaměřím na vymezení melancholických obrazů a obrazů Melancholie. Dále se budu věnovat 

starověkému pojímání problematiky melancholie, zmíním, jak o ní smýšlel Hippokratés, Platón 

a Aristotelés. Ze starověkého pojetí se vycházelo i v dalších etapách, ve středověku  

se na melancholii nepohlíželo příliš lichotivě, hlavní pozornost budu věnovat jejímu 

renesančnímu pojetí. Detailně se budu zabývat dílem Il Sogno od Michelangela Buonarrotiho, 

a snad nejznámějším mědirytem s názvem Melencolia I od Albrechta Dürera. Představím  

na nich tradiční ikonografii melancholie, a zároveň se budu snažit přiblížit vnímání melancholie 

tehdejší společností, pro které jsou zásadní myšlenky Marsilia Ficina. Svoji pozornost budu 

věnovat následovníkům Albrechta Dürera a jejich melancholickým dílům, a neopomenu zmínit 

zásadní myšlenky sira Roberta Burtona, který napsal dílo encyklopedických rozměrů právě  

o melancholii. Od barokního pojetí se dostanu k sentimentální rovině melancholie, která graduje 

v 18. století a pokračuje za romantismu v dílech Caspara Davida Friedricha z 19. století.  

Ve 20. století se melancholie výrazně přesouvá na lékařské pole, proto se zaměřím na pojetí 

melancholie v díle Truchlení a melancholie od Sigmunda Freuda. Před druhou výzkumnou částí 

bakalářské práce se ještě budu věnovat problematice nostalgie a melancholie, ukážu, jestli 

v dnešní době mezi těmito dvěma pojmy existuje nějaké spojení. Pojem melancholie by se dal 

představit mnohem obšírněji, abych zásadně nepřekročila rozsah bakalářské práce, zaměřím  

se pouze na hlavní myšlenky a představitele.  

Ve druhé části bakalářské práce uvedu, proč jsem pro svůj výzkum zvolila právě film, 

a začnu s analýzou a umělecko-historickou komparací jednotlivých snímků s tradiční 

konceptualizací melancholie, představené v teoretické části. Cílem mé bakalářské práce bude 
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zjistit, zda se v současné kultuře umění filmu setkáváme s výraznějším návratem motivu 

melancholie. Pokud ano, bude mne zajímat, zda má tento návrat podobu obnovování tradice, 

anebo dochází k zásadním principiálním posunům koncepce melancholie. Současné využití 

motivu melancholie není doposud výrazněji teoreticky reflektováno, čili se zde otevírá prostor  

pro primární výzkum, který bude spočívat v analýze a komparacích dnešních projevů umění 

filmu s tradiční konceptualizací melancholie. 
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Melancholické obrazy a obrazy Melancholie 

V první kapitole si musíme připomenout základní fakt, a to ten, že některá umělecká 

díla lze označit za melancholická. Buď je za taková označíme kvůli ikonografické tradici 

melancholie, anebo kvůli melancholickému pocitu, který z daného obrazu cítíme. Na tomto 

základě můžeme rozdělit melancholické obrazy a obrazy Melancholie. Nyní si ukážeme 

základní vymezení toho rozdělení. 

Pod pojmem obrazy Melancholie chápeme takové obrazy, ve kterých je nahromaděno 

několik určitých vizuálních znaků, které nás odkazují k obrazovým dějinám melancholie, 

zároveň zde dochází ke spojení ikonografie s oblastí psychologie a zkoumání archetypů a gest. 

Typicky melancholické je gesto sedící skloněné figury, brada v dlani. Tíha, pomalost či 

naprostá nehybnost patří k obvyklým atributům melancholické postavy. V období renesance se 

ruka mění v zaťatou pěst, která symbolizuje uzavřenou povahu a rovněž lakotu,  

kterou se melancholici vyznačovali. Dalším typickým gestem je ztemnělá tvář - facies nigra,1 

zahalená tvář, figura má strnulý pohled, který známe už ze starověkého Řecka, „…defigere 

oculos, označující nepřítomný pohled upřený k zemi“.2 Nejčastěji se sklánějí nad prázdnem, 

nebo ke knihám, astronomickým tabulkám, lebkám, rovnicím, tabulkám atd. V baroku  

je to nejčastěji k předmětům pomíjivosti, kterými byly např. dohořívající svíce, odraz v zrcadle, 

utichlé hudební nástroje.3 Obrazy Melancholie jsou ikonografií pojmu, jsou alegoriemi,  

jsou to znaky, které dokážeme číst jako knihu. Při ikonografickém zkoumání melancholie  

se zaměřujeme na zkoumání obrazu melancholické figury či gesta. Maxim Préaud rozlišil  

„la Mélancolie“, tedy alegorické zobrazení abstraktní ideje (záměrně Melancholie s velkým M), 

a „la mélancolique“, tedy zobrazení melancholického. Typickým příkladem la Mélancolie  

je mědiryt Dürera (detailně budu mědiryt Melencolia I popisovat v samostatné podkapitole), 

který v sobě zahrnuje široký komplex významů, které k něčemu odkazují. Jedná se o rovinu 

zobrazení vycházející z alegorického kumulování významů a atributů vedoucí k melancholii.4 

Obrazy, na kterých se postava nevyskytuje, mohou být rovněž považovány  

za melancholické. Je to právě náš pohled, který činí obrazy melancholickými, protože právě 

pocit melancholie hraje často klíčovou roli při vnímání uměleckých děl, můžeme ji proto brát 

                                                             
1 Ingerle, P. Příběh perspektivy. Brno: Barrister & Principal, 2010, s. 79. 
2 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 10. 
3 Starobinski, J. Melancholie v zrcadle. Malvern, 2013, s. 45. 
4 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 10-11. 
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jako estetický cit samu o sobě.5 Typické je to na obrazech ruin ze 17. století, které symbolizují 

neodvratitelný konec a pozůstatky bývalé vznešenosti melancholie, nebo na obrazech 19. 

století, kde je stav mysli symbolickým způsobem vyjádřen prostorem tvořeným atmosférou 

světla a barev. Melancholickou je samotná struktura uměleckého díla, ve kterém svět 

představuje znepokojivé místo plné tesknoty. Typickým příkladem je období sentimentalismu, 

kdy je melancholie spojena s přírodními motivy (viz kapitola Sentimentalismus). Díla v nás 

vzbuzují melancholickou reakci, aniž by bylo nutné, aby na nich byla melancholie jakkoliv 

zobrazena.6 

Melancholie ve starověku a antice 

S pojmem melancholie se poprvé setkáváme již ve starověkém Řecku. Samotný název 

se skládá z řeckého  melas – černá a cholé - žluč. V Řecku se také poprvé setkáváme se dvěma 

možnými způsoby, jak se na melancholii nahlíželo. V obecnějším měřítku byla považována za 

dispozici nebo nežádoucí nemoc, ale zároveň se mezi melancholiky řadily výjimečné osobnosti,  

které byly obdařeny nadáním či vlohami. Právě toto pojetí se nejvýrazněji projeví v období 

renesance, neboli jak jej Starobinski nazývá, zlatého věku melancholi.7 Melancholie, tedy černá 

žluč, je součástí takzvané „humorální teorie“ o tělesných šťávách (do latiny jsou „šťávy“ 

překládány jako „humores“), kterou se na konci 5. st. př. n. l. zabýval Hippokratés.8 Lidské tělo 

obsahuje tělesné tekutiny (krev, sliny, žlutou žluč a černou žluč), které vytvářejí přirozenost 

těla, a rozhodují o tom, zda bude tělo nemocné, nebo zdravé. To znamená, že konstituce 

lidského těla závisí na mísení, jestliže se některý z „humorů“ nemísí s ostatními tak, jak by měl, 

organismus postihne nemoc. Původ melancholie je tedy tělesný, nicméně Hippokratés  

se domnívá, že jakmile černá žluč otráví krev, ovlivňuje též duševní rozpoložení jedince.9 

V rámci teorie humorů je melancholie chápána jako fyzická substance černé žluči, zároveň  

je nemocí mysli, která je vyvolaná přebytkem černé žluči, a také je jedním ze čtyř charakterů, 

které jsou určeny mísením tělesných šťáv.10  

                                                             
5 Brady, E.; Haapala, A. Melancholy as an Aesthetic Emotion. In Contemporary aesthetics [online]. Mischigan 
Publising, 2003 [cit. 2015-06-19]. Dostupné z 
http://quod.lib.umich.edu/c/ca/7523862.0001.006?view=text;rgn=main 
6 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 9-11. 
7 Delumeau, J. Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století. Praha: VOLVOX GLOBATOR. 
1998, s. 187. 
8 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 12. 
9 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 1984, s. 13. 
10 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 12. 
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Ve své finální podobě se charaktery, či temperamenty, představí až v první polovině 12. století. 

Hippokratovo učení o čtyřech tělesných šťávách se přímo k temperamentům neváže,  

ale základy čtveřice charakterů (cholerik, sangvinik, flegmatik a melancholik) jsou známy  

už od starověku, a stojí za nimi typicky antické pojetí kosmu.11 

Řekové chtěli najít číselné vyjádření pro složitou strukturu tělesné a duchovní existence, 

zároveň měli smysl pro harmonii a symetrii. Za dokonalý považovali poměr vyvážený.12  

Na melancholii bylo proto nahlíženo jako na chorobu, vyvolávala ji převaha, a tedy nevyvážené 

a převládající množství černé žluči v těle.13 Harmonie byla charakterizována číslem čtyři, 

Pythagorejci toto číslo uctívali a považovali za dokonalé -  číslo čtyři bylo povýšeno na základní 

princip kosmu.14 Čtyři jsou také světové živly, které v rámci klasické přírodní filosofie  

jako první vyjmenovává Empedoklés (země, voda, oheň, vzduch), a zmiňuje čtyři ustrojení 

duše, které vznikají mísením právě čtyř živlů.15 

 „V obecném smyslu lze teorii (humorů) rovněž chápat jako spojení přírodní řecké filosofie, 

například Empedoklovo pojetí člověka jako kombinace čtyř živlů – země, vody, ohně a vzduchu, 

s pythagorejskou číselnou mystikou, jinými slovy spojení řeckého materialistického prvku 

s idealistickým.16  

Ke každé ze čtyř šťáv (temperamentů) se zároveň pojilo jedno roční období, jeden úsek dne, 

jedna fáze lidského života, jeden druh prostředí,17 jeden kov, jeden nerost, jedna barva,  

a od 9. století jedna planeta.18 (K problematice se podrobněji vrátím v kapitole Děti Saturnovy). 

Hippokratés ve 3. knize Epidemií uvádí, že pacientka trpící melancholií je ospalá, 

celkově slabá, trpí nechutenstvím, a má melancholickou náladu. Slovo nálada ale zároveň 

v řečtině označuje intelektuální schopnosti, rozum, ducha, srdce, pocit, nebo uznání, 19 což nás 

pomalu přivádí k druhému pohledu na melancholii.  

 

                                                             
11 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 49.  
12 Klibansky, R.; Panofsky, E; Saxl, F. Saturn and Melancholy. Kraus Reprint, Nendelnf Liechtenstein, 1979, s. 6. 
13 Földényi, László F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 
13. 
14 Klibansky, R.; Panofsky, E; Saxl, F. Saturn and Melancholy. Kraus Reprint, Nendelnf Liechtenstein, 1979, s. 6. 
15 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 49. 
16 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 12. 
17 Tamtéž. 
18 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 51. 
19 Tamtéž, s. 11 – 13. 
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Melancholie a výjimečnost 
 

Na jedné straně je melancholie vnímána jako „pohroma mysli“ a na druhé jako dar a atribut 

výjimečných lidí.20 Földényi zastává názor, že i když je původ melancholie tělesný, přesahuje 

člověka - je kosmický, a účinek se projevuje právě v duševní sféře člověka. Výsledek nabude 

rysů ojedinělé a neopakovatelné duševní jedinečnosti jednotlivce, který vyčnívá mezi 

ostatními.21  

Myšlenka melancholiků jako výjimečných lidí obdarovaných určitými schopnostmi 

pochází od Aristotela, který sice vychází z hippokratovské tradice a převahu černé žluči 

nepovažuje za zdravou, ale míní, že konečný výsledek závisí na teplotě černé žluči. Pokud je 

příliš teplá, člověk bude bezdůvodně veselý, hyperaktivní, pokud příliš studená, člověk bude 

velmi smutný, sklíčený, bude trpět sebevražednými sklony. Pokud je melancholikův teplotní 

stupeň střední, znamená to, že se teplé a studené mísí správně, což udává ideální podmínky 

k vykonávání jedinečných činů či tvoření výborných děl. Vypovídá o tom úvodní věta z 30. 

kapitoly spisu Problemata physica, za jehož autora je podle Diogena Laertia Theofrastos 

z Efesu, který napsal první (ztracenou) knihu o melancholii, nicméně obecné povědomí 

považuje za autora Aristotela: „Proč jsou všichni, kdož vynikají ve filosofii nebo v politice, nebo 

v poezii nebo uměnách, melancholičtí?“22Melancholici jsou podle Aristotela mimořádné 

osobnosti a mají daleko od průměru.Toto skupenství převažující černé žluči přirovnával 

k účinkům vína, které rovněž způsobuje proměny ducha.23 Stejně jako se různé množství vína 

různě projeví u příjemce vína, tak kvalita a kvantita černé žluči stanoví povahu 

melancholických symptomů.24 Jmenuje několik všeobecně známých melancholiků, a to Aiase, 

Bellerofonta, Hérakla, Empedokla, Platóna, Sókrata a Lysandra.25  

Šílení mytologičtí héroové a Platónova mánie  
 

Aias, Bellerofontés a Héraklés jsou mytologičtí héroové. V jádru myšlenky 

výjimečnosti melancholických héroů z řeckých mýtů se projevuje typicky řecká záliba 

                                                             
20 Ingerle, Petr. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 12. 
21 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 15. 
22 Tamtéž, s. 11. 
23 Klibansky, R.; Panofsky, E; Saxl, F. Saturn and Melancholy. Kraus Reprint, Nendelnf Liechtenstein, 1979, s. 71. 
24 Ruvoldt, M. Michelangelo’s Dream. The Art Bulletin, 85.1, 2003, s. 90.  
25 Radden, J. The Nature of Melancholy: from Aristotle to Kristeva. New York: Oxford Univerzity Press, 2000, s. 
56.  
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v paradoxech – propojuje se zde melancholická choroba se ctností. Aias byl jedním 

z nejsilnějších bojovníků, ale zároveň byl postihnut šílenstvím a pobil stádo ovcí, pak spáchal 

sebevraždu. Bellerofontés byl znám pro své nadlidské činy (přemohl Chiméru), poté se snažil 

vzlétnout na okřídleném Pégasovi k bohům, ale ti ho srazili zpět na zem, kde ho ovládlo vědomí 

nesmyslnosti existence a sklíčenost. 26 Hérakles v záchvatu šílenství zabil své děti, následně 

musel splnit dvanáct prací v rámci svého pokání.27 Šílenství seslané jako trest od bohů  

a vykonávání velkých činů propojuje všechny tři příběhy, ale héroové nejsou melancholičtí 

proto, že jsou šílení, ani proto, že vykazují mimořádnou sílu a talent. Důvodem je vzájemná 

neoddělitelnost šílenství a mimořádnosti. “…šílenství je důsledkem jejich mimořádnosti  

a za svou mimořádnost mohou děkovat tomu, že v sobě nosí možnost stát se šílenými“.28  

Platón píše o šílenství, které nám dovoluje nahlédnout do vyšších sfér bytí. Díky šílenství  

se nám dostává největšího dobra, pokud jej na nás ovšem sesílají bohové. Takovéto šílenství 

nazývá mánií, jde o boží dar lákající nás do nebes. Šílenství pocházející od Mús zase podporuje 

básníky a hudebníky a dovoluje jim tvořit velkolepá díla zastiňující ostatní. Melancholie  

je podle Platóna šílenstvím, které nás poutá zpět k zemi.29 Aristotelés Platónovy metafyzické 

rysy melancholie spojil s charakteristickými tělesnými známkami melancholie, a uvedl tak nové 

pojetí melancholie výjimečnosti a mimořádnosti.30 

Věštec, melancholik, šílenec 
 

Melancholikové stojí na hranici bytí a nebytí, což je zároveň charakteristické pro věštce, 

