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konsekvence. Soubor o s u d o v ý c h
k ř i ž o v a t e k z p o z d i l o b h a j o b u d i p l o m o v é práce p ů v o d n ě o roky. N a s t u p u j í c í noví s t u d e n t i
přinášejí o p a k o v a n é nová o č e k á v á n í , s učiteli n a s t a v u j í nové nároky a tak je n e s n a d n é
vracet se mezi ně a n á r o k y p ř i j m o u t . V ý s l e d e k této práce je však č a s e m p o z o r u h o d n ě
nezasažený, p a r a d o x n ě přesto, že je t é m a t i c k y na č a s e z c e l a závislý.
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O d s t u p přináší h l o u b k u p o r o z u m ě n i t é m a t u . Práci c h a r a k t e r i z u j e j a s n á pod
povrch j d o u c í s t r u k t u r a . S t r u k t u r u p o d t r h u j e p ř e h l e d n é a pointující t y p o g r a f i c k é řešení.
Úvodní části t e o r e t i c k é práce p r o z k o u m á v a j í k o m p e t e n t n ě o b e c n é s o u v i s l o s t i
cestování, j e j i c h historii i obrazy lidí na c e s t á c h . R o z l i š e n o je pojetí c e s t o v a t e l e ,
poutníka i turisty. P ř e d e v š í m t é m ě ř n e e x i s t u j í c í s o u v i s l o s t mezi p r v n í m i d v ě m a
a turistou j s o u z d r c u j í c í . Ve d r u h é části je i n t e n z i v n ě p r o s t u d o v á n a a r e f l e k t o v á n a
t é m a t i k a d e n í k ů a j e j i c h kontexty ve v ý t v a r n é m u m ě n í , v literatuře a poezii, h u d b ě
a filmu. V ý t v a r n á č á s t stojí na F. S k á l o v i j u n . , m e d a i l o n y má d a l š í c h d e s e t autorit
výtvarníků, kteří p s a l i / k r e s l i l i deníky ( s k i c á ř e z cest). Jsou p ř e d l o ž e n y z á s t u p n é
příklady c e s t o p i s ů (od r e n e s a n c e po 20. století).
Následuje o b s a ž n á d i d a k t i c k á část. D i p l o m a n t k a v ý z n a m n o u v ě t š i n u
didaktických řad o d u č i l a b ě h e m š k o l n í h o roku na Z U Š s r o z m a n i t ý m i v ě k o v ý m i
k a t e g o r i e m i - od m a l ý c h dětí po d o s p ě l é . Práce G. Š t a j e r o v é ve š k o l e je p ř í k l a d e m
neokázalého, p o s t u p n é h o a také s p o l e č n é h o z k o u m á n í složitých t é m a t spolu s dětmi,
a d e k v á t n ě věku. V z n i k l y učitelsky k o m p e t e n t n í řady, ve kterých je i při r e z i g n a c i na
doslovné výtvarné c i t a c e , z ř e j m é v e l k é p o r o z u m ě n í pro t é m a t a . Nápady v ý t v a r n ý c h
řešení se kryjí se s t a r o v ě k ý m i v ý c h o d i s k y aniž by je ilustrovaly, s a m o z ř e j m o s t í j s o u
o b s a h o v é přesahy ve k t e r ý c h se u a b s o l v e n t ů kurzů mění vztah ke v z d á l e n ý m
kulturám, od p r v o p l á n o v é h o t u r i s t i c k é h o v n í m á n í z n a k ů c e l k u až po z n a l o s t k u l t u r n í c h
j e d i n e č n o s t í Egypta m i n u l o s t i i d n e š k a .
Celá práce vyrostla z p ř e d u r č e n o s t i dvojí rodinné c e s t o v a t e l s k é z k u š e n o s t i .
Ve třicátých letech n a v š t í v i l a Egypt p r a b a b i č k a , po š e d e s á t i letech s a m a d i p l o m a n t k a .
Napětí které tyto dvě cesty u m o c ň u j e je s k u t e č n o s t dvou d o c h o v a n ý c h deníků.
Fotografických a p s a n ý c h . Příběh, silně z a m o t a n ý o s u d o v ý m i d a n o s t m i , dal příležitost
ke vzniku této d i p l o m o v é práce a j e j í c h a u t o r s k ý c h v ý s t u p ů , které j s o u j e d n o u
dodatečným, s p o l e č n ý m f o t o g r a f i c k ý m d e n í k e m , který p ů v o d n ě d o k u m e n t o v a l obě
cesty a n a v š t í v e n á místa, nyní z á m ě r n ě p r a c u j e s p o d o b n o s t m i a rozdíly o b o u cest,
rezignuje na složitost f o r e m , p o m o c í výřezů o b j e v u j e , p ů v o d n ě i p r a b a b i č c e f o t o g r a f c e ,
skryté s k u t e č n o s t i prací s n o v ý m i t e c h n i c k ý m i p r o s t ř e d k y - p o č í t a č e m , s c a n e r e m a
prací s d e t a i l e m a v ý ř e z e m . Stává se novým t v a r e m d o k u m e n t u j í c í m stejně historii
rodiny, j a k o obě cesty do Orientu. Druhý cyklus je s o u b o r e m a u t o r s k ý c h koláží rovněž
na t é m a cesty do Egypta.
Přílohou d i p l o m o v é práce je, na samý k o n e c je u m í s t ě n ý , b o n u s v š e l i k é h o
usilování - r o z h o v o r s j e d n í m z n e j k o m p e t e n t n ě j š í c h t v ů r c ů d e n í k ů s F r a n t i š k e m
Skálou j u n i o r e m . Není to však r o z h o d n ě j e d i n ý v r c h o l této práce. Kreativita, tvořivě
uchopená o s u d o v á p ř í l e ž i t o s t a učitelský talent o b o h a c u j e k a t e d r u o další kvalitní
d i p l o m o v o u práci.
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Diplomantka
si j a k o t é m a s v é p r á c e v y b r a l a Deník — cestopis. M o t i v a c í j í v e d l e v l a s t n í h o z á j m u o d
j a k o l i t e r á r n í , v ý t v a r n o u , h u d e b n í , f o t o g r a f i c k o u a filmovou f o r m u byl d e n í k j e j í p r a b a b i č k y z c e s t y d o