šílence, filosofy, hrdiny a básníky. Podle Aristotela umějí předpovídat budoucnost 

s neuvěřitelnou přesností. Jedná se ale o takové věštce, kteří místo předpokladů a pověr věnují 

pozornost jen pravdě, která pod vlivem jejich pohledu vychází najevo a bez tohoto pohledu  

by nemohla existovat. Ten, kdo dokáže takto věštit je (stejně jako héroové obdaření 

mimořádností a šílenstvím) je vyvolencem bohů. S věštěním se zároveň pojila noc, Aristotelés 

ve spisku O výkladu snů uvádí, že v nočním snu se snícímu člověku zjevují hluboké pravdy, 

noc tedy umožňuje spatření neviditelných věcí a v důsledku toho i věštění.31Věštec je spřízněn 

s šílencem, a šílenec je zase spojen s melancholikem, všichni tři jsou tak součástí určité 

                                                             
26 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 12. 
27 Hall, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta, 1991, s. 152-153. 
28 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 24. 
29 Platón. Faidros. Praha: OIKOYMENH, 2000, s. 14. 
30 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 23. 
31 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 22. 
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souvislosti, kterou však v dnešní společnosti jen stěží najdeme.32 Melancholie v pojetí nadání 

je ovšem spojena s neustálým nebezpečím, že se projeví záporný atribut vrozeného 

temperamentu. Mimořádnost a genialita závisí na nejisté rovnováze typu osobnosti.33 

Přechod od antiky ke středověku 

Nadání, vědění a „schopnost bystrozrakého vidění“ se tak stávají typickými rysy 

osamělých lidí. V důsledku toho u nemelancholiků vyvolává melancholie závist,  

kvůli které se nemelancholici snaží melancholii snížit na běžný stav, kterého mohou dosáhnout 

všichni lidé. Melancholie vyvolává i pohrdání spojené s posměchem, i když nešlo popřít 

mimořádné duševní schopnosti, které s sebou melancholie nesla. Také pokusy o léčení 

melancholie svědčily o snaze snížit melancholii do pouze empirické sféry, jelikož pokud  

by se symptomy (např. mimořádné duševní nadání) daly léčit, mohl by je nabýt každý člověk. 

Pozdně starověká (helénistická) teorie melancholie pozbyla kosmické pozadí hippokratovské 

tradice, aristotelská tradice spojující melancholii a duševní výjimečnost byla opomíjena, 

a melancholie byla snížena na empirickou teorii humorů.34  

Středověk převzal antickou nauku o melancholii jako nemoci prostřednictvím arabských 

překladů pozdně antických spisů, např. lékaře Galéna.35 Galénos utřídil, propracoval a sjednotil 

dobové poznatky o temperamentu. Vycházel z řecké tradice o správném poměru prvků  

a obnovil Empédoklovu teorii čtyř živlů, kterou doplnil a propojil se soustavou tělesných 

humorů, a přidal etické ekvivalenty. Melancholický temperament se samozřejmě pojil s černou 

žlučí, dále se suchým a chladným, podzimem, zralým věkem člověka,36 se zemí, typická barva 

byla černá, a u člověka podporovala chuť k jídlu.37 

Konstantin Africký z Kartága ve své monografii o melancholii napsané roku 1080,  

ve které kompiloval myšlenky Galéna, popisuje intelektuální činnost a přílišné duchovní úsilí  

jako příčinu melancholie.38  

                                                             
32 Tamtéž, s. 24–28. 
33 Ingerle, Petr. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 13. 
34 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 46-
52. 
35 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 13. 
36 Souček, R. Stručné dějiny psychologie. Praha: Česká grafická Unie, 1945, s. 12. 
37 Delumeau, J. Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století. Praha: VOLVOX GLOBATOR. 
1998, s. 189. 
38 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 13. 
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Melancholie postihne všechny, kteří čtou příliš mnoho knih o filosofii, medicíně a logice,  

nebo takových knih, jež dovolují nahlédnout do univerza, jakož i knih o původu čísel,  

jimž Řekové říkají aritmetika; o původu nebeských sfér a hvězd, čemuž Řekové říkají 

astronomie; a o geometrii, již Arabové nazývají „vědou čar“ a Řekové geometrií; a konečně ti,  

kteří se věnují kompozici, zejména hudební“. 39  

Duševní vypětí vede k nemocem, z nichž je melancholie nemocí nejhorší. 40  

Ve středověku je bytí přehledným řádem zaručeným Bohem, a proto umírá aristotelské pojetí 

melancholie v rámci pochopení nejhlubších souvislostí bytí, protože díky Bohu není potřeba 

usilovného bádání. Pokud akceptujeme existenci Boha a jednoznačnost světa, vyhneme  

se melancholické nemoci, ačkoliv Konstantin Africký říká, že oběťmi melancholie mohou být  

i zbožní lidé.41 

Ve středověku byli melancholikové považováni za skutečně choré,42 melancholie  

se dokonce propojovala s neblahou mocí ďábla. Lékařský popis příznaků melancholické 

choroby byl v teologickém světle vysvětlen definicemi pojmů acedia – hřích lenosti, 43  

tedy naprostá lhostejnost vůči dobru, zlovolný nezájem, který je zároveň matkou smutku - 

tristia.44 Vilém z Conches píše o čtyřech temperamentech jako o čtyřech projevech hříchu,  

které zahrnují každého člověka. „Není člověk bez temperamentu; není temperament  

bez hříchu.“45 Melancholie se rozšířila na každého, smutek, sklíčenost, uvržení do stvořenosti 

s touhou dostat se z ní ven se proměnily v normální stav, který je nezměnitelný. S tímto pojetím 

paralelně souvisí astrologický výklad melancholie – melancholici se narodí pod vládou planety 

Saturn, a není to předmětem jejich volby, jde o osud.46 

Děti Saturnovy 
 

Od středověkých arabských překladatelů 9. století se nám připomíná myšlenka vlivu 

planet na tělesné šťávy a tedy lidský temperament.47 Sedmá planeta Saturn je hlavní planetou 

                                                             
39 Klibansky, R.; Panofsky, E; Saxl, F. Saturn and Melancholy. Kraus Reprint, Nendelnf Liechtenstein, 1979, s. 84. 
40 Tamtéž, s. 85. 
41 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 54-
56. 
42 Tamtéž, s. 69. 
43 Tamtéž, s. 71. 
44 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 14. 
45 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 46–
52. 
46 Tamtéž, s. 76-79. 
47 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 14. 
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melancholického temperamentu, charakteristický je pro ni chlad a sucho (sucho s melancholií 

spojoval už Hippokratés), a zrozenci Saturnu jsou přitahováni zemí. Řecký ekvivalent Saturnu, 

Kronos, je bohem protikladů - na jedné straně je pánem zlatého věku48, bohem zemědělství  

a budování měst, na straně druhé je to bůh svržený z trůnu,49 bůh smutku a osamění,50  

zároveň se pojil s časem.51 Ptolemaios už v době vzniku astrologie popisoval děti Saturnovy 

(melancholiky) jako přízemní, lakomé, ale zároveň jsou podle něj založením hlubocí myslitelé 

a samotáři. Pro melancholiky narozené pod vlivem Saturnu jsou charakteristické  

ty nejprotichůdnější vlastnosti, kdy se oba protiklady objevují naráz v jednom člověku.52 

V novoplatonismu byl vliv Saturnu spojován s Aristotelovou teorií melancholie, ve které Saturn 

(pokud se příznivě ovlivňuje s postavením dalších planet) mohl člověka obdarovat výjimečným 

nadáním – např. podle Plótina zajišťuje sedmá planeta člověku intelekt, Macrobius pojí 

s planetou Saturn logiku a teorii. Toto pojetí v 15. století v období renesance dále rozvedl 

Marsilio Ficino. 53  

Renesance 

Renesanční melancholik je sjednotitelem krajností. Je dítětem Saturnu, a proto je 

hloupý, přízemní, mdlého rozumu, ale je i chytrý, vynikající, skvělý mudrc. Je božským 

šílencem i nejzoufalejším zoufalcem, samozřejmě jej charakterizuje špatná nálada  

a zádumčivost. Renesanční pojetí melancholie je typické spojením několika tradičních výkladů. 

Její pojetí se udržuje ve významové rovině Hippokratova pojetí, kdy je na melancholii nazíráno  

jako na nežádoucí nemoc způsobenou přebytkem černé žluče, ale zároveň v rovině Aristotelovy 

tradice propojení melancholie s nadáním a genialitou. Zjevná je tudíž melancholie velkých 

osobností, která odpovídá Platónově božské mánii. „Opravdu si přeji, aby malíř byl vzdělaný 

co nejvíce ve všech svobodných uměních, hlavně však bych rád, aby ovládal geometrii“.54 

V renesanci se tak objevuje nový typ učeného umělce, který jej povyšoval a vytvářel jeho novou 

                                                             
48 Klibansky, R.; Panofsky, E; Saxl, F. Saturn and Melancholy. Kraus Reprint, Nendelnf Liechtenstein, 1979, s. 
285. 
49 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 82-
84. 
50 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 14. 
51 Klibansky, R.; Panofsky, E; Saxl, F. Saturn and Melancholy. Kraus Reprint, Nendelnf Liechtenstein, 1979, s. 
213. 
52 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 82-
83.  
53 Klibansky, R.; Panofsky, E; Saxl, F. Saturn and Melancholy. Kraus Reprint, Nendelnf Liechtenstein, 1979, s. 
152-153. 
54 Alberti, L. B. O malbě. Praha, 1947, s. 93. 
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identitu spojenou s odcizením od společnosti.55 Z melancholiků se stala privilegovaná elita, 

Ficino, Agrippa, Dürer a Michelangelo způsobili, že melancholie byla v módě. Obdiv 

k melancholii se ale stále prosazoval vedle dávné myšlenky, která pramenila ze záporných rysů 

melancholického temperamentu. Saturn byl sice ochráncem geniálních lidí, ale zároveň byl 

stále považován za nejhorší a nejškodolibější planetu. Planeta Saturn určuje osud lidí 

narozených v jeho znamení. Může je sice obdařit genialitou, ale také postihnout hroznou 

nemocí. Často jde o kombinaci právě těchto dvou stavů, které se projevují v jedné osobě.56  

Tak je pro melancholiky charakteristická exaltace i sklíčenost, která je vlastní jednomu 

temperamentu. Jeden z těchto stavů neustále provází pravděpodobnost opačného stavu,  

což je nebezpečím nebo očekáváním.57  

 

Marsilio Ficino  
 

Marsilio Ficino (1433–1499) byl hlavním představitelem renesančního platonismu  

a humanistického hnutí. Byl velmi sečtělý v řeckých a latinských pramenech antické filosofie, 

překládal a komentoval texty Platóna a Plótína, což značně ovlivnilo jeho myšlenky.58 Jeho dílo 

De triplici vita (1489) bylo prvním renesančním dílem, které obnovilo spojení mezi melancholií 

a géniem, a ovlivnilo tak všechna další díla o melancholii. Jeho znovuobnovení pojetí „božské 

melancholie“ se tak kompletně lišilo od středověkého pojetí melancholie jako nemoci a duševní 

choroby. Podle něj může melancholii vyvolat nebeská, přírodní nebo lidská příčina.  

Ti nejinteligentnější lidé mají, jak už říkal Platón, sklony k podrážděnosti a šílenství. 

K melancholii připojil již známé astrologické propojení mezi planetou Saturn a intelektuálním 

způsobem života, kdy má genialita génia kompenzovat melancholický stav.59 Sám se narodil 

ve znamení Saturnu. V knize De triplici vita dává Ficino rady, jak provádět hygienu pro učence, 

jak ozdravovat ducha, což zahrnuje různá tělesná cvičení, pití konkrétních druhů vína, teorii 

talismanů, a způsoby, jak odvrátit či zeslabit neblahý vliv Saturnu. Kniha měla velký úspěch  

                                                             
55 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 15. 
56 Delumeau, J. Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století. Praha: VOLVOX GLOBATOR. 
1998, s. 192-197. 
57 Starobinski, J. Melancholie v zrcadle. Praha: Albatros, 2013, s. 43. 
58 Kristeller, P. O. Osm filosofů italské renesance. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 47-49. 
59 Radden, J. The Nature of Melancholy: from Aristotle to Kristeva. New York: Oxford Univerzity Press, 2000, s. 
88.  
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a vybudovala si důvěru u vyšších vrstev. Ficino v souvislosti se Saturnem uvažoval  

jen o spisovatelích a učencích, ale umělci si toto pojetí převzali. 60 

Nyní bych ráda představila umělecké zobrazení týkající se melancholie renesanční doby  

na příkladu obrazu Il Sogno (The Dream) od Michelangela Buonarrotiho a mědirytu  

Melencolia I od Albrechta Dürera.  

 

Michelangelův sen 
 

Obrázek č. 1: Sen (Il Sogno) – Michelangelo Buonarroti

 
Zdroj: Wikiart [online]. [cit. 2015-06-19]. Michelangelo Buonarroti. Dostupné z 

http://uploads6.wikiart.org/images/michelangelo/the-dream-of-human-life.jpg 

Il Sogno (Sen) se datuje k roku 153361 a jeho autorem je Michelangelo Buonarotti.  

Od 17. století se na toto dílo všeobecně nahlíženo jako na obraz, který představuje alegorii 

lidských neřestí a ctností, ve kterém sledujeme, jak se hlavní nahá figura probouzí právě od 

neřesti k ctnosti. Na dílo existuje několik pohledů a vysvětlení. Např. Tetius v mladém muži 

spatřoval lidskou mysl, v okřídleném společníkovi anděla, a postavy obklopující dvojici 

                                                             
60 Delumeau, J. Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století. Praha: VOLVOX GLOBATOR. 
1998, s. 192-197. 
61 I když rytina Melencolia I od Albrechta Dürera pochází z dřívějšího roku, tedy 1514, jako první se věnuji dílu Il 
Sogno, abych u Albrechta Dürera mohla navázat na následovníky, kteří se jeho dílem Melencolia I nechali 
inspirovat. 

http://uploads6.wikiart.org/images/michelangelo/the-dream-of-human-life.jpg
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v jakémsi mraku jako reprezentaci neřestí.62 Maria Ruvoldtová zastává názor, že kresba 

nepřímo naráží na koncept melancholie, snů, lásky a stvoření. Tím, že Michelangelo spojil tyto 

témata dohromady, znázornil formou obrazu soudobé postoje o umělecké inspiraci. Můžeme 

říct, že vymyslel vizuální jazyk, kterým doplňuje a posiluje diskurz literárních textů o božské 

inspiraci.63 Michelangelo toto dílo pojmenoval Il Sogno, v překladu Sen. Pravděpodobně 

vycházel z antické tradice propojení snění s božskou inspirací, sny byly zdrojem inspirace 

básníků a symbolem božské přízně.64 Pusanias podobně naznačil spojení mezi sny a inspirací, 

kdy spánek nazval „nejmilejším bohem Múz“.65 Synesious zase tvrdil, že sny dokáží i toho 

nejnepravděpodobnějšího člověka proměnit v básníka potom, co se ve snu potká s Múzami.66 

Michelangelo je jedním z renesančních umělců, který, možná výrazněji než ostatní, ztělesňuje 

roli melancholického génia. Je požehnán božskou inspirací, ale zároveň trpí emoční nestabilitou 

charakteristickou pro melancholiky. Podle Judith Testové ztvárňuje hlavní nahá postava duši 

samotného Michelangela.67 

Na obraze vidíme ústřední figuru nahého mladíka, který sedí na krabici plné masek  

a opírá se o obrovskou protnutou kouli. Nad ním se vznáší, rovněž nahá, okřídlená bytost. 