Egypta počátkem minulého století. Vlastní motiv cesty a cestovního deníku pojala diplomantka j a k o
syntézu „skutečné" - fyzické cesty s cestou lidské mysli s důrazem na duchovní rozměr cesty, cesty jak(
poznání sebe sama. Přitom poznání sebe sama pro ni neznamená jen rozměr osobnosti - individua, ale
setkání se sebou samou ve vztahu k druhým jako součásti sebe samotné. Tento akcent však nevystavuje
na odiv, ale zahrnuje j e j organicky do celé koncepce práce včetně části didaktické. Právě v ní však možr
mohl být ještě více zdůrazněn ve smyslu H.- G. Gadamerově (viz. Myšlení a řeč) - setkání s druhým,
jiným a J i n a k o s t í " jako součásti a obohacení sebe samého i druhých. Touto „jinakostí" není míněna jen
jinakost druhých osob, ale zvláště jinakost a odlišnost ba odlehlost „jiné" (orientální, časově vzdálené)
kultury starověkého Egypta. To se týká i tématu cesty a cestování, kde autorka oprávněně, s etickým
stimulem a přitom bez moralizování odlišuje turisty, cestovatele a poutníky (str. 25). Téma deníku cestopisu se pro ni stává cestou vlastním deníkem do vlastní minulosti. S přihlédnutím k životně
náročnému období, v němž svoji práci tvořila, se pro n i j a k o osobnost práce na tématu stala i cestou do
vlastní budoucnosti, která nachází své kořeny v rodové paměti své prababičky, aniž v nich nostalgicky
ulpívá. Rodová paměť přes tři generace souzní pak s pamětí lidského rodu přes více než tři tisíciletí.
V době, kdy ICT chrlí na každého z nás denně megabity útržkovitě klipových „informací" i dezinformac
vizuálních i verbálních a vytvářejí tak „průmysl zapomínání" j e dle mého přesvědčení takové pojetí
práce pozitivem nejen pedagogickým nebo výtvarně výchovným.
Druhá, didaktická část práce obsahuje řadu dílčích projektů z nichž mnohé diplomantka v praxi ověřila
doložila a reflektovala. Drobné otázky vzbuzuje formulace některých vět tzv. „přidané hodnoty", kterou
nadále nemohu chápat jinak než jako obohacení a rozvíjení psychických struktur žáků a studentů. Viz.
např. str. 63 nebo 79 - poznání techniky reliéfu, užívané ve starověku, kde se jedná spíše o informační,
naukové aspekty než o hlediska formativní, jako je tomu např. na str. 64. Jisté rozpaky ve mně vyvolalo
i pořadí kapitol druhé a třetí. Ve 3. kapitole jsem očekával v souladu s jejím názvem nejen její vlastní
autentické, popř. reflektované deníkové záznamy slovní i výtvarné, ale i nabízející se komparaci s deník)
její prababičky. Tak, jak jsou v této části řazeny jednotlivé části, vznikly v textu přeryvy. Nejpatrnější
jsou v části 3.2., zvláště pak v kapitolce 3.2.2, která má málo společného jak s tématem „mého deníku",
tak s „cestou do Egypta" a již vůbec se nevejde pod název „Výtvarná autorská část". Zdá se, že záměna
pořadí 2. a 3. kapitoly by bývala prospěla organičtější stavbě práce.
Diplomantka použila relevantní literární prameny, byť právě v jejím případě bych byl očekával
výraznější zastoupení literatury cizojazyčné. Škoda, že seznam literatury v závěru práce není uváděn
důsledně abecedně jak je ustálený zvykem.
Práce je psána kultivovaným a živým jazykem bez podstatných chyb (kromě drobných přehlédnutí
v interpunkci - viz. str. 19, 51, 53, 83 a 101 a pravděpodobně překlepu na str. 11. V občas zastaralém
tvaru koncovek (fantasie - str. 62) se dle mého mínění projevuje spíše jazyková výbava diplomantky než
staromilství.
Vlastní výtvarné práce autorky mne naopak - podobně j a k o část první a druhá - přesvědčily
o autorčině erudici a potencích. Škoda jen, že tato část práce není dokumentována i na přiloženém CD
a že textová část neobsahuje seznam výtvarných děl - fotografií, koláží a kombinovaných technik. To
platí i pro invenční fotografický "dvojdeník" diplomantky a její prababičky, který je svébytnou částí
výtvarné složky diplomové práce.
Pro obhajobu doporučuji tato témata:
Vztahy vlastního autorského výtvarného projevu diplomantky a výtvarných činností žáků.
Možnosti využití autentických deníkových záznamů diplomantky, její prababičky a jejich
k'nmnararp
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1. Deník
Co je vlastně deník ?
Deník je záznam, který se ubírá tempem zvoleným přiměřeně svému cíli.
Deníky mohou být záležitostí ryze praktickou. Lodní deník se málo liší od knihy služeb
na nějakém pracovišti. Nádech romantiky mu přísluší až díky spojení s cestou.
Cestovní deníky však vůbec nejsou záznamy ryze praktickými. I když nepřestávají být věcné,
jsou současně plné osobních dojmů, záznamů osobních zkušeností.
Tím se neliší od deníků vedených jako záznamy každodenního života a reflexí s ním spojených.
Avšak to jsou právě záznamy vykročení z každodennosti a za každodennost.

1.1 Úvod
Projekt Egypt - Deník - cestopis je deníkem posledních čtyř let mého života na pozadí cesty Egyptem, kterou uskutečnila moje prababička Marie Anna Dvořáková rozená Hodáčová ve 30. letech minulého století. Fotografie přibližují Egypt očima jedné z prvních žen
a cestovatelek, které se vydaly objevovat ve své době ještě málo známou zemi, a očima její
pravnučky, která již dlouho, ač nevědomky, jde v jejích stopách. Graficky zpracuji autentický fotografický deník mé prababičky společně s mým vlastním materiálem z cesty po Egyptě
a cesty životem v období sbírání podkladů a pokladů k mé diplomové práci. Všechny černobílé
fotografie z Egypta použité jako ilustrace textu jsou vybrány z rodinného alba. Barevné fotografie jsou pořízeny během vlastní dvacetidenní cesty na přelomu tisíciletí, kterou jsem podnikla
jako správný cestovatel autobusem, pěšky, autostopem s batohem společně se svou přítelkyní.
A proč právě Egypt, má cesta Egyptem a prababička?
Až po návratu z této cesty jsem získala její stará fotografická alba a informace o její cestě,
o tom, že podnikla téměř totožnou cestu před sedmdesáti lety. Má cesta do Egypta mi otevřela
cestu do historie rodiny, do níž jsem se narodila, a dala mi možnost nahlédnout do světa mé prababičky jiným pohledem, než mi byl do té doby předkládán. Dala mi možnost seznámit se s prababičkou jako se ženou, cestovatelkou a filosofkou, ne tak, jak jsem si ji představovala a pamatovala
z vyprávění. Prostřednictvím deníku jsem nahlédla do jejího života a pochopila důležitost cest
a poznávání.
Ve své práci se budu věnovat zejména deníkům a cestám. Za hlavní téma práce považuji otázku
duchovního významu deníků a cestopisů v našem životě. Egyptem jako takovým se budu zabývat
inspirativně v didaktické části práce. Je nutné zdůraznit, že nejde o práci egyptologickou ani
o práci zabývající se pozdější recepcí egyptské duchovnosti a egyptským mysticismem.

V didaktické části práce se snažím ukázat dětem Egypt jinak, než jak jej znají z reklamních letáků cestovních kanceláří, např. „Letovisko Hurgada last minute"; zaměřila jsem se na význam
našich cest a cestování v našem životě. Vliv konzumního života a společnosti orientované na okamžitý materiální zisk a požitek s sebou nese i nebezpečí, že cesty za poznáním a putování vymizí
z našeho života a spolu s nimi vymizí i jejich význam - skrze odkaz dávné minulosti poznání
sama sebe v přítomnosti. Budu se zabývat tématem deníků z cest a tím, co nám záznam každodenního života vytrženého z každodennosti může přinést ve chvíli, kdy cestujeme, i zpětně,
když se k deníkům vracíme. Budu mluvit o významu cest pro duchovní rozvoj člověka a Egypt se
svou bohatostí témat mi připadá být vhodnou volbou cesty k tomuto tématu.
V první časti didaktické práce se budu věnovat již uskutečněnému projektu „Seznámení
s výtvarným odkazem Egypta a jeho památek". Druhou část věnuji navazujícímu připravovanému projektu, který vychází z tématu mé individuální výtvarné práce na téma deníky. Tento projekt bych ráda ve své praxi v budoucnu uskutečnila. Celá práce je doprovázena dvěma soubory
fotografií z cest. Černobílé fotografie jsou z alba mé
prababičky, barevné fotografie jsem pořídila během
mé cesty do Egypta. Ostatní ilustrace jsou mými
fotografiemi nebo dokumentací mých přátel. Některé byly získány z jiných zdrojů, v tom případě jsou
doplněny vysvětlivkami. Celá práce je koncipována
jako deník a její forma, částečně i obsah, by měly
deník p ř i p o m í n a t .

Strážce chrámu v Dendeře

1.2. Duchovní význam cest a deníků
„Pravda je země bez cest. " Jiddu Krišnamurti

K tomu, abychom se pochopili a posunuli v duchovním vývoji na cestě k sobě samému, jde
o moment „bytí sama se sebou". Tuto chvíli nám poskytuje právě psaní deníku, kdy formulujeme své niterné pocity a zůstáváme sami v sobě. Někdo si píše deník jen na cestách právě proto,
že se mu v každodenním spěchu a přetížení povinnostmi těchto chvil nedostává. Samota ve
smyslu být sám je cestou za poznáním, nejde o osamělost. Osamělostí je naopak to, že tento
kontakt sám se sebou člověk ztratí; být sám je v tomto smyslu opakem osamělosti. Být osamělý
je být ztracen a dezintegrován, „vychýlen ze svého středu".
Úlohou samoty je vyvázat se ze všech okolních vlivů, umět být „v klidu" jen sám se sebou.
U východních filosofií je tento moment klíčový. Zenoví mistři cvičí každý den zazen, sedí dlouhé hodiny v nehnuté pozici lotosového květu a jejich dech, tělo i mysl splynou - podle zenového učení - stanou se jedním. Každá meditace, ať už jde o jógu, čajový obřad nebo tanec
dervišů, je hledáním sama sebe a tím i smyslu a významu našeho života. Například podle jistého zenového směru není žádný duchovní vůdce (guru), autorita ani hierarchie pro vlastní
duchovní život důležitý; guru nemůže určit, jak daleko se na své duchovní cestě právě nalézáme. Neexistuje žádné písmo či obecný návod, žádný „rozhodčí duchovního pokroku"; každá
lidská bytost si svou vnitřní svobodu musí nalézt sama, každá jinak, jinou cestou. Důležité
je, že jsme touto cestou vykročili. Návrat k záznamům osobního deníku může být jedním
z mnoha způsobů. Jak řekl Francois de la Rochefoucauld, francouzský spisovatel a moralista 17.
století: „Jestliže člověk nenajde klid sám v sobě, je zbytečné jej hledat kdekoliv jinde" .

Cesty a deníky k sobě neodmyslitelně patří.
Obojí mají totiž jedno společné - cestu do
vlastního nitra. Cesty ve významu cestování
mohou být popsány jako určitý typ vytržení,
navození toho, že se se mnou něco děje, že
chci něco objevovat. Ale přesto nás cesta
nevytrhuje tak úplně cizím způsobem oproti deníku, protože většinou nejsme tuláci,
a pokud cestujeme, necestujeme jen tak
„nazdařbůh". Jedeme někam, kde očekáváme jistou zkušenost, něco, co si volíme,
něco, co už k nám mluví. V tomto smyslu je
nám cestování blízké. Deník nám umožňuje cestu zpětně k sobě - pokud si píšeme deník na cestách, vrací nás zpět do času i prožitku, který jsme v okamžiku záznamu měli, nebo který jsme
se snažili co nejvěrněji zachytit. Znamená to tedy, že cíl cesty je sám cestou, proto se říká, že
„i cesta může být cíl". Deníky jsou živé, nevíme, kdy proces psaní skončí, ale víme, kdy začíná; k začátkům se většinou váže velmi důležitá, přelomová událost v životě, popřípadě právě
začátek cesty, odjezd, první den na cestě, první den poutníka. Deník na cestách je zvláštním
typem deníku, ale současně i tím nejběžnějším, protože když cestujeme, nacházíme čas na psaní, a tím i na sebe sama. Prostřednictvím četby deníku se pak vracíme jak na cestu samou, tak
i vykračujeme na cestu sami k sobě.
Hans Erni, kresba do deníku

Někdy se deník může stát i novým startem do dalšího života, rozhodnutím svůj život radikálně
změnit, znovu začít nebo naplnit. Deník může mít dokonce pouze cestopisný charakter, prostřednictvím takového cestopisného deníku znovu cestujeme do míst, kudy jsme projížděli,
popisujeme, jakou máme zkušenost, kde to voní, kde se cítíme dobře, ale nehloubáme sami nad
sebou. Mnoho obdobně nic neříkajících popisů cest, míst a exotických jídel se nachází na internetu. Jsou důležité v případě, že vyrážíme někam na cesty a máme dostatek času a trpělivosti
vyhledat si z mnoha nesmyslných informací ty podstatné pro naši cestu. Jednou z nejlepších
stránek na českém webu je tématická stránka s poetickým názvem „Hedvábná stezka", ale i
zde občas najdeme nicneříkající popisy. Možná tyto informace získají na důležitosti postupem
času, jako historický záznam. Dostávám se tím zpět k důvodům, proč píšu deník a proč je četba
deníků tak lákavá. Deník mohu psát pro sebe, v tom případě je to deník v pravém slova smyslu, nebo píši deník pro někoho, eventuálně se záměrem uveřejnit ho na webových stránkách.
Tak se tento deník stává deníkem cestopisným, tedy deníkem - cestopisem. To, co je na těchto
denících přitažlivé, je cesta sama, naopak u deníků, které jsou psány jen pro pisatele, je přitažlivé právě ono tajemno, možnost nahlédnutí do duše autora. Umělecké deníky jsou pak o to
zajímavější, že ono okénko do duše umělce nám otevírá jeho tvorba.
Posledním deníkem, o kterém bych se ráda zmínila, je deník lodní. Jde o typický deník kalendářního typu, informace jsou zde zaznamenávány chronologicky a pravidelně, strohou formou,
na rozdíl od jiných forem deníků. Obsahuje informace o počasí, poloze lodi i dění na ní, záleží
pak na literárním nadání kapitána, bude-li jeho deník jen strohým souborem záznamů, nebo
knihou. Významnou roli hrály lodní deníky v historii během objevů nových ostrovů a světadílů,
díky pečlivosti kapitánů se kreslily nové a přesnější mapy a další výpravy mohly směřovat za
konkrétnějším cílem.