Mladík míří svým pohledem k okřídlené bytosti a obrací se k ní. Okřídlená bytost fouká  

do trumpety a míří s ní k mladíkově čelu. Hlavní dvojici obklopují scény zaneprázdněných 

figur. Všechny obklopující figury jsou oproti hlavní dvojici, která je „reálná“, nevýrazné, jsou 

zahaleny v mraku, jsou jako „snová zjevení“ v mladíkově mysli.68 Nyní umělecké dílo rozeberu 

podrobněji a ukážu na něm některé základní složky ikonografie renesanční melancholie,  

které propojím s dobovým kontextem. 

Hlavní figura mladíka se opírá o obrovskou protnutou kouli, tento význačný pilíř je nám 

známý z melancholické ikonografie, např. Jacques de Gheyn – Melancholy, Albert Dürer –  

Melencolia I, Lucas Cranach – Melancholie. Koule se pravděpodobně vztahuje k Zemi,  

protože některé pozdější přepracování Il Sogna od různých autorů skutečně znázorňují kouli 

                                                             
62 Panofsky, E. Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. New York: Harper and 
Row, Icon Editions, 1962. In Ruvoldt, M. Michelangelo’s Dream. The Art Bulletin, 85.1, 2003, s. 86. 
63 Ruvoldt, M. Michelangelo’s Dream. The Art Bulletin, 85.1, 2003, s. 86. 
64 Tamtéž, s. 100. 
65Pausanias. Description of Greece. Cambridge, Mass: Loeb Classical Library, 1978. In Ruvoldt, M. 
Michelangelo’s Dream. The Art Bulletin, 85.1, 2003, s. 101. 
66 Synesios z Kyrenaiky. I sogni. Bari: Adriatica, 1992. In Ruvoldt, M. Michelangelo’s Dream. The Art Bulletin, 
85.1, 2003, s. 101. 
67 Testa, J. A. The Iconography of the Archers: A Study in Self-Concealment and Sef-Revelation in Michelangelo’s 
Presentation Drawings. 1979. In Ruvoldt, M. Michelangelo’s Dream. The Art Bulletin, 85.1, 2003, s. 104. 
68 Panofsky, E. Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. New York: Harper and 
Row, 1962. In Ruvoldt, M. Michelangelo’s Dream. The Art Bulletin, 85.1, 2003, s. 100. 
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jako zeměkouli, glóbus, na kterém můžeme dokonce vidět kontinenty. Koule tak může 

představovat Zemi a nestabilitu, a navíc může signalizovat jak melancholické elementární 

neduhy, tak emoční nestálost, která je typická pro melancholický temperament.69 Mladíkova 

závislost a opěra o kouli nás utvrzuje v tom, že je skutečně melancholik. V ikonografii 

melancholie můžeme porovnat např. s dílem Jacques de Gheyn – Melancholy. Pozice,  

ve které je hlavní figura melancholika zachycena, je odlišná od tradiční ikonografie. Jeho pohyb 

naznačuje, že ještě předtím, než byl vyrušen okřídlenou bytostí, opíral se o kouli a podřimoval, 

přemýšlel nebo spal, což jsou charakteristické činnosti melancholiků. Okřídlená bytost ho 

vyrušila a probudila. Moment vytržení je dramatický, představuje specifický model 

melancholického vytržení - božské inspirace, známý už od Platóna. Okřídlená bytost směřuje 

svoji trumpetu nikoliv k mladíkovu uchu, nýbrž do středu čela hlavy. Podle renesanční lékařské 

tradice je v tomto místě centrum představivosti, imaginatio.70 

Postavy obklopující hlavní dvojici jsou všeobecně interpretovány jako personifikace 

sedmi smrtelných hříchů. Na obraze se nachází více skupin postav, a ne kanonických sedm. 

Lakota je nejvýznačnější, zatímco Pýcha chybí. Místo smrtelných hříchů tak pozorujeme 

neřesti, které jsou charakteristické pro melancholickou osobnost.71 Nad levým ramenem 

mladíka vidíme měšec, který je nejčitelnější ze všech obklopujících figur. Už od Aristotela se 

chamtivost považovala za typickou vlastnost melancholiků, měšec se stal vizuálním symbolem  

pro melancholickou škudlivost. Porovnejme s ikonografií melancholie ve spojení s měšcem 

např. mědiryt Albrechta Dürera – Melencolia I, Cesar Ripa – The Melancholic, Lucas Cranach 

starší – Melancholie z roku 1532. Nalevo dole můžeme nalézt další z melancholických neřestí 

– Obžerství. Jedna postava vaří, zatímco druhá netrpělivě čeká u stolu. Už Aristoteles v díle  

De sommo et vigilia tvrdil, že melancholici mají tendence jíst až příliš.72 Čekající figura  

zase drží svůj prst přes ústa v tradičním gestu melancholického mlčení. Nad pravým ramenem 

mladíka vidíme líbající se dvojici, která může odkazovat k Aristotelovu poznatku,  

že melancholici jsou obvykle chlípní, zároveň další pár nalevo od nich odkazuje k problému 

spojeného s melancholií – jsou sexuálně slabí a opovrhují opačným pohlavím, jelikož dívka 

nevěnuje pozornost muži, který ji líbá na tvář.73 Na pravé straně obrazu vidíme postavy v zápalu 

                                                             
69 Ruvoldt, M. Michelangelo’s Dream. The Art Bulletin, 85.1, 2003, s. 88. 
70 Kemp, M. From „Mimesis“ to „Fantasia“: The Quattrocento Vocabulary of Creation, Inspiration, and Genius in 
the Visual Arts. Viator 8, 1977. In Ruvoldt, M. Michelangelo’s Dream. The Art Bulletin, 85.1, 2003, s. 89. 
71 Ruvoldt, M. Michelangelo’s Dream. The Art Bulletin, 85.1, 2003, s. 90. 
72 Aristotelés, De sommo et virgilia 3.457a. Cambridge, Massachusetts: Loeb Classical Library, 1975. In Ruvoldt, 
M. Michelangelo’s Dream. The Art Bulletin, 85.1, 2003, s. 90. 
73 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 53. 
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boje, které odkazují k melancholické vznětlivosti.74 Spící postava pod nimi vyjadřuje typicky 

melancholickou činnost, tedy spánek,75 a může odkazovat také k nečinnosti a apatii vázající  

se k humoru. Význam masek v souvislosti s melancholií je poněkud nejasný. Maska  

je prostředkem předstírání, je symbolem lsti a atributem personifikované Noci.76  

Dílo Sen ztvárňuje pohled na uměleckého génia, který obsahuje Platónovu představu 

šílenství seslané bohy i definici Aristotela, ve které je melancholie spojena se ctnostmi,  

a charakterizuje tak melancholickou inspiraci jako směs pozitivních darů a nebezpečných 

pokušení.  

 

Melencolia I od Albrechta Dürera 
 

Obrázek č. 2: Melencolia I – Albrecht Dürer 

 
Zdroj: Commons Wikimedia [online]. [cit. 2015-06-19]. Albrech Dürer. Dostupné z 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/D%C3%BCrer_Melancholia_I.jpg 

 

Nejpopulárnějším zobrazením renesanční melancholie, a daného tématu vůbec, je 

bezesporu Dürerova rytina Melencolia I z roku 1514. Patří mezi umělecká díla, která mají velký 

                                                             
74 Už Aristotelés v díle Problémy XXX zmiňoval, že se melancholici velmi snadno rozhněvají.  
75 Platón v díle Timaeus tvrdí, že nikomu se nedostane pravdivého prorokování, pokud je při smyslech, ale 
pouze tehdy, kdy je jeho inteligence omezena díky spánku nebo pokud je vyrušen božskou inspirací. In Ruvoldt, 
M. Michelangelo’s Dream. The Art Bulletin, 85.1, 2003, s. 100. 
76 Hall, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta, 1991, s. 266. 
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vliv i na další generace, a tak logicky na toto dílo existuje velká řada výkladů, názorů  

a interpretací. Skoro všechna další zobrazení melancholie vycházejí, ať už přímo nebo nepřímo, 

z Dürerovy rytiny.77 Za pozadím tohoto mnohoznačného díla najdeme svět italského 

renesančního humanismu spojený s dědictvím středověké mentality.78  

Dürer byl při tvorbě Melencolia I v době renesance pod vlivem teorií Platóna, Aristotela, 

Hippokrata, ale i Marsilia Ficina a Agrippy z Nettesheimu. Jejich myšlenky se vzájemně 

prolínaly a posílily tak vnímání „božské melancholie“ a „melancholického génia“.79 Sám Dürer 

se považoval za člověka, který má melancholický temperament a je pod vlivem planety Saturn.  

V tomto mědirytu vidíme okřídlenou paní Melancholii, která v nečinnosti sedí  

na kameni u rozpadlé budovy s hlavou opřenou o svoji levou ruku v zadumané poloze, kterou 

můžeme označit za meditativní smutek či filosofické zamyšlení.80V pravé ruce drží kružítko, 

vedle sukně měšec, a za pasem pověšené klíče. Vedle Melancholie sedí putto,81který zde 

pravděpodobně představuje umění kresby či zručnosti, sám se chystá něco načrtnout. V levém 

rohu drží netopýr název díla Melencolia I, v pozadí je duha, kometa a pobřeží. Dále zde vidíme 

spícího vyhublého psa, kouli, obrovský mnohostěn, kladivo, žebřík, hřebíky, hoblík, pilu, 

měřidlo, kleště, pero atd., zkrátka různé rozházené náčiní pro geometrické a architektonické 

měření či stavění. Na zdi visí zvon, přesýpací hodiny, váhy a kouzelný číselný čtverec umístěný 

za postavou Melancholie, který dá vždy součet třicet čtyři.  

Paní Melancholie se dívá do dálky, až za okraj mědirytu, čímž se odlišuje od ostatních 

uměleckých děl ztvárňující toto téma. U řady ostatních děl oči a pohled směřují dolů,  

i když jsou rovněž v zamyšleném gestu, opřeni o ruku.82 Rozjímání je géniovou výsadou  

i prokletím. Je zvláštní, že figura paní Melancholie je okřídlená.83 Její křídla mohou 

znázorňovat, že melancholik je blíže k nebesům, je „božštější“ než obyčejný člověk,  

                                                             
77 Klibansky, R.; Panofsky, E; Saxl, F. Saturn and Melancholy. Kraus Reprint, Nendelnf Liechtenstein, 1979, s. 
374-375. 
78 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 15. 
79 Su, Tsu-Chung. An Uncanny Melancholia: The Frame, the Gaze, and the Representation od Melancholia in 
Albrecht Dürer’s Engraving Melencolia I. Taiwan: National Taiwan Normal University, 2007, s. 152. 
80 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 10. 
81 „Putto nebo „amoretto“ je okřídlené dítě, jež se obvykle vyskytuje v renesančním a barokním umění. Mají 
původ v řeckém a římském starověku, jsou to poslové bohů, kteří doprovázejí člověka jeho životem, jsou 
odvozeni od Eróta, boha lásky. Splynuli s genii římského náboženství, podobnými strážnými silami či duchy, 
kteří chránili duši člověka během jeho života a nakonec ji dovedli do nebe.“ In Hall, J. Slovník námětů a symbolů 
ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta, 1991, s. 382. 
82 Su, Tsu-Chung. An Uncanny Melancholia: The Frame, the Gaze, and the Representation od Melancholia in 
Albrecht Dürer’s Engraving Melencolia I. Taiwan: National Taiwan Normal University, 2007, s. 160-162. 
83 Tím, že má zobrazovaná Melancholie křídla, se rovněž liší od ostatních děl představujících melancholika. 
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má blíž k andělům nebo géniům. V blízkosti hlavní figury sedí okřídlený putto,  

který podle Panofského představuje vedle paní Melancholie, která přemýšlí, ale nemůže jednat, 

praktickou schopnost, kdy putto nepřemýšlí, ale jedná. Zdůrazňuje tak kontrast mezi teorií  

a praxí, mezi činností a rozmýšlením.84 V tomto případě se teorie a praxe nespojily.  

Tento konflikt je pro melancholický temperament rovněž charakteristický. Spící pes, kometa 

na obzoru a netopýr, který drží název díla, jsou typickými saturnskými prvky, stejně jako měšec. 

Pes je asociován s depresí a šílenstvím, netopýr zase s nocí a samotou.85 Saturn sice rozdává 

bohatství a moc, ale je proslulý lakotou, klíče můžeme rovněž chápat v této spojitosti,  

kdy pravděpodobně patří k nějaké truhle s bohatstvím. Věnec z vodních květin na hlavě 

Melancholie a kouzelný číselný čtverec můžeme chápat jako ochranný talisman,  

který má posílit vliv planety Jupiter a oslabit tak nežádoucí vliv melancholického Saturnu.86 

Velká část prostoru mědirytu je plná objektů spojených s geometrií, neexistuje zde vlastně tiché, 

nezaplněné místo, a rozházené předměty/objekty na nás působí chaoticky. Tyto objekty mohou 

být chápány jako symptomatické vyjádření melancholie, kdy až přílišné ponoření do geometrie 

způsobí melancholii, nebo zde paní Melancholie ztělesňuje geometrického génia a také všechna 

umění a řemesla používající míru. „Pro Dürera byla geometrie vědou par excellence, stejně 

jako pro jeho dobu“.87 Propojení mezi melancholií a geometrií je zřejmé díky propojení 

geometrie a s ní spojených řemesel s planetou Saturn. Panofsky dodává, že „Saturn,  

jakožto bůh země, byl propojený s prací se dřevem a kameny“. To znamená, že melancholikové 

mají geometrické vlohy. Dokáží přemýšlet o konkrétních mentálních obrazech, ale ne tak dobře  

o abstraktních filosofických konceptech. A proto i lidé, kteří mají geometrické vlohy,  

budou nakonec melancholičtí, jelikož si uvědomí, že jsou omezení a mají mezery v abstraktním 

poznání, což je bude trápit, a trápení následně vyvolá melancholii.88 Melencolia I nám tak nabízí 

víc než pouhé lékařské zobrazení melancholie jakožto nemocného nebo šíleného člověka,  

a víc než jednoduchou reprezentaci objektů spojených s geometrií a tesařstvím. Představuje 

melancholickou osobu, jež touží po poznání, kterého ale nedokáže dosáhnout.89 Dürer zobrazil 

melancholika jakožto skutečného génia, kterého trápí melancholická nemoc a její stinné 

                                                             
84 Su, Tsu-Chung. An Uncanny Melancholia: The Frame, the Gaze, and the Representation od Melancholia in 
Albrecht Dürer’s Engraving Melencolia I. Taiwan: National Taiwan Normal University, 2007, s. 162. 
85 Panofsky, E. The Life and Art of Albrecht Dürer. Princeton: Princeton University, 2006, s. 156. 
86 Ingerle, P. Příběh perspektivy. Brno: Barrister & Principal, 2010, s. 75. 
87 Klibansky, R.; Panofsky, E; Saxl, F. Saturn and Melancholy. Kraus Reprint, Nendelnf Liechtenstein, 1979, s. 
339. 
88 Panofsky, E. The Life and Art of Albrecht Dürer. Princeton: Princeton University, 2006, s. 167-168. 
89 Su, Tsu-Chung, An Uncanny Melancholia: The Frame, the Gaze, and the Representation od Melancholia in 
Albrecht Dürer’s Engraving Melencolia I. Taiwan: National Taiwan Normal University, 2007, s. 149. 
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stránky, je lapen ve svém pozemském „nemocném“ těle. Můžeme říct, že Dürer 

zintelektualizoval melancholii a zhumanizoval geometrii.90 Důležité je rovněž zobrazení koule 

a mnohostěnu, které jsou spolu s váhami, kružidlem a přesýpacími hodinami vysvětlovány  

jako symboly vědeckého principu a užití matematických zákonů v řemesle i umění. Panofsky 

vysvětluje název Dürerovy rytiny na základě výkladu Ficinových myšlenek vycházejících  

z Cornelia Agrippy von Nettesheim. Znak I za názvem Melencolia pravděpodobně odkazuje  

na nejnižší prostý stav melancholie, který se připisuje lidem zabývajícím se uměleckou činností 

nebo řemeslnictvím. 91 Agrippa von Nettesheim ve své práci De occulta philosophia (1510) 

píše o 3 formách inspirace vyššího řádu, díky které se člověk povznese k nebeské pravdě:  

sen (somnia), povznesenost (raptus), a prozření duše (furor). Furor může způsobit i černá žluč, 

která pokud vzplane a žhne, vyvolá posedlost a přivede nás k pravdě a prozření.  

Pokud melancholický humor obsadí představivost (imaginatio) udělá z dotyčného malíře, 

sochaře, nebo architekta; pokud obsadí rozum (ratio), učiní z dotyčného učence nebo politika;  

a pokud obsadí mysl (mens), udělá z jedince proslulého lékaře, filosofa, či věštce.92 I můžeme 

také vyložit jako první písmeno přídavného jména imaginatio, což nás přivede ke stejnému 

závěru. Němečtí romantici považovali postavu paní Melancholie za figuru faustovského typu, 

která je rozervaná pochybnostmi. Pohrdá pozemskými zákony, je odloučena ze společnosti, 

neuspokojitelná, je typickou představitelkou nedostatečnosti lidského vědění,  

které nikdy nedojde k poznání nebeské moudrosti, a nepronikne do všech tajů přírody.93 

Dürerovu rytinu lze nejpravděpodobněji chápat jako dílo, které vyjadřuje krizi uměleckého 

vědomí. Zobrazuje geniální melancholii s vědomím její odvrácené stránky, která se projevuje 

leností, smutkem a nepořádkem, jež jsou na mědirytu velmi citelně znát.94  

 

                                                             
90 Panofsky, E. The Life and Art of Albrecht Dürer. Princeton: Princeton University, 2006, s. 162. 
91 Delumeau, J. Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století. Praha: VOLVOX GLOBATOR, 
1998, s. 193. 
92 Tamtéž, s. 192. 
93 Su, Tsu-Chung, An Uncanny Melancholia: The Frame, the Gaze, and the Representation od Melancholia in 
Albrecht Dürer’s Engraving Melencolia I. Taiwan: National Taiwan Normal University, 2007, s. 149. 
94Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 16. 
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Vliv Dürera 
 

Jak jsem již zmiňovala, v 16. století byla melancholie zjevnou módou, zádumčivost se stala 

duševním stavem spojeným s prostředím elity. Melancholie byla podmínkou pro potencionální 

genialitu, existuje celá řada melancholických géniů mezi umělci 16. století.  

Obrázek č. 3: Melencolia – Hans Sebald Beham 

 
Zdroj: Mateturismo Wordpress [online]. [cit. 2015-06-19]. Hans Sebald Beham. Dostupné z 

https://mateturismo.files.wordpress.com/2012/02/sebald-melancolia.jpg?w=361&h=547 

Následovníkem Dürera a reakcí na jeho pojetí a obsah mědirytu bylo např. dílo, rovněž 

mědiryt, Hanse Sebalda Behama s názvem Melencolia z roku 1539. Opět zde vidíme okřídlenou 

personifikovanou figuru Melancholie, která si podpírá hlavu, oči směřující k zemi. V ruce 

kružidlo, za ní přesýpací hodiny, kolem tesařské nástroje a samozřejmě koule. Na rozdíl  

od Dürerovy rytiny zde není tak velké množství předmětů, symbolů, které bychom mohli 

dešifrovat, personifikovaná Melancholie vyplňuje takřka celý prostor. 
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Obrázek č. 4: Melancholy – Jacques de Gheyn 

  
Zdroj: Jhna [online]. [cit. 2015-06-19]. Jacques de Gheyn. Dostupné z 

http://www.jhna.org/images/Vol1Issue2/Bok/bokfig1a.jpg 

 

Za další dílo inspirované Dürerovou rytinou můžeme považovat list Jacob de Gheyn II 

z cyklu temperamentů, ve kterém znázorňuje propojení melancholie a Saturnu. Vidíme starého 

muže sedícího na obrovské kouli, hlava podepřená, oči směřující k zemi, zamyšlený, v ruce 

kružidlo a menší koule se znaky zvěrokruhu, celé ponořeno do noci se svítícími hvězdami  

a Měsícem.95  

Obrázek č. 5: Melancholie – Lucas Cranach starší

  
Zdroj: Blistar [online]. [cit. 2015-06-19]. Lucas Cranach. Dostupné z 

http://blistar.net/images/photos/b8bb03abf18df668efec982b438485e0.jpg 

                                                             
95 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 18. 
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Lucas Cranach starší vytvořil v letech 1528-1533 sérii tří obrazů s názvem Melancholie, 

nejznámější je verze obrazu z roku 1532. Stejně jako u Dürera obraz z roku 1532 znázorňuje 

okřídlenou postavu ženy, génia, která má měšec, je v podobné pozici ale neopírá si svůj obličej 

o dlaň. Žena není sklíčená, spíš zamyšleně zírá do dálky. V pozadí je rovněž jako u Dürera 

krajina. Ženská postava v rukou ořezává větev, kousek od ní skotačí tři děti (nebo putti) a hrají 

si s položenou koulí.96 Činnost ořezávání větve interpretoval Brandmann jako přípravu 

čarodějnice na magický čin. Démonická scéna s čarodějnicemi vedenými Satanem v levém 

horním kraji dokládá, že jde o zobrazení středověké melancholie, která ji pojila s čarodějnictvím 

a mocí démonů. Stejně jako Dürerova Melencolia I postrádá i Melancholie Cranacha jednotnou 

rovinu interpretace.97 

Sir Robert Burton - Anatomie melancholie 
 

Robert Burton napsal v roce 1621 první vydání Anatomie melancholie (The Anatomy  

of Melancholy), které mělo 900 stran, ale i tak se Burton rozhodl další vydání ještě rozšířit, 

zanechal nám tak nejrozsáhlejší monografii melancholie nejen 17. století. Psal jako anonym, 

v díle se nazýval Démokritem Juniorem. Démokritos sám byl podle jeho názoru 

melancholikem, který se stranil společnosti, věnoval se bádání a liboval si v samotě, a Burton 

přiznává, že i on sám žil stejným životem. Burton v díle mísí neuvěřitelných třináct tisíc citací 

vybraných od téměř šestnácti set autorů, není se proto čemu divit, že sám Burton v předmluvě 

zmiňuje, že jeho dílo povstalo ze zmatku. Encyklopedie melancholie je výčtem symptomů  

a rad k léčbě melancholie, je to výklad světa a člověka.  

Melancholie je význačná svojí dvojakostí, projevující se lenivým nicneděláním  

i urputným zaměstnáním ducha. Burton odkazuje ke scéně s Démokritem. Démokritos se snažil 

najít centrum černé žluče, a proto pitval těla zvířat,98chvíli byl hluboce zabrán do práce, chvíli  

se smál, chvíli dumal a rozmlouval s Hippokratem. Burton jde v jeho stopách, akorát místo 

zvířat pitvá melancholický svět. Burtonově melancholii je vzdálená představa z renesance,  

tedy představa ušlechtilé zadumanosti, i když jeden z šesti pilířů díla je právě aristotelská 

koncepce melancholického génia. 

                                                             
96 Radden, J. The Nature of Melancholy: from Aristotle to Kristeva. New York: Oxford Univerzity Press, 2000, s. 
6-7. 
97 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 18. 
98 Melancholická nákaza se šíří i do světa savců, ptactva, ryb, rostlin i minerálů. In: Celý svět je šílený: Sir Robert 
Burton a jeho Anatomie melancholie. In Burton, R. Anatomie melancholie. Praha: Prostor, 2006, s. 320. 
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„Melancholikova mysl je poháněna tepelnou dynamikou černé žluči, jejíž prudké zahřívání činí 

rozum pronikavější – a právě tato exaltace s sebou nese nebezpečí náhlého ochlazení a tupé 

skleslosti. Toto střídání teplot pak není jen šancí na výjimečné poznání světa. Je základem 

schopnosti stát se kteroukoli lidskou povahou, a nejen jedním ze čtyř temperamentů.“ 99  

Můžeme spíše říct, že je ovlivněn pojímáním ze středověku. Země byla prokleta po pádu 

našeho prarodiče Adama, od té chvíle nám všechno na světě působí újmu.100 Melancholii 

šlechty vysvětluje jejich leností a nicneděláním.101 Šesti pilíři Anatomie melancholie jsou: 

hippokratovský aforismus, aristotelská koncepce melancholického génia, Hippokratovy listy 

Damagétovi, Galénova nauka o tělesných šťávách, scholastická typologie vášní a křesťanská 

teologie. Tyto opory nelze sjednotit do vzorce, který by dával smysl, jelikož si mohou vzájemně 

velmi odporovat. Je důležité od sebe oddělit melancholii, která se projevuje formou sklonu,  

čili dispozice a melancholii stavu, čili habitu. Melancholie sklonu je přechodná, a všichni lidé 

mají melancholické sklony. Melancholie je v tomto pojetí znakem smrtelnosti. Burtona více 

zajímá melancholie habitu. Konstatuje četnost výkladů a definic a říká, že v běžném smyslu  

se melancholie definuje jako „druh pomatenosti bez horečky, kterou obvykle doprovází strach 

a bezdůvodná sklíčenost“.102 Postižena melancholií je podle Burtona imaginace,  

a pokud se vleče dlouho, onemocní i rozum. A jaké typy osob jsou touto nemocí ohrožené? 

Osoby, které mají v horoskopu na nepříhodném místě Měsíc, Saturn a Merkur, dále děti 

melancholických rodičů, ti, kdo mají malou hlavu, oddávající se hlubokému přemýšlení, atd. 

Nikdo není před melancholií v bezpečí. Podle Burtona neexistuje ani tolik slov, kolik má 

melancholie příznaků, zároveň všechno může melancholii vyvolat. Nejčastěji se dělí do tří 

druhů, které se ovšem vzájemně zaměňují a je velmi těžké je od sebe odlišit, v těle pacienta 

jsou nejčastěji všechny druhy pomíchané. Jsou jimi melancholie hlavy, pod kterou spadá 

melancholie z lásky a lykantropie, melancholie temperatury a mesenterium, čili melancholie 

hypochondrická.103 „Píši o melancholii, abych se tímto svým zaměstnáním melancholii 

vyhnul“104, tak zní záměr jeho práce. 

                                                             
99 Thein, K. Celý svět je šílený: Sir Robert Burton a jeho Anatomie melancholie. In Burton, R. Anatomie 
melancholie. Praha: Prostor, 2006, s. 319.  
100 Burton, R. Anatomie melancholie. Praha: Prostor, 2006, s. 174. 
101 Myšlenka lenosti spojená s melancholií je nám známa už od středověku, viz kapitola Přechod od antiky ke 
středověku. 
102 Burton, R. Anatomie melancholie. Praha: Prostor, 2006, s. 183. 
103 Tamtéž, s. 184-196. 
104 Tamtéž, s. 30. 
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Baroko a sentimentalismus 

Od konce 16. století dochází k významovému posunu melancholie, která do 17. a 18. 

století přichází značně rozdělená.  

V baroku se melancholie začíná pojit s tématem marnosti - vanitas. Zároveň se melancholie 

nese v tónu pomíjivosti, často se zobrazují lebky jakožto symbol pozemskosti a marnosti 

usilování. Obvyklá jsou také témata přepychu, bohatství, zábavy v kontrastu ke smrti. Noc  

se pojí s myšlenkou na smrt a dávná smrt poukazuje ke smrti nadcházející. Také často 

nacházíme religiózní prvek v podobě sv. Máří Magdalény. 

Obrázek č. 6: Kající se Magdaléna – Georges de la Tour 

 
Zdroj: Commons Wikimedia [online]. [cit. 2015-06-19]. George de la Tour. Dostupné z 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Georges_de_La_Tour_007.jpg  

 

V 17. a 18. století je na jedné straně melancholie lékařským termínem, a na druhé  

je chápána jako stav, který nás podporuje k neustálé duševní práci, k tvůrčí činnosti, je to stav 

obsedantní meditace. K této podpoře činnosti dochází především v noci za světla svíček, které 

jsou často zobrazovány v uměleckých dílech, např. od George de La Tour, který několikrát 

ztvárnil téma kající se Máří Magdaleny v nočním světle hořících svíček. Pokání se zde mění  

na intelektuální hledání, duševní přemítání.105  

                                                             
105 Kroupa, J. Meditace o světle a velkoleposti dějin. In Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 
2000, s. 54-55. 
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Obrázek č. 7: La Douce Mélancolie – Joseph-Marie Vien 

  
Zdroj: Commons Wikimedia [online]. [cit. 2015-06-19]. Joseph-Marie Vien. Dostupné z 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Vien_M%C3%A9lancolie_%282002_

2_1%29.jpg  

 

Existovala tzv. módní melancholie, ve které i melancholické depresivní stavy měly 

pozitivní vnímání a byly žádoucí. Byla jakousi vylepšující okolností, která byla rozšířena 

především u středních a vyšších vrstev po celé 18. století. Zahrnovala v sobě zničující i příjemné 

stavy. Toto pojetí se projevilo i v umění.106 Např. rokokové dílo Josepha-Marie Viena z roku 

1758 s názvem La Douce Mélancolie (Sladká melancholie) nás uvádí do nového světa. Žena  

již nepersonifikuje Melancholii, sedí v křesle v příjemně působícím, upraveném prostředí,  

které není přeplněno melancholickými alegoriemi. Smutně se v melancholickém gestu 

podepření hlavy oddává hořkosladkému hloubání. Představuje subjektivní náladu melancholie. 

107 I v poezii byla melancholie dvojznačná, obsáhla celé spektrum od stavů zcela devastujících 

ke stavům potěšení.108  

Sentimentalismus 
 

Od 1. poloviny 18. století se, s obratem vůči baroku a rokoku, ve Francii a především 

v Anglii objevuje nový typ estetické kvality, se kterou jsou spojeny termíny lásky, afektu, krásy, 

melancholie a nostalgie. Pravost citů reflektuje niternost prožitku sentimentální malebnosti, 

která se prolnula všemi výtvarnými oblastmi. Estetika sentimentu se v malířství projevila 

                                                             
106 Lawlor, C. a kol. Melancholy Experience in Literature of the Long Eighteenth Century. UK: PALGRAVE 
MACMILLAN, 2011, s. 19. 
107 Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 25. 
108 Baker, J. a kol. Melancholy Experience in Literature of the Long Eighteenth Century. UK: PALGRAVE 
MACMILLAN, 2011, s. 21. 
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především na malbě zátiší a při znovuobjevení krajinářství.109 Melancholie doby osvícenství  

je úzce spojena se sentimentalismem a tedy s přírodním motivem. Sentimentální příroda 

zaznamenává duši člověka a jeho pociťování světa. Díla se snaží v divákovi vzbudit 

melancholickou reakci, jejich úkolem je přimět ho meditovat ať už nad uměleckým dílem, 

neobvyklou krajinou, nebo sentimentální poezií. V 18. století byla konkrétní příroda zároveň 

umělecké i reflexivní téma, které bylo vnímáno buď jako příroda - vnímaný objekt, krajina 

sama o sobě - anebo krajina jakožto prostředník reflexe a kontemplativní meditace,  

nebo dokonce příčina této meditace.110 „Touha směřující do tohoto prostoru je současně zřením  

a meditací, člověk se ocitá v úloze prostředníka mezi přírodou a absolutnem“.111 

Od druhé poloviny 18. století dochází k rozšíření o další zdroj melancholických 

meditací. Jsou to obrazy a architektury zřícenin, ve kterých nacházíme antické a středověké 

ruiny. Téma historie oslavovalo antiku, a bylo zároveň obohacováno o vlastenecké příběhy, 

které měly vyzdvihnout jedinečnost národa.112 Staví se umělé zahrady, do kterých jsou vloženy 

umělé antické ruiny a zničené památníky. Sentimentalismus je tak spojován s novověkou 

melancholií. Nejde jen o pouhou přecitlivělost, ale rozkoš ze sebe samotné, kterou si 

melancholik působí. Smutek je pro melancholiky nejvýznačnější. Edward Young spojuje 

samotu, rozkoš a útrapy, Thomas Warton zase melancholické hořkosladké potěšení.113 

Se samotou a útrapami souvisí i názory Johna Bakera, který se zaměřuje na pojetí 

melancholie jakožto zdroje inspirace, kterému se není třeba bránit, protože může být stimulem 

ke kreativitě básníka. Obrazy noci, hřbitovy a chmurné scény můžou mít utěšující vliv, díky 

kterému se jedinec lépe vyrovná se svými niterními pocity.114 Melancholie není vnímána  

jen jako choroba, v 18. století je to přístup osvíceného člověka, který rozvažuje nad dílem 

přírody či umění, ve kterém může nalézt zdroj melancholie a inspirace.115 Pro ty,  

kteří se ztotožnili s filosofickým pesimismem, byla omluvitelnou odezvou na životní strasti  

a útrapy. Smutek byl vlastně nejlepším stavem, v jakém se člověk mohl narodit  

                                                             
109 Hnojil, A. Osvobozování sentimentu. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 
2013, s. 11. 
110 Hrbata, Z.; Procházka, M. Romantismus a romantismy. Praha: Karolinum, 2005, s. 47. 
111 Tamtéž, s. 55. 
112Hnojil, A. Osvobozování sentimentu. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 
2013, 11-21. 
113 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 169. 
114 Baker, J. a kol. Melancholy Experience in Literature of the Long Eighteenth Century. UK: PALGRAVE 
MACMILLAN, 2011, s. 21. 
115 Kroupa, J. Meditace o světle a velkoleposti dějin. In Ingerle, P. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 
2000, s. 53-58. 
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(zatímco v dnešní době je to přesně naopak, považujeme smutek za nenormální stav, který nám 

brání užívat si naplno života). 116 

Romantismus 

Radden ve své knize The Nature of Melancholy píše o propojení pojetí melancholie  

a génia, které se ještě stále objevovalo v literatuře koncem 18. a začátku 19. století. 