1.2.1 Cesta jako proces individuace
Na cestu lze pohlížet několika způsoby. Ve své práci se zabývám cestou ve smyslu cestování
a cestou nehmotnou, cestou v mysli a představách, kdy se člověk přenáší mimo čas a prostor,
cestami, jejichž cílem je poznání. Na cestu ale můžeme také pohlížet jako na směr nebo
jako na hmotný objekt - jako na komunikace - chodníky, silnice, dálnice, pěšiny, prašné cesty
a vyznačené turistické trasy. Můžeme tedy v jednom okamžiku jít za poznáním a duchovní cestou po stezce do Santiaga de Compostela (viz níže), po stezce na vrchol opravdové i pomyslné
hory poznání. V tomto případě se obě cesty spojují a prolínají a po hmotné cestě jdeme cestou
duchovní.
Dalším způsobem, jak nahlížet na cesty, je pohled na cestu z hlediska jedince nebo
z hlediska absolutna. Na cestě ve významu, ve kterém o ní mluvím, jde hlavně o individuační
proces, kdy jednotlivec dospívá sám k sobě, stává se tím, čím je, a vlastně i tím, čím vždy byl;
tento proces je tedy cestou, klasickou cestou se začátkem a koncem, v případě cesty jedince
ohraničená narozením a smrtí člověka.
Dalším pohledem je pohled na cestu z hlediska kosmu a absolutna jako na cestu ducha skrze dějiny, skrze lidstvo, cestu překračující nutně jednotlivého člověka i soubor lidí, nebo také jako na
cestu nějaké kultury ke své přítomnosti. Jde o cestu v abstraktním významu, cestu ducha k sobě
samému. Každá kultura si vytváří vlastní vyprávění o svém zrodu a vzniku až do bodu, ve kterém
se právě nachází. Ta se přítomností může do značné míry přizpůsobovat, čímž je zkreslována. Jde
o momentální sebestylizaci, která v denících není možná, neboť deník zaznamenává pravdivě
data a postoje vzhledem k přítomnosti, v níž je psán.
individuační proces - termín jungovské psychologie

O duši
Každá část se snaží opět spojit s celkem, aby unikla své dokonalosti. Duše touží být v těle,
protože bez ústrojí tohoto těla nemůže nic konat ani cítit. Kdo se chce přesvědčit, zdali v jeho
těle sídlí duše, nechť pozoruje, jak si toto tělo, příbytek duše, každodenně počíná; neboť je-li
duše bez řádu a zmatená, je v nepořádku a zmatené i tělo, které tato duše řídí. Da Vinci
O duši v staroegyptském pojetí:
K úplnosti člověka patřily kromě těla, jména a stínu ještě ka, ach a ba. Poslední tři pojmy nejsou vždy jasně definovány a v průběhu egyptských dějin mívají často různý význam. Zatímco
ba v podobě ptáka s lidskou hlavou se nejvíce blíží řeckému pojmu psyché, označuje ach - hieroglyficky znázorněné obrazem ibise skalního - prostě zjasněnost.
V takovém stavu bytí jsou bohové, a také mrtví „zjasněni" kultem zemřelých. V jednom z textů
pyramid (474) se píše: „Ach patří k nebi, mrtvé tělo k zemi". Když se při překládání egyptských
textů objeví slovo „duše", obvykle se myslí ba. Je tím míněna duchovní identita zemřelého
krále přetrvávající i po smrti.

Zdroj 1: Myšlenky Leonarda da Vinci
Zdroj 2: Lurker, M., Lexikon bohů a symbolů starých Egypťanů, 2003
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1.2.2.1 Poutní cesta
V této části bych ráda uvedla historické i současné informace o poutní cestě svatého Jakuba,
která vede mezi severním Španělskem a Francií, protože se o této cestě dvakrát v mé diplomové práci zmiňuji a pokládám ji za jednu z nejdůležitějších cest, pokud se zabýváme duchovním
růstem a s ním spojenými cestami. Tato cesta v sobě spojuje jak cestu jako takovou ve významu
hmotném, tak cestu duchovní.
Santiago de Compostela dostalo jméno podle jednoho z dvanácti apoštolů, Jakuba (Santiago),
který působil na lberském poloostrově jako misionář. Zemřel pravděpodobně v Jeruzalémě, tělo
bylo však převezeno a pohřbeno v Galicii. Léta byl jeho hrob zapomenut, ale začátkem devátého století byl znovu objeven. Podle legendy se tehdy Jakub objevil a pomohl křesťanům zvítězit
nad Maury. Od této doby se do Santiaga začínají vydávat poutníci.
Existuje několik legend o tom, jak se dostal svatý Jakub po Ježíšově smrti z Jeruzaléma až na
lberský poloostrov. Podle jedné z nich,
té nejrozšířenější, se svatý Jakub vydal
z Palestiny hlásat evangelium a došel až
do dnešního Španělska. Tam se mu okolo
roku čtyřicet n.l. zjevila dle legendy Panna Marie, která mu řekla, aby se vrátil zpět
do Jeruzaléma. Jakub se skutečně vrátil
a roku 44 tam, na příkaz Heroda Agrippy, zemřel mučednickou smrtí. Jeho tělo
naložili jeho učedníci na loďku a pustili
na moře, aby nebylo zneuctěno.
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Andělé pak vedli loďku celým Středozemním mořem a vlny ji vyplavily na španělském
pobřeží. Tam tělo našli jeho španělští učedníci a pochovali je na místě, kde dnes stojí Santiago. Hlavním symbolem pouti a poutníků na svatojakubské cestě se stala lastura hřebenatky, které se ve francouzštině podle této cesty říká mušle svatého Jakuba - „coquille
St. Jacques", mušle, která se v čistém moři v okolí Santiaga nalézala. Toto poutní místo se stalo významným v 9. století po nálezu hrobu, jehož deska měla nést nápis, že ukrývá ostatky apoštola Jakuba a jeho dvou jáhnů. Na místě nálezu vyrostla kaple, na jejímž místě byla postavena v letech 1075 - 1211 katedrála svatého Jakuba. Toto místo patřilo
v minulosti po Římu a Jerusalému k nejnavštěvovanějším poutním místům a v dnešní době se
tato tradice obnovuje. V roce 1993 byla Svatojakubská pouť zapsána do seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO.
Hrob svatého Jakuba v katedrále Santiaga