Melancholické trápení bylo znovu propojeno s výtečností a skvělostí, melancholie byla znovu 

zidealizovaná jako ve své podstatě cenný a dokonce příjemný stav, i když na druhé straně 

člověka sužovala a byla nežádoucí. Melancholik byl každý, kdo silněji prožíval, viděl jasně  

a měl blíže k dokonalosti než obyčejní smrtelníci.117  

V romantismu šlo o subjektivní a spontánní vylívání pocitů, postoje mysli zahrnovaly 

melancholii, nostalgii a sentiment. Melancholik byl samotář, podle Kanta je melancholie 

koneckonců metafyzickou samotou. Dále uvádí, že melancholik má smysl pro vznešené.  

Je citlivý na krásu, která ho láká, plní údivem a dojímá.118 Caspar David Friedrich  

byl poznamenaný hlubokou melancholií a namaloval řadu obrazů v duchu novověké 

melancholie. Na obrazech v 19. století je člověk melancholický, protože celý okolní svět  

je melancholický, a můžeme říct, že melancholie je melancholií přírody a světa. Romantické 

pojetí změnilo původní myšlenky melancholie, která je rozmělněna a rozšířena subjektivitou 

romantického pojetí. Neexistuje žádné vyhrazené označení a užívání konkrétních tradičních 

atributů.119 

 

                                                             
116 Terry, R. a kol. Melancholy Experience in Literature of the Long Eighteenth Century. UK: PALGRAVE 
MACMILLAN, 2011, s. 20. 
117 Radden, J. The Nature of Melancholy: from Aristotle to Kristeva. New York: Oxford Univerzity Press, 2000, s. 
15. 
118 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 173. 
119 Ingerle, Petr. Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, s. 27. 
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Obrázek č. 8: Mnich u moře – Caspar David Friedrich

 
Zdroj: Artmuseum [online]. [cit. 2015-06-19]. Caspar David Friedrich. Dostupné z 

http://www.artmuseum.cz/resources/works/friedrich_03_1.jpg 

 

Rozměrná malba Mnich u moře (1808 – 1810) od Caspara Davida Friedricha nám ukazuje 

malou postavu mnicha, který je k divákovi otočený zády a stojí před nekonečným horizontem 

a nekonečnou dálkou moře, pod ohromnou zataženou oblohou. Baudelaire psal o moři 

v souvislosti s odrážející hladinou, zmíním první verše Člověka a moře: 

„Vždy, volný člověče, rád budeš moře mít! 

Máš v moři zrcadlo, zahlédáš duši svoji 

v tom rozvíjení vln, které se věčně rojí, 

a tvůj duch nemůže míň hořkou tůní být. 

Rád zahloubáváš se do svého zpodobnění […]“120 

 

Mořská hladina je jako zrcadlo, ve které člověk poznává sám sebe. Samotné zrcadlo  

a melancholie měly u Baudelaira, a už i v dřívější době, jistou spojitost. V melancholické 

ikonologické tradici bylo zrcadlo spojeno s emblémem pravdy a koketerií. V pravdivém zrcadle 

je však koketerie pomíjivá. Charles Baudelaire věděl dost o melancholii a jejích rétorických  

a ikonologických prostředcích. „Melancholie byla Baudelairovou důvěrnou společnicí“.121 

V poezii bylo slovo melancholický a melancholie používáno až příliš často, bylo spjato 

s rozjímáním v krajině mezi zříceninami a srázy, zároveň bylo používáno jako vyjádření něhy. 

Baudelaire proto místo melancholie používá slovo spleen, které pochází z řečtiny a znamená 

                                                             
120 Starobinski, J. Melancholie v zrcadle. Praha: Albatros, 2013, s. 26. 
121 Tamtéž, s. 13. 
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slezinu – sídlo černé žluči. Básně s názvem splín v díle Baudelaira můžeme považovat za opisy 

melancholie, které tento pojem alegorizují.122   

Mezi znaky novověké melancholie patřila samota, touha po smrti spojená se strachem 

ze smrti, hořkosladká rozkoš a jistá dávka geniality. Melancholie jako pojem byl nesmírně 

široký, takřka neuchopitelný, ale zároveň křehký. Földényi zastává názor, že po uplynutí 

renesance melancholie postupně zakrňuje a mění se v pouhou náladu, v pouhé citové 

rozpoložení, které se vztahuje k duši, a nemá tak nikde své právoplatné místo. Melancholie se 

pomalu dostává do zájmu lékařského pole.123  

Choroba 
 

Lékaři si stěžovali na příliš široké pojetí melancholie, pojem se postupně nahrazuje 

jinými výrazy. Od 19. století se rozlišovaly dva druhy melancholie, první forma (světobol) 

nevyžadovala lékařský zásah, ale druhá byla označena za endogenní psychózu, spadala  

pod psychiatrii124 a později byla přejmenována na depresi. Pro melancholii byly odjakživa 

typické některé symptomy deprese,125 a melancholie je postupně tímto názvem vytlačena.  

I Sigmund Freud se zabýval problematikou melancholie. 

Sigmund Freud – Truchlení a melancholie  

Sigmund Freud se snažil melancholii osvětlit pomocí komparace s truchlením v díle 

Truchlení a melancholie z roku 1917. Definice melancholie nebyla jasně vymezena, 

melancholie měla několik různých klinických podob a neexistovala zcela jasná shoda  

mezi interpretacemi melancholie. Melancholie a truchlení jsou si podle Freuda podobné,  

ale odlišují se. Truchlení je v zásadě reakce člověka na ztrátu milované osoby, nebo na ztrátu 

něčeho abstraktního, např. domov, svoboda atd. Jeho truchlení má vědomou příčinu. Truchlení 

nepovažujeme za patologický stav, který by vyžadoval medicínskou léčbu, spoléháme na to,  

že bolest časem přejde. Mezi duševní postihy melancholie řadíme sklíčenost, depresi, nezájem 

o okolní svět, snížení schopnosti milovat, celkovou neschopnost konat, a pokles sebeúcty. 

                                                             
122 Starobinski, J. Melancholie v zrcadle. Praha: Albatros, 2013, s. 14. 
123 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 222. 
124 V roce 1982 melancholie navždy vymizela z oblasti psychiatrie, v revizi mezinárodní klasifikace chorob (ICD) 
řadí mezi hlavní třídu psychóz takzvanou involuční melancholii, která spadá do okruhu efektivních psychóz. In 
Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 228. 
125 Klinická deprese, tak jak ji známe dnes, v sobě nese několik znaků melancholie z dřívější doby. In Radden, J. 
The Nature of Melancholy: from Aristotle to Kristeva. New York: Oxford Univerzity Press, 2000, s. xi. 
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Pokud existovala nějaká vazba libida na určitou osobu, která byla vystavena ublížení ze strany 

milované osoby, tato vazba je otřesena a narušena. Obsazení objektu bylo zrušeno, a volné 

libido se nepřeneslo na jiný objekt, ale zpátky do ega. To znamená, že stín objektu spadl na ego,  

které je nyní považováno za objekt. Ztráta objektu se změnila ve ztrátu ega. Jinými slovy, 

člověk ztratí sám sebe. Melancholický pacient nedokáže vědomě říct, o co přesně přišel.  

To znamená, že může vědět, o koho přišel, ale neuvědomuje si, o co v této osobě přišel.  

Při truchlení je to svět, který se stává prázdný a špatný, při melancholii je to ego samotné. 

Melancholický pacient nám reprezentuje své ego jako bezcenné, neschopné čehokoliv 

dosáhnout a jako morálně opovrženíhodné. Očerňuje sebe samého a očekává, že bude odvržen, 

zároveň si neuvědomuje svoji změnu a předpokládá, že takový byl odjakživa. Tato mylná 

představa méněcennosti je dovršena nespavostí a odmítáním jídla, které jsou překvapivě silnější 

než jeho pud sebezáchovy. Odtud rovněž pochází melancholická inklinace k sebevraždě.  

Na druhé straně je velmi blízko sebepoznání a pravdě než nemelancholik. Má oči, které dokáží 

vidět pravdu.126  

Ve zkratce Sigmund Freud pojil melancholii s duševní chorobou, projevovanou 

především depresí. Odlišil melancholii od truchlení, které je běžnou reakcí na ztrátu a časem  

se dá překonat. Melancholie nemusí vznikat ze ztráty něčeho určitého. Následkem toho 

melancholik ve Freudově myšlení nedokáže čelit realitě, ve které neexistuje tento pro něj cenný 

objekt, na rozdíl od člověka, který oplakává a truchlí. Francouzská psychoanalytička a literární 

teoretička Julia Kristeva vylíčila melancholii také z negativního hlediska. Pohlížela  

na melancholii jako na symptom lidské neschopnosti přistoupit a smířit se s naší smrtelností.  

To znamená, že melancholie je podle Kristevové i Freuda neschopnost realisticky přijmout 

ztrátu, což přispívá ke kolektivní patologii.127 

Melancholie má velmi obšírnou historii, její vymezení od 15. století napříč historií 

vystihla Juliana Schiesari následujícím shrnutím:  

„Melancholická tradice byla vyzdvižena v období renesance, propracovaná osvícenstvím, 

obdivovaná v období romantismu, fetišizovaná dekadenty a teoretizovaná Freudem“.128  

 

                                                             
126 Freud, Sigmund: Mourning and Melancholia. Standard edition 14.239, 1957-61, s. 243-258. 
127 Smith, S. R. Melancholy and happiness. South African Journal of Philosophy 33.4, 2014, s. 448. 
128 Schiesar, J. The Gendering of Melancholia: Feminism, Psychoanalysis, and the Symbolics of Los in 
Renaissance Literature. New York: Cornell University Press, 1992, s. 3-4. 
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Nostalgie a melancholie 

Existuje v dnešní době vůbec nějaký rozdíl mezi vnímáním melancholie a nostalgie? 

Slovo nostalgie pochází z řeckého slova nostos – návrat domů, a algia – trápení, bolest. Jedná  

se o poměrně nové slovo, které vyjadřuje naše sentimentální vzpomínky, stýskání po něčem 

ztraceném, minulém, zašlém.129  Svetlana Boym pojímá nostalgii jako symptom našeho věku, 

jako historickou emoci, která se rozšířila do celého světa. V dnešní době tedy bereme nostalgii 

jako teskné toužení po něčem mimo náš dosah, je to hořkosladký pocit. Do 19. století byla 

nostalgie pojmem na klinickém poli. Poprvé tento výraz použil švýcarský doktor Johannes 

Hofer v 17. století, a popisoval jím známý stav švýcarských žoldnéřů, kteří bojovali daleko  

od své rodné země. Pojem v sobě zahrnoval vzpomínání s pocity smutku, lítosti a především 

stýskání po domovu.130 Melancholie i nostalgie byly obě předmětem zájmu na lékařském poli. 

V dnešní době dochází u melancholie k propojení se vzpomínáním. Melancholie v sobě  

totiž zahrnuje přemítání či rozjímání, Brady a Haapala tvrdí, že za normálních okolností  

je vyvolána specifickými lidmi nebo místy, cítíme se melancholicky vůči milované osobě nebo 

vůči pro nás důležitému místu. Může také vznikat právě myšlenkami nebo vzpomínkami  

na nepřítomný objekt zájmu. V dnešní době tak dochází k vzájemnému prolínání těchto dvou 

pojmů, melancholie má co dočinění s láskou, smutkem, teskněním, a díky tomu i s nostalgií, 

obě dvě mohou vyvolat určitý stupeň hořkosladkého pocitu.131 

 

 

 

 

 

 

                                                             
129 Ryčlová, I. Nostalgie jako jeden z ústředních motivů ruské literatury 20. století. In Hanuš, J. a kol. Nostalgie 
v dějinách. Brno: CDK, 2014, s. 59. 
130 Boym, S. The Future of Nostalgia. USA: Basic Books, 2001, s. 3-16.  
131 Brady, E.; Haapala, A. Melancholy as an Aesthetic Emotion. In Contemporary aesthetics [online]. Mischigan 
Publising, 2003 [cit. 2015-06-19]. Dostupné z 
http://quod.lib.umich.edu/c/ca/7523862.0001.006?view=text;rgn=main 



 

35 
 

Interpretační část 

Film 
 

Abych zjistila, zda se v dnešní společnosti setkáváme s návratem motivu melancholie,  

a pokud ano, jakou má tento návrat podobu, provedu analýzou a umělecko-historickou 

komparací tří filmů s melancholickými koncepty v dějinném vývoji. Snažila jsem se o pestrost 

přístupu při výběru filmů. Ve filmu Melancholie od Larse von Triera dějová linie směřuje  

ke konečnému střetnutí planety Melancholie132 a Země. Můžeme říct, že film se zaměřuje  

na budoucnost. Ve filmu Nostalgie od Andreje Tarkovského se hlavní hrdina neustále svými 

myšlenkami vrací ke svému domovu a rodině v Rusku. Můžeme říct, že se film zaměřuje  

na minulost. Ve filmu Ty, který žiješ od Roye Anderssona jde především o banální, všednodenní 

situace a problémy představovaných postav, ústřední je tedy přítomnost. Máme tedy tři roviny 

– minulost, přítomnost, budoucnost. Svoji pozornost zaměřím především na obrazové  

a umělecké projevy melancholie, budu se snažit najít atributy, které by odpovídaly jejímu 

motivu. Zároveň se zaměřím na psychologické a sociální aspekty melancholie, které budou 

z filmu zřetelné.  

Důvodem, proč jsem si vybrala právě film, a ne např. obraz, je ten, že film v sobě může 

zahrnovat obrazové, dramatické, narativní, hudební a environmentální škály. Důležité 

je propojení filmu a umění.133 Už Karel Teige zmiňoval, že ve společnosti lidé pociťují 

nedostatečnost tradičních uměleckých oborů, protože žijeme v dynamicky se rozvíjejícím světě. 

Díky kinu se nám představilo nové umění – film, který odpovídá potřebám a nutnostem dnešní 

doby. „Pochopili jsme, že kino je kolébkou všeho opravdu nového umění,…, v němž se sbíhají 

rozmanité hlasy všech měst světa, vřelé, kouzelné a melancholické písně,…“.134 Ricciotto 

Canudo už v roce 1911 mluvil o filmu jako o sedmém umění, které je cílem všech stávajících 

umění a zároveň jejich syntézou.135 V roce 1919 v Moskvě vyšel sborník Kinematograf,  

do kterého přispívali vědci z několika různých oborů, a film považovali za autonomní umění, 

podobně jako maďarský teoretik Béry Bálazse se pokusil definovat základní estetické principy 

                                                             
132 Ve filmu není blíže stanoveno (a ani to pro děj filmu a pro moji práci není podstatné), zda je Melancholie 
hvězda, meteorit, nebo planeta. Ve svojí práci budu používat výraz planeta. 
133 Monaco, J. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004, s. 25. 
134 Teige, K. Estetika filmu a kinografie. [online] 1924 [cit. 15.6.2015]. Dostupné z 
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/avantgarda/AVA1/89.pdf, s. 546. 
135 Hudec, Z. Základní tendence v myšlení o filmu 1910-1960. In Filmadivadlo [online]. Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2013 [cit. 2015-06-19]. Dostupné z 
http://www.filmadivadlo.cz/coergahdfgf/uploads/2015/01/Hudec-Zakl.-tendence-mysleni-o-filmu.pdf 
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filmu jako nového umění. Po druhé světové válce se začal klást důraz na oblast kulturního 

myšlení, souvisejícího s filmem, jako masové umění, započal vznik studií z oblasti 

psychoanalýzy, sociologie, monografie jednotlivých režisérů atd., které se snažily dokázat,  

že film skutečně náleží do umělecké roviny.136 Robert Frost prohlásil, že umění  

je nedefinovatelné. „Přesto je zábavné se o to pokusit“.137 Umění je spíše postojem než činností, 

protože zasahuje nesmírnou škálu lidské činnosti, nicméně doména filmu je ještě širší, a může 

být použita k zaznamenání většiny ostatních umění. Film byl do jisté míry značně utvářen 

ostatními staršími druhy umění, zároveň měl vliv na jejich povahu a vývoj - malířství, hudba, 

román, jevištní drama a architektura se musely nově definovat prostřednictvím filmového 

jazyka.138 Stejně jako umění v nás film dokáže vyvolat řadu pocitů. Rovněž může reflektovat 

oblasti spadající do psychologie, můžeme v něm sledovat určitou podobu multikulturních, 

sociokulturních, hodnotových či duchovních souborů reprezentací.139 Melancholie je pocit, 

který můžeme prožívat v několika různých uměleckých kontextech, od básní, románů, malby, 

hudby až k filmu.140   

 

Lars von Trier – Melancholie 
 

Apokalyptický film Melancholie z roku 2011 od Larse von Triera představuje zobrazení 

depresivní melancholie v podání hlavní hrdinky Justine (Kirsten Dunst), spojený s koncem 

světa.  

Úvod 

Film začíná propracovaným úvodem šestnácti zpomalených, téměř strnulých, záběrů. 

Jde o střídání živých obrazů za zvuku předehry Wagnerovy opery Tristan a Isolda. „Pomalost  

a tíha patří k nejstálejším atributům melancholické postavy, pokud nepropadla naprosté 

                                                             
136 Hudec, Z. Základní tendence v myšlení o filmu 1910-1960. In Filmadivadlo [online]. Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2013 [cit. 2015-06-19]. Dostupné z 
http://www.filmadivadlo.cz/coergahdfgf/uploads/2015/01/Hudec-Zakl.-tendence-mysleni-o-filmu.pdf 
137 Monaco, J. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004, s. 18. 
138 Tamtéž, s. 60-61. 
139 Krátká, J.; Vacek, P. Audiovizuální edukace – multimediální pomůcka pro potřeby vyučujících a studentů MU. 
In Muni [online]. Masarykova univerzita, 2007 [cit. 2015-06-19]. Dostupné z 
http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js08/avk/ucebnice/index.html 
140 Brady, E.; Haapala, A. Melancholy as an Aesthetic Emotion. In Contemporary aesthetics [online]. Mischigan 
Publising, 2003 [cit. 2015-06-19]. Dostupné z 
http://quod.lib.umich.edu/c/ca/7523862.0001.006?view=text;rgn=main 
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nehybnosti“.141 Živé obrazy skutečně připomínají umělecká plátna malířů, třetí záběr zobrazuje 

přímo obraz Lovci ve sněhu od Pietera Bruegela, čtrnáctý živý obraz dokonce odkazuje k dílu 

Ofélie od sira Johna Everetta Millaise. Živé obrazy v tomto úvodu za sebou chronologicky 

nenásledují. Přebíhají dopředu a dozadu, liší se tak od dějové linie, která začíná svatební 

oslavou Justiny a končí katastrofickým střetem planety Melancholie se Zemí.   

Obrázek č. 9: Justine – film Melancholie

 
Zdroj: Printscreen filmu Melancholie 

Jako první živý obraz vidíme poměrně detailní záběr ženské tváře (Kirsten Dunst),  

která pomalu otevírá těžké oči, má vlhké vlasy, nezdravě vypadající obličej s prázdným, 

unaveným výrazem. Vypadá strhaně, je stagnující, jakoby uvězněná v čase. Jak jsem již 

zmiňovala, pomalost, tíha, nehybnost jsou obvyklé atributy melancholie,142což nám napovídá, 

že Justine představuje melancholii. Za okamžik za jejími zády začnou na zem pomalu padat z 

nebe mrtvá těla ptáků, což je populární apokalyptické zobrazení, které signalizuje, že příroda 

nebo Bůh odmítají existenci člověka na Zemi.143  

                                                             
141 Starobinski, J. Melancholie v zrcadle. Praha: Malvern, 2013, s. 17. 
142 Starobinski, J. Melancholie v zrcadle. Praha: Malvern, 2013, s. 17. 
143 Sinnerbrink, R. Anatomy of Melancholia. Angelaki, 19. 4, 2014, s. 114. 
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Obrázek č. 10: Sluneční hodiny na zahradě – film Melancholie

 
Zdroj: Printscreen filmu Melancholie 

Na druhém záběru vidíme zahradu, s několika identickými stromy po bocích, v popředí 

s velkými slunečními hodinami. Podle stínů, které stromy vrhají, vyplývá, že na scéně jsou dva 

zdroje světla. Konstrukce slunečních hodin v renesanci úzce souviselo s astronomií  

a kosmografií, které měly zase blízko ke geometrii (ta souvisela s melancholií, připomeňme si, 

že melancholici měli geometrické vlohy), scénografii, nauce o proporcích a architektuře. 

S architekturou úzce souviselo projektování zahrad. Sluneční hodiny mohou být symbolicky 

spojeny s plynutím času nebo s motivem měření jakožto principem vědy, nicméně v záměru 

filmu se pravděpodobně jedná o první význam, tedy plynutí času.144 V pozadí se nachází dvojice 

postav, dospělá postava točí dokola s dítětem, ale opět si pohybu téměř nevšimneme,  

stejně jako nepatrného pohybu slunečních hodin. Obrovské sluneční hodiny v popředí nás 

upozorňují na pomíjivost, jsou předzvěstí blížícího se konce (světa).  

Další záběr je obraz Lovci ve sněhu (1565) od Pietera Bruegela. V našem záběru  

se na Lovce ve sněhu pomalu začne snášet popel. Obraz se objevil rovněž ve filmu 

v melancholickém světle Solaris od Andreje Tarkovského. Von Trier tak vzdal hold Bruegelovi 

a zároveň odkazuje k tvorbě Tarkovského.145 

Na čtvrtém záběru vidíme kosmické zachycení obrovské modré planety, pravděpodobně 

Melancholie, která pomalu zastíní červeně nebo růžově zářící hvězdu. Další záběr je sestra 

Justiny Claire (Charlotte Gainsbourg), svírající svého syna, stěží se pohybující po golfovém 

hřišti, nohy se jí zabořují hluboko do trávníku. Zobrazení připomíná noční můru,  

při které ať se člověk snaží sebevíc, nemůže běžet vpřed a ovládá ho bezmoc a zoufalství. Dále 

vidíme černého koně Justiny, Abrahama, který pomalu padá k zemi. Je obklopen černotou noci. 

                                                             
144 Ingerle, P. Příběh perspektivy. Brno: Barrister & Principal, 2010, s. 55-57. 
145 Sinnerbrink, R. Anatomy of Melancholia. Angelaki, 19. 4, 2014, s. 115. 
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Na sedmém záběru je opět Justina, stojící na golfovém trávníku s roztaženými pažemi  

jako Kristus, obklopena houfy poletujících můr. Jedná se pravděpodobně o biblický odkaz,  

ve kterém jsou můry a smrtelnost člověka tváří v tvář nekonečné moci Boha. 146   

Obrázek č. 11: Trojice – film Melancholie 

 
Zdroj: Printscreen filmu Melancholie 

Na následujícím živém obraze vidíme nevěstu Justine, mladého syna Lea (Cameron 

Spurr) a Claire (Charlotte Gainsbourg), kteří jsou rozděleně postaveni před temným hradem 

obklopeni stejně upravenými stromy. Nad Justinou modře září planeta Melancholie, nad Leem 

Měsíc a nad Claire Slunce. Scéna má prvky romantismu a připomíná nám některá díla Caspara 

Davida Friedricha.147 Následuje další zobrazení planety Melancholie, která je zřetelně mnohem 

větší než Země, střídaný záběrem Justine, která pomalu zvedá ruce, konečky jejích prstů 

začínají elektricky jiskřit, stejně jako světelné sloupce za ní.  

Obrázek č. 12: Lapená Justine – film Melancholie

 
Zdroj: Printscreen filmu Melancholie 

Se svatební recepcí souvisí další, jedenáctý záběr Justine ve svatebních šatech,  

která se snaží jít kupředu, ale je lapena do přízí stromů, které jsou obtočeny kolem jejího pasu 

                                                             
146 Tamtéž. 
147 Sinnerbrink, R. Anatomy of Melancholia. Angelaki, 19. 4, 2014, s. 115. 
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a drží ji zpátky. Tyto zvláštně vypadající větve vedou ze stromů, a celá scéna působí, jakoby 

Justinu příroda nechtěla pustit. „Afektivní zkušenost melancholie, v níž tak často převládá pocit 

tíhy, je neoddělitelná od představy nepřátelského prostoru, který blokuje nebo zachycuje 

všechny pokusy o pohyb a stává se tak vnějším protějškem vnitřní tíhy“.148 Justine střídá záběr 

opět na planetu Zemi a planetu Melancholii, které jsou už velmi blízko. Kosmické zachycení 

planet ve čtyřech záběrech je chronologické, a tak vidíme, jak se planeta Melancholie každým 

záběrem přibližuje blíž a blíž k Zemi, až se v posledním střetnou. Třináctý záběr ukazuje 

místnost pravděpodobně uvnitř sídla, z okna si všimneme hořícího stromu na zahradě. V dalším 

téměř doslova živém obraze je Justine ve svatebních šatech a drží svatební bílou kytici 

konvalinek. Konvalinka je jedovatá rostlina, nicméně symbolizuje čistotu, nevinnost, jaro, 

Velikonoce.149 Napůl ponořená pluje Justine po proudu vody. Jedná se o odkaz 

k prerafaelitskému obrazu Ofélie (1852) od Johna Everetta Millaise. V předposledním záběru 

vidíme mladého Lea, který v lese pomocí nožíku obrušuje větve stromu, aby postavil kouzelnou 

skrýš, která ho ochrání před planetou Melancholie, jak mu poradila teta Justine, která se k němu 

pomalu přibližuje v pozadí. Leo vzhlédne k nebi, a v ten okamžik kamera přepne na poslední 

záběr, kdy vidíme mohutnou planetu Melancholie, která se pomalu řítí k Zemi, až se spolu 

nakonec střetnou. Země se roztříští o mohutnou Melancholii. Jak film končí, se dozvídáme  

už nyní. 

Část první – Justine  

Děj filmu je rozdělen na dvě části, Justine a Claire. První část začíná v limuzíně, 

přičemž novomanželé mají problém dostat se na svatební oslavu do honosného sídla Justininy 

sestry Claire a jejího manžela. Panuje veselá nálada, novomanželé se usmívají, líbají, a nakonec 

přijdou na obřad po svých. Scény v limuzíně zaberou zhruba pět minut, ale Claire napomíná 

Justine, že jejich zpoždění bylo dvouhodinové. Justine je pořád veselá, jen se zdá, že nemá 

potřebu na oslavu nijak spěchat. Postupně se její nálada mění. Z oslavy se poté několikrát 

vytratí, její nálada začíná uvadat. V průběhu večera se odtrhne od svatební oslavy,  

zároveň i od svého manžela, odmítne splnit úkol svého šéfa, pohádá se s ním a přijde o povýšení 

a práci, přinutí svého manžela, aby od ní odešel. Je opuštěná a jak se dozvídáme ve druhé části, 

upadne do hluboké deprese, která ji upoutá na lůžko.  

 

                                                             
148 Starobinski, J. Melancholie v zrcadle. Praha: Albatros, 2013, s. 39. 
149 Stewart, J. The Lily in Literature. The Journal of Education, 1921, s. 346-347. 
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Část druhá – Claire 

V druhé části s názvem Claire se opět nacházíme na velkolepém sídle Claire a jejího 

manžela Johna, kteří se hádají ohledně vážnosti zdravotního stavu její sestry. Zároveň  

se dozvídáme první informace o planetě Melancholie. John zastává stejný názor jako vědci, 

kteří tvrdí, že nás těsně mine. Claire je na pochybách a nervózní, John je přesvědčen o pravdě 

vědců. Justine si je vědoma svého nezvladatelného stavu a přijíždí za sestrou,  

aby se o ni postarala. Může se jen stěží hýbat, je upoutaná na lůžko, skoro nejí, je apatická, 

pořád spí, stěžuje si na únavu. S přibližováním planety Melancholie se její stav postupně 

zlepšuje, nabývá síly a je téměř klidná, zamyšlená, ohromená planetou Melancholie. V noci  

ji sestra vidí položenou na kameni u řeky, je nahá, koupající se v modré záři Melancholie. 

Justine je očarovaná nesmiřitelnou přítomností Melancholie, která se řítí k Zemi. Melancholie 

planetu Zemi skutečně mine, ale druhý den se začne opět přibližovat. Toto zjištění John neunese 

a za pomoci prášků spáchá sebevraždu. Justine, Claire a Leo jsou uvězněni na sídle (auta 

nefungují), ale zároveň jsou uvězněni na Zemi. Jak se blíží poslední scéna, Claire, Justine a Leo 

jsou schovaní ve skrýši vyrobené z pár větví dřeva. Za zvuků gradující předehry Wagnerovy 

opery Tristan a Isolda vidíme záběr na tři postavy, na které se v pozadí řítí obrovská modrá 

planeta Melancholie, až nakonec skutečně zničí náš svět.  

Analýza a melancholické tendence 

Justine má všechno po čem obyčejní lidé touží. Má skvělou práci v reklamní společnosti,  

ve které má na starost vymýšlení sloganů k reklamám, a podle všeho jí jde její práce skvěle. 