Prababiččina mušle svatého Jakuba přivezená z cest

1.2.2.2. Poutní turismus
V současné době má cesta do Santiaga opět velkou popularitu, čímž se toto poutní místo a celá
poutní trasa mění v podstatě na velmi turistickou záležitost. Do Santiaga se lze vydat několika
cestami, z nichž nejznámější je francouzská cesta - Camino Francés, která vede přes Pyreneje,
Burgos a León a měří asi 750 km. Podél cesty je pro poutníky mnoho hotelů i ubytoven, jejichž
hustota roste tím víc, čím blíže cíle se nacházejí. Říká se, že cesta ti přinese to, co má, když
ujdeš minimálně sto kilometrů.
Slovo „ujdeš" si však mnozí moderní poutníci vykládají velmi volně a moderní poutník turistického typu dokáže těchto sto kilometrů „ujít" autem za jeden den, včetně dobrého oběda
a posilnění se španělskou sangriou. Smysl cesty se tím ztrácí. Cesta dlouhá přibližně 750 kilometrů má smysl právě v tom, že během tak dlouhé cesty si tělo zvykne na rytmus chůze a znovu
se, alespoň do jisté míry, sžije s přírodou a mysl poutníka tím zjemní a stane se vnímavější k
sobě i okolí. Avšak liší se pak tato „pouť" od týdenního výletu do přírody či kamkoliv jinam,
kam se člověk moderní kultury utíká za relaxací? Cesta
za poutníkem Jakubem se spíše než cestou objevnou stává prodloužením všedního dne pod heslem: „odpočinu si,
kompenzuji si stránky života v běžném shonu potlačené,
abych se do tohoto shonu mohl vrátit, a to v plné výkonnosti." Tento trénink by neměl příliš zatížit a vyčerpat.
Na internetu lze pak najít návod, jak nejrychleji a nejefektivněji zdolat cestu, něco na způsob příručky Louvrem
za 24 hodin.
Santiago de Compostela

1.3 Cesty jinak
Stále se vracím k východiskům své práce; cesta, cesty, cestování a deník nebo cestopis jako
způsob, jak tuto cestu zachytit. Moje práce je osobní, je to práce, kde se osobní příběh, příběh
cesty mé prababičky a následně cesty mé, stává odrazovým můstkem k cestě vnitřní, k cestě
za identitou, zkušeností a prožitkem, k cestě duchovní. Je to hledání identity v tradičním slova
smyslu (jako cesta za osobním příběhem) i v duchovním (jako cesta k člověku-bytosti obývající
vesmír). Protože směřuji k nějakému tvaru, cíli, vyústění a možná i definici, neustále zkoumám,
promýšlím a kroužím kolem tématu, které jsem si vytyčila (kroužím kolem vzpomínek, myšlenek
a pocitů), zaujal mě i zcela opačný přístup ke skutečnosti, hledání cesty a nalézání identity,
jaký nabízí zen-buddhismus.

Cesta Zenu
Zen-buddhismus je japonská odnož buddhismu. Buddhismus vznikl v Indii v 6.století před naším
letopočtem, o 800 let později byl přenesen do Číny, kde se spojil s taoismem. Tímto spojením vznikl
Cchan, japonsky Zen. Je to cesta, kterou zde uvádím jako protipól té, o níž v mé práci jde. Zen
a zejména praxe zazenu, meditace vsedě, je poměrně snadnou cestou, jak je podle zen-buddhistů
možno dostat se k podstatě své osobnosti, individuality, která je základní pro jakýkoliv individuální
příběh. Podlezenu to, co považujeme za individualitu, individuální bytost, samostatnou existenci,
ve skutečnosti neexistuje. Je to přelud, sen, klam našich smyslů a vědomí. Z hlediska zenu je
náš osobní příběh, cesta, život, myšlenky nebo zápisy v deníku produktem naší karmy (karma
je souhrn následků našich dřívějších činů a základ pro činy budoucí). Ať už dobrá nebo špatná,
karma je, zjednodušeně řečeno, cosi jako odpad. A přestože „třídění odpadu"

(hledání zákonitostí, vazeb a vztahů v našich životech, příbězích, cestách a denících) má jistý
smysl, zen, jako cesta svobody a volnosti, se na to dívá jako na něco, co nás spoutává, a proto
nás od toho osvobozuje. Zazen, praxe meditace vsedě, kdy je třeba se soustředit na pozici těla,
nádech a zejména výdech, a na mysl a vše, co se v ní objevuje, tato pouta karmy přirozeně
a automaticky oslabuje. Díky tomu se stáváme svobodnějšími, získáváme nadhled a odstup
od našich životních příběhů, problémů, názorů a myšlenek. Každá myšlenka, jakkoli moudrá,
je jen myšlenkou. Vznikla ve vědomí z předchozích zážitků, zkušeností, úsudků a je vyjádřená jazykem. Pocity a myšlenky jsou vždy zprostředkované, jak by tedy mohly zachycovat
skutečnost „takovou, jaká je"? Zen je proto nauka, která se šířila bez použití slov, myšlenek,
knih nebo deníků, je to nauka, která se předává přímo z mysli do mysli, ze srdce do srdce.
Tímto způsobem zen učí, že pravá skutečnost se před námi objevuje jako ničím nezprostředkovaná. Cesta zenu má být v tomto smyslu cestou za svobodou. To, čemu říkáme nalezení
identity, je v zenu popisováno jako objevení totožnosti naší individuální podstaty a podstaty
Vesmíru. K tomuto objevení dojde postupným oslabováním vazby mezi námi (naší podstatou)
a našimi myšlenkami, pocity a vědomím jako produkty ega a důsledek karmy. To vše je podle
zenu způsobeno praxí zazenu, meditace vsedě. A kam cesta zenu vede? K tomu vést i ostatní
bytosti k pochopení toho, co řekl slavný japonský zenový mistr Dógen, který žil ve 13. století:
„Studovat zen znamená studovat sebe. Studovat sebe znamená zapomenout na sebe. Zapomenout na sebe znamená být osvícen celým Vesmírem."
I cesta, tak jak se jí zabývám, má říci něco o vztahu k celku. Ale jak tento vztah udržet, když
by se ztratilo porozumění pro to, co je osoba v rámci celku. Toto porozumění se však v zen-buddhismu udržet právě nepodařilo, dospěl-li pouze k pojetí celku, avšak bez vazby na existující
osobu, která je podle něj klamem.

Ne-mysl, nemyšlenka
Mnich se zeptal zenového mistra:
„Na co člověk myslí, když medituje?"
,Myslí na ne-myšlení" odpověděl mistr.
„Jak myslí člověk na ne-myšlení?"
„Když ne-myslí" řekl mistr.
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1.3.1 Cesta jógy
Z mého pohledu přijatelnější cestou je jógové cvičení. Vychází nejobecněji z přesvědčení o
úzkém spojení těla a dechu s myslí. Tím se blíží antickému ideálu, podle něhož harmonie duše
a těla zároveň znamenala harmonii jedince v rámci celku.Jógové cvičení přivádí člověka k
rovnováze těla a duše ovládáním dechu a výdrží v jógových pozicích, tzv. ásánách, uvolněním
a následnou meditací.
Jóga se podle oficiálních zdrojů současnosti rozvinula v Indii přibližně před pěti tisíci lety. Existují chrámové obrazy lidí a bohů, nalezené v Mohenžo - Daru a Harappě (na území dnešního
Pákistánu), připomínající cviky ásán. Jóga se rozšířila nejprve do Tibetu, jehož duchovní tradice
je naukou indických učitelů. Z Tibetu se jóga dostává dál, do Číny, jejíž tradiční duchovní prvky,
jako jsou bojová umění nebo taichi, se podle indických názorů vyvinuly z jógy a z indických tanců. Odtud plyne pojetí: Tajemství cesty není ve vůli (tj.
jít vpřed a nevracet se, protože i špatná cesta někam

p|§

vede), tajemství cesty je v motivaci. Duchovní cvičení
jógy mění člověka, ale prostředí kolem něj může on
sám změnit pouze „uměním či neuměním žít." Jógu
necvičíme proto, aby za nás řešila naše každodenní
problémy, ale naše nitro jí dostává sílu dělat věci,
k nimž bychom jinak nesebrali odvahu. Dnes je jóga
celosvětově rozšířená. Některá zdroje udávají, že jógu
na světě dnes cvičí až 400 milionů lidí.
Jógová ásána - pozice motýl, Zdroj: Jóga 2006.
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1.4 Cesta jako pohyb lidské existence
Cesta je metaforou dozrávání a individuačního procesu, procesu stávání se sebou samým. Jak
tento proces pochopit, se v poslední fázi svého života, snažil ukázat filosof Jan Patočka. Jedná
se o jeho nauku o třech pohybech lidské existence, která mě zaujala a hodí se k tématu cest,
tak jak je zpracovávám ve své práci.
Patočkovi jde o to ukázat nejen život lidské existence, ale i tento svět jako něco, co se ve své
pravdě ukazuje až ve vztahu k poslednímu horizontu pravdy, který je člověkem a jeho existencí
ve světě dosahován. Usiluje o to ukázat, jak se přímo v pohybu lidské existence projevuje metafyzický postoj člověka, postoj otevírající mu pochopení jeho pozice v rámci bytí.
První pohyb lidské existence je pohyb zakořenění ve světě. Do světa jsme uváděni tím, kdo
nám jej poprvé ukazuje a bdí nad tím, abychom ve světě mohli začít existovat a běžně fungovat - tedy rodina, blízcí, matka, otec. Je zřejmé, že k takovému člověku pak máme vzhledem
k našemu bytí ve světě zvláštní, původní a bezprostřední vztah.
Druhý pohyb lidské existence je pohybem do světa dospělé a ve světě samostatné a suverénní
lidské existence. Je pohybem dosahování cílů ve světě, který je veden principem úspěšnosti.
Tento pohyb zná druhé jen jako partnery svého úspěšného sebeprosazení. Je pak ale pohybem
vzdálení se druhému, uzavírání se druhému - druzí se stávají pouhými nástroji naší činnosti.
Třetí pohyb je ve světle nedostatečnosti tohoto pohledu na druhé pokusem osvobodit je z jejich
poklesu do povahy pouhých nástrojů. To, o co ale ve třetím pohybu skutečně jde, není návrat
do domova a výhradně jen mezi blízké - ten ani není možný. Jde zde spíše o to vrátit druhým
hloubku lidské existence a sobě pak společně prožívanou hloubku světa, která je zde, až prožíváme-li jej spolu s jinými lidskými existencemi, nikoliv osamoceně a v izolaci od druhých
a jejich názorů na svět, nikoliv pouze podle našeho vždy jen omezeného osobního plánu.

Svět a samy sebe v něm, jak jsme, nalézáme až ve vztahu k druhým, který již není vztahem
využívání, tedy vztahem, který nám druhé a nás před nimi spíše uzavírá, ale který je vztahem
otevřenosti jeden pro druhého. Až takto, ve vnímání světa, k němuž patří i pohled druhých
a vzájemný střet našich pohledů, nacházíme rovněž onen poslední horizont pravdy, který ve
svém životě dosahujeme a v němž se nám svět ukazuje, jaký je. Ve třetím pohybu lidské existence se tak ale právě ukazuje její původně metafyzická povaha: osvobozuje se pro bytí na světě sdílené s jinými lidskými existencemi, aby se osvobodila pro tento poslední horizont pravdy
a zjevování bytí všeho jsoucna. Nejpůvodněji je lidská existence zakořeněna právě v něm, k
němu ve všem tíhne. Právě proto, aby byla otevřena tomuto horizontu, aby tento horizont pro
sebe získala, přechází z prvního a druhého pohybu do pohybu třetího.
Z Patočkova výkladu třetího pohybu lidské existence vyplývá, že plná lidská existence je až
taková, která dokáže s jinými lidskými existencemi sdílet smysl světa v dialogu a polemice.
Patočka se tímto ideálním pojetím snaží znovu formulovat ideál athénské polis a vyjít odtud
k filosofickému založení projektu otevřené demokratické společnosti, která se k tomuto ideálu
hlásí. Z Patočkova konceptu vyplývá, jak provázaný je tento projekt s projektem zralého pochopení lidské existence, lidské individuality.

Vlastní Interpretace Patočkovy teorie, Literární noviny 2003
Patočka J., Tělo, společenství, jazyk, svět

1.4.1 Deníky a každodennost
Z mého pohledu i zkušenosti při tvorbě vlastního deníku je u deníků, ale i u cestopisů, velmi významný fakt každodennosti a opakování. Každodenní nebo pravidelné zápisy umožňují
nahlédnout velmi detailně na proces tvorby v případě, že se jedná o deník výtvarný, nebo sledovat myšlenkový vývoj v případě deníku literárního. V deníku má i sebemenší linka, jediné slovo
mnohem důležitější význam než např. v běžných kresbách, i nejtenčí čára má výpovědní hodnotu o daném okamžiku, ve kterém byla napsána či nakreslena. Vypovídá nepřímo o pocitech, které provázejí okamžik, v němž je stvořena. Klasické cestopisy, které spojují popis cesty a země
s pocity ve chvíli, kdy místa pisatel navštívil, se rázem stávají zajímavějšími a čtivějšími.
A jak tedy spolu souvisí deníky a cestopisy?
Oba mají jedno společné a tím je již zmíněná souvislost s každodenností. Cestopis může být deníkem na cestě nebo z něj vycházet. Cestopis ale není pouhým záznamem, je to přepsaný správně
formulovaný text, kniha, která je stylizovaná, každodenní poznámky a zážitky jsou literárně
upraveny. Cestopis se snaží dosáhnout ideálního tvaru, zatímco deník je bezprosřední výpovědí, jež není stylizovaná a nemá jednotnou literární formu. Rozepsané deníky jsou jako zrovna
prožívané životy, mohou být přerušeny náhlou událostí. Jsou ale i životy biologicky dokončené
(a deníky dopsané), ale osobnostně nedovršené, a s nedopsanými deníky nedovršené životy
a procesy zrání.
Deník můžeme chápat také jako fyzikálně zaznamenávané informace, den po dni, ve stejnou
hodinu, jako kalendář, v němž se vrší data. Záznamy běžných událostí a situací jsou zdánlivě
bezvztažné jednotky. O to cennější je k deníku se vrátit a tím „se prohloubit". Můžeme v něm
nalézt vztah s přítomností, opakování stejných situací a modelů našeho chování, z nichž se
můžeme poučit. V tom má deník terapeutickou funkci.