Jde jí dokonce tak dobře, že ji zaměstnavatel přímo na svatbě při proslovu před všemi nabídne 

povýšení. Finančně na tom evidentně také není špatně. Má krásného a hodného manžela,  

který ji bezmezně zbožňuje. Během jednoho večera, jedné noci, přijde o všechno. Nesnaží  

se tomu vzdorovat, ztráty si jakoby způsobuje záměrně. Je náladová, unavená z lidí a ze světa, 

vykazuje typické znaky stinné stránky melancholie. Připomeňme si duševní postihy,  

které k melancholii vztahoval Freud.150 Jsou jimi sklíčenost, smutek, nezájem o okolní svět, 

snížení schopnosti milovat, celková neschopnost konat, odmítání jídla, atd. – Justine  

je vykazuje. Pokaždé, když je Justine sama, vytržená z reálného světa (např. jakmile odejde  

z oslavy na golfové pole, nakterém poprvé v dáli spatří planetu Melancholii, nebo když se nahá 

dívá na Melancholii), spustí se hudba předehry Wagnerovy opery Tristan a Isolda. Justine 

udržuje znepokojivě romantický vztah k planetě Melancholii, na myšlenku apokalypsy pohlíží 

                                                             
150 Freud, Sigmund: Mourning and Melancholia. Standard edition 14.239, 1957-61, s. 244. 
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klidně. Je to možnost osvobození se ze světa pozemského, který je pro ni plný utrpení a zla. 

Svojí sestře ve druhé části filmu říká, že Země je špatná, život na Zemi je zlý, není třeba truchlit, 

protože nikomu chybět nebude. Je přesvědčená o tom, že Země je jediná planeta,  

na které je život, a to už ne na moc dlouho. Což nás přivádí k dalšímu melancholickému rysu.  

V případě Justine si všímáme její neobvyklé schopnosti. Můžeme to interpretovat  

jako linku propojení melancholie s věšteckými schopnostmi. Justine oplývá touto zvláštní, 

vytříbenou schopností. „Ví věci“, což můžeme s přimhouřenýma očima považovat za nadání,  

o kterém mluvil Aristotelés. Zmiňuje soutěž fazolovou loterii, které se hosté na svatbě mohli 

zúčastnit. Cílem bylo uhodnout či přiblížit se přesnému počtu fazolí v lahvi. Nikdo neuhodl 

správnou odpověď, Justine se o to ani nesnažila, ale správnou odpověď věděla.  

Stejně tak si je jistá koncem světa, ke kterému skutečně dojde. Pamatujme na neustálou hrozbu,  

která se nad melancholiky a věštci vznáší. Hrozba projevení se neblahého atributu 

melancholického temperamentu,151 k čemuž v případě Justine skutečně došlo. Věštci před námi 

odhalí svoje nitro a řeknou, co je dnes. Nemají masku a neukazují nám vnější já, ale jejich 

opravdové já.152 Justine skoncuje s přetvářkou. Zpočátku se snaží chovat jako usměvavá 

nevěsta, nicméně to dopadne fiaskem a ve druhé části filmu Claire vidíme, jaká Justine skutečně 

je. Je přesvědčená o konci světa, a chladně bez náznaku soucitu svoje přesvědčení vykládá 

sestře. Nápad Claire příjemně strávit poslední chvilky života se sklenkou vína cynicky odmítá. 

Připomeňme Freuda,153 který rovněž zmiňuje, že melancholici dokáží vidět pravdu lépe  

než ostatní a mohou zjistit, jací skutečně jsou, i když se nevyhnou melancholické nemoci.  

Na druhé straně je Justine neschopná vypořádat se s každodenním životem a nedokáže 

normálně fungovat. Svatba, jakožto kulturně akceptovaný rituál šťastného života,  

je pro ni nezvladatelná. Odtrhuje se od společnosti, vyhledává samotu. V samotě a odtržení  

od společnosti můžeme vidět další spojitost s melancholií,154 podle Kanta byla melancholie 

metafyzickou samotou.155 

Tradiční propojení melancholie a génia z renesanční epochy se ve filmu nevyskytuje. 

Justine je sice výborná ve své práci, nicméně tento fakt nemůžeme považovat za onu genialitu 

                                                             
151 Starobinski, J. Melancholie v zrcadle. Praha: Malvern, 2013, s. 43. 
152 Földényi, László F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 
27. 
153 Freud, Sigmund: Mourning and Melancholia. Standard edition 14.239, 1957-61, s. 246. 
154 Brady, E.; Haapala, A. Melancholy as an Aesthetic Emotion. In Contemporary aesthetics [online]. Mischigan 
Publising, 2003 [cit. 2015-06-19]. Dostupné z 
http://quod.lib.umich.edu/c/ca/7523862.0001.006?view=text;rgn=main 
155 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 173. 
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a velikost především renesančních umělců. Nejdůležitější koncepci melancholie jakožto génia 

tak film Melancholie postrádá.   

 

Andrej Tarkovskij – Nostalgie  
 

Přední ruský režisér Andrej Arsenevič Tarkovskij natočil v roce 1983 film Nostalgie,  

který hned po filmu Zrcadlo považoval za svoji nejintimnější výpověď. Co se týče pojmu 

nostalgie, Tarkovskij jej považoval za jasně nedefinovatelný, jelikož se v něm mísí mnoho 

subjektivních faktorů. „…zejména lítost, soucit, spoluúčast i bytostné ztotožnění s utrpením 

jiného člověka.“156 Je to svým způsobem nemoc. Nostalgii můžeme definovat jako poetický 

film, Stephanie Sandler definuje poetické filmy jako ty, ve kterých je hlavní příběh nahrazen 

důrazem na náladu nebo atmosféru.157 Film Nostalgie je v podstatě melancholická nenarativní 

meditace o paměti a exilu.158 

Děj 

Ruský intelektuál Andrej Gorčakov (Oleg Yankovsky) přijíždí do Itálie za doprovodu 

tlumočnice Eugenie (Domiziana Giordano), aby se dozvěděl více o životě ruského hudebního 

skladatele jménem Pavel Sosnovsky, který musel emigrovat právě do Itálie. Ze svého života 

v italském exilu byl sklíčený a spáchal sebevraždu. Andrej o něm potřebuje v Itálii nasbírat více 

informací, aby mohl napsat jeho životopis. Od tohoto úkolu nakonec upustí a jeho cesta  

do Itálie má ve výsledku zcela jiný směr. První zastávka je malý kostel. I když jeli v mlze  

přes půlku Itálie, Andrej odmítne jít dovnitř a Eugenie jde sama. Později na chodbě hotelu  

se dozvídáme, že Andrej zastává názor o nemožnosti překladu poezie do cizího jazyka,  

kterou v překladu nedokážeme pochopit.  

                                                             
156 Vlček, R. Nostalgie a ruské dějiny: Role osobnosti. In Hanuš, J. a kol. Nostalgie v dějinách. Brno: CDK, 2014, s. 
27-28.  
157 Sandler, S. On Grief and Reason, on Poetry and Film: Elena Shvarts, Joseph Brodsky, Andrei Tarkovsky. The 
Russian Review 66.4, 2007, s. 649. 
158 Thompsonová, K.; Brodwell, D. Dějiny filmu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 653.  
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Obrázek č. 13: Andrej v pokoji – film Nostalgie

 
Zdroj: Printscreen filmu Nostalgie 

Jakmile je Andrej sám v hotelovém pokoji, zatímco venku vydatně prší, lehne  

si na postel, a z otevřené koupelny k němu přijde jeho pes, kterého má doma v Rusku. Celý film 

je protknut zobrazeními jeho domova v Rusku, jeho manželky a dětí. Zdá se mu o jeho ženě  

a i o Eugenii. Po probuzení se jde společně s Eugenií podívat k lázním, kde potkají místního 

blázna Domenika. Lidé v obci ho považují za blázna, protože držel pod zámkem svoji rodinu 

dlouhých sedm let, aby je ochránil před koncem světa. Vydají se navštívit Domenika, Andrej 

si s ním chce promluvit. Eugenie se urazí a odchází, Andrej jde na návštěvu.  

Obrázek č. 13: Dům Domenika – film Nostalgie

 
Zdroj: Printscreen filmu Nostalgie 

Zase prší a Andrej se prochází po domě s děravou střechou, voda stéká do velkých 

kaluží, stěží vidíme suchého místa. Domeniko chce spasit svět, potřebuje vstoupit do pramene 

svaté Kateřiny se zapálenou svíčkou, žádá Andreje, aby to udělal za něj. Domeniko potom 

vzpomíná na den, kdy musel otevřít sedm let zamčený dům se svojí rodinou. Andrej se vrací 

do hotelu, kde ho v pokoji čeká rozčílená Eugenie, pohádají se a Eugénie odjíždí do Říma. 
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Obrázek č. 14: Andrejova vzpomínka na domov – film Nostalgie 

 
Zdroj: Printscreen filmu Nostalgie 

Andrej se opět zasní, vidíme jeho ženu Marii, syna, dceru, babičku i psa, kteří vyjdou 

ven před jejich chatrč a rozhlížejí se. Celá vize je černobílá. Poté vidíme Andreje, který vchází 

v potoku vody do polorozpadlého chrámu, který je i vevnitř zaplaven vodou. Chvíli si opilý 

povídá s malou dívenkou Angelou. Cituje verše z knihy Arsenije Tarkovského, která následně 

začíná pomalu hořet u ohýnku, vedle kterého Andrej v chrámu leží. Další černobílá představa 

je Andrej, který vstává ze země a jde špinavou ulicí, vidí skříň se zrcadlem, chce ji otevřít  

a v odraze místo sebe spatří Domenika. Poté se prochází mezi sloupy, jakoby v chrámu  

bez střechy. Andrej čeká na taxík, ale má telefon. Volá mu Eugenie z Říma a říká mu  

o Domenikovi, který tři dny demonstroval a ptal se, jestli Andrej splnil, co slíbil. Domeniko má 

proslov na náměstí, mezitím Andrej jede k lázním, které se zrovna čistí. Domeniko se polije 

benzínem a upálí se, lidé sledují jeho smrt. Andrej zapálí svíčku, kterou od Domenika dostal  

a snaží se přejít, nohy ve zbytku vody, bazén sv. Kateřiny. Povede se mu to až napotřetí, 

s vypětím všech sil pokládá svíčku na kamenný okraj. Slyšíme ho zasýpat a padá k zemi. 

Pravděpodobně je mrtev.  

Obrázek č. 15: Poslední záběr – film Nostalgie 

 
Zdroj: Printscreen filmu Nostalgie  
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Poslední záběr je černobílý, vidíme Andreje, sedícího na zemi před kaluží vody se svým psem, 

v pozadí jeho dům. Začíná sněžit, a jak se obraz oddaluje, vidíme, že celá scéna je zasazena  

do otevřeného chrámu bez střechy. Film je věnován matce Andreje Tarkovského.  

Analýza a melancholické tendence 

Můžeme říct, že Domeniko je melancholik. Žije sám, je vyloučený ze společnosti, moc 

toho nenamluví (pokud zrovna nedemonstruje), a nakonec spáchá sebevraždu. Melancholici 

byli charakterističtí pohledem do země, shrbenými rameny, bez úsměvu, nedbale oděni, byli 

tvrdohlaví a nenáviděli ostatní lidi, což nám dává téměř přesný popis Domenika. 159 Je zde tedy 

zřejmé vykreslení melancholika a jeho stinných stránek. Společnost Domenikovi dělá jeho pes. 

Pes byl rovněž spojován s melancholií a šílenstvím.160Porovnejme např. spícího psa v díle 

Melencolia I – Albrech Dürer. Andrej přemýšlí o tom, kdo jsou to vlastně šílenci a následně 

prohlašuje, že právě oni jsou blíž pravdě. Freud161 i Aristotelés162 zastávali stejný názor. Podle 

Földényiho je věštec spřízněn s šílencem a ten je zase spřízněn s melancholikem. „Všichni tři 

jsou součástí určité souvislosti, která pro naši kulturu už kamsi hluboko zapadla: dnes je věštec 

šarlatán, šílenec duševně nemocný a melancholik je pouze sklíčený“.163 A skutečně, lidé 

Domenika považovali za blázna, za duševně chorého, trpěl smutkem.  

Už Avicenna164 si všiml, že melancholici inklinují k sebevraždě, stejný názor má 

Freud165 i Robert Burton v díle Anatomie melancholie. Domeniko na konci filmu spáchá 

sebevraždu. Ve filmu je zřejmé, že Andrej se postupně mění v Domenika. Koneckonců scéna, 

kdy se Andrej podívá do zrcadla a vidí Domenikovu tvář, tomu napovídá. Ikonologická tradice 

melancholii občas spojovala se zrcadlem a pohledem k odrážejícímu se obrazu, zrcadlo bylo 

doplňkem koketerie a, pro nás významným, symbolem pravdy,166tedy v našem případě 

Andrejova proměna v melancholického a bláznivého Domenika. Andrej je víc sklíčený,  

po odjezdu Eugenie zůstává chladným a je úplně sám, ponořený do vlastních představ  

a myšlenek, stále víc propadá hluboké melancholii. Samota se pojila s melancholií, podle Kanta 

byla melancholie metafyzickou samotou.167 Vykazuje stinné stránky melancholie, které známe 

                                                             
159 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 53. 
160 Panofsky, E. The Life and Art of Albrecht Dürer. Princeton: Princeton University, 2006, s. 156. 
161 Freud, Sigmund: Mourning and Melancholia. Standard edition 14.239, 1957-61, s. 247. 
162 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 29. 
163 Tamtéž, s. 28. 
164 Földényi L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 55. 
165 Freud, Sigmund: Mourning and Melancholia. Standard edition 14.239, 1957-61, s. 252. 
166 Starobinski, J. Melacholie v zrcadle. Praha: Albatros, 2013, s. 18. 
167 Földényi, L. F. Melancholie – její formy a proměny od starověku po současnost. Praha: Malvern, 2013, s. 173. 
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už od antiky přes středověk až po Freuda. Melancholie je v sobě nesla, sice s utlumením např. 

doby renesance, vždy.  

Tarkovskij užívá dlouhé, pomalé záběry, ve kterých se neobjevuje téměř žádná akce, 

není zde výrazná dějová linie, a film není postaven na dialozích. Snímek je spíše ztělesněním 

vnitřního prožitku. V obrazu si všimneme značného utlumení barev, což bylo režisérovým 

záměrem, některé záběry působí až černobíle.168 Často se ve scénách Andrejových představ 

vyskytuje mlha, scény působí pochmurně. Připomínají tak některé obrazy Caspara Davida 

Friedricha, naprř. Mnich u moře, Opatství v Eichwaldu, Východ Měsíce u moře. Zcela určitě  

se nejedná o obrazy Melancholie (viz kapitola Melancholické obrazy a obrazy Melancholie), 

ale scény na nás můžou působit melancholicky, i když se na nich melancholická figura nemusí 

nutně vyskytovat. Použitím mise-en-scène vytvořil Tarkovskij vizuální efekt, který nám utkví 

v paměti. Podle Bazina je jádrem realistického filmu právě mise-en-scène. Jedná se o snímání 

s velkou hloubkou ostrosti a dlouhé záběry po celou sekvenci, které divákovi umožní větší účast 

na filmovém prožitku. „Hloubka ostrosti dostává diváka do bližšího vztahu s obrazem, než jaký 

má ve skutečnosti. Filmová forma je tedy intimně zapojena do prostorových vztahů: jinými slovy 

mise-en-scène.“169 Scénami, ze kterých tříští opuštěnost vyjadřuje krizi, rozkol, 

melancholickou stagnaci.170 Smutek a pohnutky v Andrejově mysli jsou znázorněny 

architekturou budov. Budovy jsou téměř polorozpadlé, s děravými stropy, zatopené vodou, 

interiér je propustný přírodě, uvnitř vidíme projevy přírody, ať už jde o trávu nebo vodu  

(např. scény v chrámu bez střechy, uvnitř domu Domenika).171 Andrej teskní po svém domovu, 

po chalupě zalité v mlze v Rusku, kde na něho čeká jeho rodina. Jeho vzpomínky a představy 

jsou pro něho reálnější, než něco uměle vytvořeného lidmi. První zastávka je kostel,  

ve kterém je obraz Madonny, který mu připomíná jeho ženu. Nejde se na něj ani podívat, svoji 

ženu vidí ve svých představách. Zároveň jí odmítá telefonovat. Tíha přítomnosti je citelná, 

Andrej proto velmi často utíká ke svým představám. Ukazuje nám nostalgii, která je touhou  

po návratu k rodině, tedy určitým osobám, zároveň i touhou po návratu ke konkrétní krajině  

                                                             
168 Burns, Ch. L. Tarkovsky’s Nostalghia: Refusing Modernity, Re-Envisioning Beauty. Cinema Journal, 50.2, 
2011, s. 104-106. 
169 Monaco, J. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004, s. 412–415.  
170 Burns, Ch. L. Tarkovsky’s Nostalghia: Refusing Modernity, Re-Envisioning Beauty. Cinema Journal, 50.2, 
2011, s. 104.  
171 Tamtéž, s. 105. 
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a kultuře, nicméně na samotný návrat nespěchá a oddaluje ho. Pro Andreje stejně jako  

pro Tarkovského nelze nostalgii překonat, je to příliš hluboký cit, který není léčitelný.172  

Jak už sám název filmu napovídá, ústřední pocit, který Andreje ovládá a který se 

Tarkovkij snaží vykreslit je nostalgie. Mohlo by se zdát, že film je pouze nostalgický, ale mezi 

nostalgií melancholií existuje jisté spojení a prolínání (viz kapitola Nostalgie a melancholie). 