Deník nastavuje zrcadlo, ukazuje, jak je to s jednotlivcem a jak s celkem. Člověk je částí celku, avšak je
zajímavé, že tento celek velmi často přehlédne. Přesto,
když vypráví o sobě, mluví o celku; čím víc jde ve svém
vyprávění do hloubky, koncentrace a rozplétaní motivů,
tím víc jde do šířky celku, do kterého patří. V přípa-
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někam jinam a konfrontace s jinakostí a nesamozřejmosti vůči běžnému životu a každodennosti. Takovou
cestou je ale i cestování vlastním deníkem do vlastní minulosti. Píšeme si deník, abychom nezapomněli
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z mého káhirského kalendáře

a tím i budoucnost. Přesto se ale nejedná o objektivní fakta, ale fakta

námi již v minulosti vybraná a námi komentovaná, kdy i my sami jsme byli v tu chvíli jedním z
těch fakt, protože popisujeme, co jsme cítili, jak jsme co prožívali a vnímali tváří v tvář dané
situaci. Je to výpověď o nás samých, protože se k faktům přímo vztahujeme, to, co do deníku
napíšeme, je jen to, co sami vybíráme z reality, která nás potkává. V tomto ohledu je zajímavý
deník psaný více lidmi, komentujícími stejný čas a událost. Určitou formou deníků můžeme
nazvat i dopisy, které jsou výměnou myšlenek mezi dvěma osobami; v dnešní mobilní době se
může jednat o uložené SMS zprávy. Je to dialog jako krátký deník vývoje vztahu. Cesta, a tak
to bylo nejspíš i u mé prababičky, nás nevytrhuje tak úplně cizím způsobem, protože jsme cestovali tam, kde tušíme, že je co objevovat, kde jsme chtěli něco hledat.

jrfaíš.' I

t

uca«!, «vicf/ic « vo-v'x •-.

a vraceli se k němu? Deník mi umožňuje cestu zpátky k sobě. Uvědomováním si minulosti mohu
ovlivnit přítomnost
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Možná jela do Egypta proto, že v době její cesty byl Egypt velkou inspirací, v umění i architektuře,
kterou milovala a obdivovala. Anebo si v Egyptě „vybrala" něco, co se jí bezprostředně týká a co
by ze sebe „vybrala" i do deníku ? Co je mi tedy bližší - deník nebo cesta? Deník na cestách? A jak
funguje můj deník a deník mé prababičky, v čem je ta jeho blízkost pro mne? Na základě jejích
poznámek a fotografií si uvědomuji důležitost mé cesty do Egypta a mé cesty vůbec. Cesty životem, cesty ke kořenům, které chci pochopit. Díky textům a fotografiím nalézám opět krásu míst,
které jsem navštívila, a shledávám, že už tato místa někde v sobě nosím a měla jsem je v sobe
i dříve, protože nalézám to, čím jsem a čím jsem vždy ve skrytu duše i byla. V mém případě ale
určitě nešlo o cestu, kterou bych si přímo zvolila, abych mohla říci, že moje cesta do Egypta je to,
co mě potkalo a potkávání samo bylo výběrem. Cestovala jsem do Egypta jako doprovod, avšak
tato cesta se nakonec přesto stala jednou z mých nejdůležitějších životních cest. Cestou poznání
a proměny.

1.5 Cestování versus turismus
Podle sociologických výzkumů je cestování a touha po něm pozůstatkem instinktu po předcích.
Život na cestách byl způsob existence národů po staletí, byli kočovníky, lovci, válečníky. Archetyp cestovatele, „předek" cestovatele je poutník, vydávající se za konkrétním cílem, většinou
na posvátná místa, pěšky. Předkem turisty je tedy cestovatel. Pozemský turista se právě v
současné době stává předkem turisty vesmírného. Vzhledem k dosud malému počtu vesmírných
turistů - k dnešnímu dni pět - považuji osobně vesmírného turistu ještě za cestovatele, i když
se s tímto faktem dá polemizovat. Možná jde o turisty průkopníky.
Pouť je tedy v tomto případě archetypem cesty, cílem pouti je duchovní růst, očista, poznání.
Poutníci vyráží na cestu pěšky, cesta je protknutá modlitbami a tím je nejen cestou pozemskou,
ale také cestou k Bohu. Nejznámější poutní cestou je cesta svatého Jakuba. Svatý Jakub je
předobrazem poutníků a tedy i cestovatelů.
Turismus se však od cestování liší, je jakýmsi projektem vyplývajícím z „moderní nudy". Jde
o určitou formu zábavy, která je považována za šlechetnější. Většina lidí na otázku, jaké máte
koníčky odpoví - cestování, ale myslí tím v podstatě turistiku. Jde o zábavní průmysl svého
druhu, s oslabeným prvkem volby. Turistický průmysl bere možnost výběru, co vidět, jak cestovat a kudy, trasy jsou přesně naplánované a zbavené možnosti poznávání. To co nám tento
druh průmyslu nabízí, je to co máme doma, jde hlavně o to mít komfort. Teplo, světlo, jídlo
jako doma, ale budeš jinde, jedno kde, ale hlavně tam bude to, na co jsi zvyklý. Jde o mechanismy uzavírající nás do stejného standardu, který máme v případě, že nevycestujeme. Jsme
jinde - geograficky, ale jinak se nacházíme ve stejné situaci, a tak se nedozvídáme nic sami
o sobě. Jde o sebezrcadlení bez posunu. „Dívám se na sebe, stejně jako každý den, ale nevidím
se a odstup nezískám."