Andrej trpí nostalgií, kterou Svetlana Boym nazývá reflexivní nostalgie.173 Boym 

rozlišuje nostalgii restorativní, která lpí na nostos, a reflexivní, která lpí na algia, na toužení 

samotném a pocitu ztráty, na nedokonalém vzpomínání.174 Reflexivní nostalgie se víc zajímá  

o meditaci nad historií a plynutím času, je zaměřena na vzpomínky jedince a kulturní paměť,  

je orientovaná na příběh jedince, který návrat domů neustále odkládá – tesklivě, ironicky, 

zoufale.175 Chrání si porušené zlomky paměti, ale může být ironická i humorná, protože toužení 

a kritické myšlení nemusí být v opozici.176 Podle Boym obsahuje reflexivní nostalgie prvky 

truchlení i melancholie, kterými se zabýval Freud. Připomeňme, že truchlení je spojeno  

se ztrátou milované osoby nebo určité abstrakce, jako je domov nebo svoboda, člověk potřebuje 

určitý čas, aby se vyrovnal se smutkem. U melancholie není přesně známa příčina smutku  

a jedná se spíše o podvědomou záležitost, nepřejde nás po určité době žalu, jako je tomu  

u truchlení. Reflexivní nostalgie je formou hlubokého truchlení, pocit ztráty nikdy nezmizí,  

a má zároveň určité spojení se ztrátou kolektivních rámců paměti.177  

 

Roy Andersson – Ty, který žiješ 
 

Film Ty, který žiješ z roku 2007 od švédského režiséra Roye Anderssona nám ukazuje  

více než padesát scén, které vypadají, že sice následují podle určitého logického pravidla,  

i když tomu tak ve skutečnosti není. Vidíme svět, který je podobný tomu našemu,  

ale takřka všechny postavy trápí nějaká chmura, jsou nešťastné a my můžeme tragikomicky 

nahlédnout do zlomku jejich absurdně vykreslených, posmutnělých životů. Film nic 

                                                             
172 Burns, Ch. L. Tarkovsky’s Nostalghia: Refusing Modernity, Re-Envisioning Beauty. Cinema Journal, 50.2, 
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173 Tamtéž, s. 115. 
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neidealizuje, po zhlédnutí může na člověka padnout melancholická nálada, nebo mu dávka 

určité přehnanosti a absurdity některých scén přijde zábavná. 178 Uvedu pouze některé scény. 

Obrázek č. 16: Nešťastná žena na lavičce – film Ty, který žiješ

 
Zdroj: Printscreen filmu Ty, který žiješ 

Vidíme ženu sedící posmutněle na lavičce v parku, vedle ní jejího přítele se psem. Žena  

je nešťastná, skoro brečí, chce být sama, oba dva vcelku rázně posílá pryč. Stěžuje si na to,  

že jí nikdo nerozumí a nikdo ji nemá rád, všichni lžou, dokonce i jejich pes. Jakmile přítel 

zmíní, že dal do trouby telecí, žena konstatuje, že za chvíli teda možná přijde. Dokouří cigaretu 

a začne zpívat o motorce, za ní se zpoza stromu vynoří muž a naslouchá ji. Moc by si přála 

motorku, aby na ní mohla ujet pryč, ale motorka je příliš drahá. Ve filmu ji ještě vidíme v baru, 

kdy je čas na poslední objednávku, a všichni lidé se nahrnou k baru. Žena pokřikuje to co 

předtím, že jí nikdo nerozumí, ale že možná za chvíli přijde. Poté se objevuje ve scéně,  

ve které na její dveře klepe muž, který se za ní vynořil v parku s kyticí lilií. Otevře dveře,  

on natáhne ruku s kyticí, a žena prásknutím dveří přibouchne její květy, muž potom posmutněle 

odchází. V další scéně vidíme ženu na večeři se svým přítelem a psem u jeho matky, stěžuje  

si na neochotu staré ženy, která ji nechce dopřát alkohol k večeři, a opět si stěžuje na život, 

zatímco si z kabelky dolévá alkohol do pití.  

                                                             
178 Johnson, W. Going Offbeat. Univerzity of California: Film Quarterly, 63.2, 2009, s. 10. 
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Obrázek č. 17: Léthé – film Ty, který žiješ

 
Zdroj: Printscreen filmu Ty, který žiješ 

V zamlženém počasí vidíme tramvaj, ze které vystupuje několik lidí. Tato scéna  

by nebyla příliš zajímavá, kdyby na tramvaji nebyl nápis Léthé. Léthé je mytologická řeka 

zapomnění pramenící v podsvětí. Pokud se z ní pije, člověk upadne v zapomnění o svém 

životě.179 Pro melancholika „budoucnost ztratila smysl, minulost je ztracenou vzpomínkou 

uplývanou ve vlnách Léthé, současnost nelze smysluplně a uspokojivě vyplnit.“180 Lidé 

vystupující z tramvaje Léthé tak zřejmě pociťují nespokojenost se svým životem, na který díky 

Léthé raději zapomenou.  

Obrázek č. 18: Trik s ubrusem – film Ty, který žiješ

 
Zdroj: Printscreen filmu Ty, který žiješ 

Dále následuje scéna, ve které můžeme sledovat příběh řidiče v zácpě, zalitého v mlze. 

Vypráví nám o svém snu. Zdálo se mu, že je na rodinném večírku, na kterém nikoho neznal,  

byla tam pochmurná nálada a on měl pocit, že je to kvůli němu. Chtěl rozproudit atmosféru  

a předvést trik s ubrusem. Stůl byl samozřejmě honosně prostřen čínským porcelánem starým 

přes dvě stě let. Jedna žena se zeptala, jestli by se předtím neměli najíst, řidič ji ujistil,  

                                                             
179 Lethe. In Theoi [online]. [cit. 2015-06-19]. Dostupné z http://www.theoi.com/Khthonios/PotamosLethe.html 
180 Josephy, M. Obraz melancholie. In Josephy [online]. 2009 [cit. 2015-06-19]. Dostupné z 
http://www.josephy.cz/obraz-melancholie/ 
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že to nebude nutné. Trik se samozřejmě nepovedl a skončil fiaskem, všechny talíře na zemi. 

Následně byl u soudu, právník vedle něj vzlykal, soudci popíjeli pivo. Za nedbalost ho odsoudili 

na elektrické křeslo. Další záběr je místnost s elektrickým křeslem, ve které policista zkouší, 

jestli je křeslo funkční, našeho řidiče odvlečou ke křeslu za slov jeho právníka, a i pracovníka 

u elektrického křesla, ať se snaží myslet na něco jiného. 

Obrázek č. 19: Sklíčený doktor – film Ty, který žiješ

 
Zdroj: Printscreen filmu Ty, který žiješ 

V dalším malém příběhu je psychiatr, který projde plnou čekárnou pacientů do své 

ordinace, kde čeká sestra se štosem zdravotních karet. Doktor na kameru říká, že psychiatrem 

je už dvacet sedm let, a už je z toho zničený. Každý rok poslouchal nešťastné pacienty, kteří 

nejsou spokojení se svým životem, chtějí se víc bavit, a u doktora hledají pomoc. Podle něj 

chtějí lidé příliš, chtějí být šťastní, ale přitom jsou egoističtí, sobečtí a sebestřední. Přestal  

se snažit dělat každého šťastným a teď už jen předepisuje silné prášky. 

Analýza a melancholické tendence 

Celý film se nese v šedivém tónu, občas jej prosvětlí odstíny zelené nebo žluté,  

ale nevýraznost barev převažuje. Film je pomalý, Andersson se scénami nikam nespěchá, 

připomíná tím melancholickou stagnaci. Všimneme si určitých scén, které nasvědčují, že je film 

kontinuální (začíná výpovědí muže, kterému se zdálo o bombardérech, a končí záběrem  

na několik letadel, mířících k městu), ale převážně je zcela odlišný od běžné zápletky filmu, 

opovrhuje uceleností, souvislostmi, srozumitelností i kontinuitou.181 Autor tímto způsobem 

vyjadřuje skepsi k velkým narativům. Téměř všechny postavy ve filmu trápí nějaký problém, 

nějaká chmura, kvůli které jsou sklíčení, melancholičtí, smutní. Připomeňme sira Roberta 

Burtona, který tvrdil, že melancholický je celý svět, melancholie může postihnout každého  

a má nesčetně příčin a podob. Výrazné ikonografické prvky melancholické tradice ve filmu 

                                                             
181 Johnson, W. Going Offbeat. Univerzity of California: Film Quarterly, 63.2, s. 10. 
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nejsou zřetelné, za melancholický můžeme film označit kvůli utlumeným barvám a především 

sklíčenosti a tesknotě, které jsou u většiny malých příběhů, ze kterých se film skládá, zřejmé. 
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Závěr 

V teoretické části jsem se snažila vytyčit nejzásadnější body pojetí melancholie,  

abych přiblížila, jaký byl na tuto problematiku v jednotlivých obdobích obecný pohled. 

Zaměřila jsem se především na oblast umění, zmínila jsem přední osobnosti a jejich myšlenky 

o melancholii, a snažila se nastínit, jak byla melancholie vnímána společností. Analýzou  

a historicko-umělecky komparačním postupem jsem se na příkladu tří filmů snažila zjistit,  

zda v současné době dochází k návratu tradice melancholického motivu u současných filmů. 

U snímku Melancholie od Larse von Triera si můžeme v úvodních šestnácti 

zpomalených záběrech všimnout některých obrazových znaků, které se vztahují k melancholii. 

Už samotnou zpomalenost záběrů můžeme chápat jako atribut melancholie, nicméně nejvíce 

viditelná je pomalost, tíha, chmurná nálada a unavený výraz v prvním záběru na detailní obličej 

Justine, která tímto jasně odkazuje k melancholii. Devátý záběr, zobrazující Justine, Lea  

a Claire na prostranství před sídlem v záři planety Melancholie, Měsíce a Slunce, připomíná 

díla Caspara Davida Friedricha, a působí tak na nás melancholicky, jedná se o melancholický 

obraz (viz kapitola Melancholické obrazy a obrazy Melancholie). Jedenáctý záběr na Justine 

lapenou v příze stromů a neschopnou jít kupředu rovněž hodnotím jako zobrazení vztahující  

se k melancholii. Prostor je obrazem vnitřní těžkosti lapené, melancholické Justine.  

Na zobrazení živých obrazů můžeme sledovat estetizovanou podobu melancholie. V průběhu 

děje filmu Justine vykazuje melancholické znaky především ve svém chování. Náladovost byla 

pro melancholiky typická, ve druhé části filmu vidíme zřetelně zápornou podobu melancholie, 

kterou na klinickou rovinu uvedl především Freud, ale zabývali se jí vesměs všichni významní 

autoři píšící o melancholii, počínaje Hippokratem, přes Ficina až po Burtona. Důležitá  

je korelační linie mezi melancholií a věšteckými schopnostmi Justine, která byla uznávána  

za Aristotela. Dalo by se předpokládat, že v souvislosti s věšteckými schopnostmi by se mohla 

prokázat i další linie, a to korelace mezi melancholií a géniem. Nicméně Justininu výjimečnost 

v pracovní sféře nemůžeme považovat za relevantní srovnání s pojetím v renesanci.  

Ve filmu Nostalgie Andreje Tarkovského si všimneme pomalých záběrů bez výraznější 

akce, film nestojí na dialozích. Chápeme ho jako niterní prožitek, Tarkovskij tak v jistém slova 

smyslu zastává skepsi k velkým narativům, jelikož je pro něj důležité zobrazit právě pocity 

hlavního protagonisty. Pochmurné, zamlžené scény (Andrejovy představy a sny o jeho 

domovu) nám připomínají díla Caspara Davida Friedricha a jsou tak melancholicky působícími 

obrazy. Pro moji práci zajímavá je scéna, kdy Andrej vidí v zrcadle tvář Domenika místo své. 
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Zrcadlo lze interpretovat jako zrcadlo pravdy, které v tomto případě naznačuje propojení  

mezi povahou Domenika a Andreje. Domeniko na konci filmu spáchá sebevraždu, připomeňme 

si, že melancholici inklinovali k sebevraždě (tento názor zastával např. Avicenna, Burton, 

Freud). Je zde zřetelně ukázáno propojení mezi melancholií a nostalgií, kterým se zabývala 

Svetlana Boym. Pod pojem reflexní nostalgie, kterou hlavní protagonista trpí, zařadila 

Freudovo pojetí truchlení a melancholie. V samotném ději filmu si všimneme znázornění 

určitých zlomků historické tradice melancholie. Domenika a Andreje pozorujeme v propojení 

s šílenstvím, osamělostí, sklíčeností - melancholii a nostalgii vidíme v negativním světle.  

Snímek Ty, který žiješ od Roye Anderssona charakterizuje opět jakýsi druh autorovy 

skepse k vysvětlení velkých smyslů světa, a tedy skepsi k velkým narativům, zabývá  

se drobnostmi a běžnými, banálními situacemi ze života zcela obyčejných lidí, které jsou sice 

občas částečně vyhrocené, ale neřeší žádný výrazný problém. Stejně jako u filmu Nostalgie  

si všimneme záměru režiséra upravit barevný tón celého snímku a pomalého rytmu, ve kterém 

se Andersson dlouho věnuje problémům jednotlivých postav. Z jejich příběhů je zřejmé,  

že občas každého něco trápí, a tím pádem má jedinec melancholické sklony, což se podobá 

vnímání melancholie sira Roberta Burtona. V jeho myšlení je melancholie nemocí celého 

lidstva a je takřka nemožné se jí vyhnout.  

Melancholie v analyzovaných filmech definitivně ztratila svoji konceptualizaci a tradici  

ve spojení renesančního génia. Ale zato si můžeme všimnout podobností mezi jednotlivými 

interpretovanými filmy. Ve všech najdeme prvek zpomalenosti až stagnace děje či konkrétních 

scén, výrazně se projevuje skepse k narativům, a zároveň jakási estetizace melancholických 

scén. Ve filmu Melancholie a Nostalgie hlavní protagonisté vyhledávali samotu,  

která je melancholická. V žádném z filmů nevidíme onu Melancholii (záměrně s velkým M), 

která by pomocí svých znaků odkazovala k dalším spojením. Nicméně všímáme si znaků,  

které se vyskytují samostatně, např. pes, sluneční hodiny, zrcadlo. Melancholické obrazy jsou 

nejvíce zřetelné u filmu Melancholie a Nostalgie, ve kterých připomínají díla Caspara Davida 

Friedricha, zároveň zobrazují svět jako místo plné smutku a tesknoty, což je nejzřetelněji 

představeno ve snímcích Nostalgie a Ty, který žiješ. Pojetí melancholie je historicky velmi 

široké, moje práce se zaměřila na srovnání melancholických tendencí ve filmové tvorbě,  

ale rozhodně zde zůstává velký prostor pro další výzkum projevů melancholie v dnešní kultuře. 
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