Turisté si nepíšou deníky, jejich záznamem cesty se stává fotoaparát nebo digitální kamera
a jejich touhou není poznávat a skrze poznávání poznat sám sebe, jejich touhou je „být tam".
Turista má na cestu omezený čas dovolené, většinou jeden až dva týdny a jeho hlavním cílem
je vidět v co nejkratším čase, za co nejmenší peníze co nejvíce turistických atrakcí, zdánlivě
si rozšířit obzor a hlavně si odpočinout od každodenního stresu. Už sám obsah tohoto přání je
v takto krátkém časovém úseku nerealizovatelný. Přesto tisíce a tisíce lidí vyrážejí dvakrát až
třikrát do roka na dovolenou - na tzv. dovolené cesty. Už v názvu slyšíme to omezení, které
samotná dovolená vytváří. Zajímavé je, že většina turistů na dovolených se cítí být cestovateli
a cestovní průmysl se je v tom snaží jen utvrzovat. Oblíbeným cílem turistů jsou panenská místa, které znesvěcují svou hlučnou přítomností.
Nadějí je výletník, který vyráží zpravidla pouze na den či víkend navštěvovat přírodní krásy
a památky okolí. Z výletníka se může stát i cestovatel. Existuje ale i zvláštní kategorie výletníků,
kteří vyrážejí přírodní krásy a památky okolí objevovat, tito výletníci jsou pak podskupinou cestovatelů. Oproti turistovi je cestovatel autorem. Jede na místa, která chce poznat, ví, co si má myslet
a jeho cílem je jít za obsahem. Aktivně hledá to, co je pro něj přínosné a nové, a přestože navštěvuje místa, která se díky své historii stala místy turistickými, snaží se nezačlenit, být jiný,
tvůrčí, objevovat. Poznává památky nezprostředkovaně a vytváří si na základě znalostí a pocitů vlastní názor. I v dnešní době nacházíme mezi cestovateli poutníky v pravém slova smyslu,
ale také „cestovatele na cestách" - tuláky, kteří sice cestují za poznáním sebe sama, ale bez
konkrétního cíle. Dalším velkým rozdílem mezi cestovatelem a turistou je fakt, že cestovatel
si svou cestou a přítomností navštívené místo nepodrobuje, snaží se být jeho součástí. Mnoho
duchovních míst se totiž vlivem turistického ruchu a zájmu mas proměňuje a přizpůsobuje onomu standardu, který turismus vyžaduje.

Jako příklad uvedu pařížský projekt pláže, kdy se během léta 2004, nábřeží Seiny v historické
části města proměnilo na jeden z typických turistických atributů - pláž. Tuto proměnu zažila
minulé léto i Praha.
Cestovatel může oproti turistovi také cestovat za životní zkušeností, tak jako pohádkový Honza,
který si z cest kromě princezny přiváží životní moudrost a celistvost. V dnešní době se takovým Honzou, který odchází do světa na zkušenou, stávají studenti, kteří odjíždějí studovat do
zahraničí ve výměnných programech nebo za studiem jazyků. Z nich se pak mohou stát hlubší
cestovatelé, kteří mají šanci poznat skutečně důkladně místa a způsob života odlišný od jejich
původní každodennosti a poznat tak lépe i sebe. Na cestách se člověk stává sám sobě „Odyseem."
Léto 2004, Paříž, nábřeží Seiny ;

Léto 2005 Praha, v dálce Vyšehrad a věže sv. Petra a Pavla
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1.5.1 Rozhovor s turistkou
Nyní bych ráda uvedla jako dokumentaci k předešlému článku doklad výskytu tohoto protipólu cestovatele v Egyptě. Na internetovém blogu letinka.bloguje.cz lze najít názor „masové"
turistky na cestu do Egypta. Uvádím tuto výpověď turistky jako odstrašující, ale přesto typický
příklad turismu, který nerespektuje náboženství, kulturu ani zvyky země, kterou navštěvuje.
Povídala jsem si se známou o Egyptě a ona se pořádně rozčílila. Prý moře je fajn a památky
celkem taky, ale ti egyptští muži! Verbež jedna, co ti si dovolí! Drzí a neomalení. Prý bych
se divila, jak nechutně se k ní chovali. „Ale jdi, nemyslím, že jsou tak příšerní..."

Známá

nasadila mírně hádavý tón a znovu mě ubezpečila, že se pletu a že tihle Egypťané jsou neomalení až do morku kostí a že je moc divné, že jsem si toho taky nevšimla. Proslov zakončila slovy, že nevěří, že si ke mně nikdo nic nedovoloval. „Přiznávám, že dovoloval a vzápětí
také, že jsem si za to mohla sama. " Ptám se: „Šla bys v minišatech, síťovaných

punčochách

a zmalovaná po E55?" Pohoršený kukuč: „Jak tě to
vůbec napadlo? Jistě, že ne. To dělají jen coury!"

*

__ *

P ^ H B I

„No dobře, ale představme si, že jsi slušná holka
a jdeš v minišatech, síťovaných punčochách a zmalovaná po E55. Divila by ses, kdyby na tebe chlapi troubili a chovali se k tobě drze?" - „No jistě, že bych se
nedivila, ale to bych nikdy neudělala!" Známá na mě
nechápavě koukala a pak řekla, že se nebude na dovolené pařit, že jsou povinni ji respektovat jako dámu
a nesahat

na ni.

Fuerteventura - Kanárské ostrovy

Výstup turistů na dunu - ostrov

•
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1.6 Deníky v umění
V této kapitole se budu věnovat umělcům, kteří si vedli deník. Vzhledem k tomu, že deníky
a poznámky k tvorbě si psali téměř všichni, vybírám z tohoto množství umělce, kteří psali deníky na cestách anebo je jejich tvorba spojena s cestováním. Nejedná se o přehled ani o chronologické řazení, uvádím zde umělce, kteří mi jsou blízcí, které mám ráda, a kteří mě během
studia zaujali. Je možné vypozorovat dva typy záznamů - jeden je záznamem z cest popisující
krajiny, exotická místa, budovy a tento typ deníků, který je častý, bych nazvala obrázky z
cest. Druhým typem deníků je zaznamenávání prožitků spojených s cestami a tvorbou. Umělci
však velmi často zaznamenávali písemnou formou zážitky a své pocity a malbou krajiny nebo
míst je doprovázeli. Nacházím také kombinaci, která je mi velice blízká, kdy se jedná o jakési
spojení obého, často ve formě koláží. Umělci vůbec byli speciálním druhem cestovatelů, kteří
odjížděli na studijní cesty většinou do Itálie, kopírovali obrazy starých mistrů, navštěvovali galerie a místa, která i v historii inspirovala řadu jejich
předchůdců a touto zkušeností umělecky dozrávali.
I v dnešní době jsou cesty inspirací pro tvorbu mnohých současných umělců, kteří hledají inspiraci právě g g » f?í
vytržením z kola povinností a každodennosti cestami
a hledáním v přírodě. Jedním z nich je výtvarník František Skála jr.

František Skála jr., Benátský deník

Fj
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1.6.1 Cesta do Benátek
František Skála jr. je jednou z nejvýraznějšich osobností naší současnosti, která se intenzivně
zabývá deníkovou tvorbou. V roce 1993 byl vybrán jako umělec reprezentující Českou republiku
na bienále moderního umění v Benátkách a původně bylo jeho záměrem vystavit práce, které
vytvořil během studijního pobytu v USA. Doprava se však opozdila a dala tak vzniknout jedinečnému nápadu, který chtěl umělec již dávno uskutečnit - poutní cestě do Benátek, na jejímž
konci vystavil své deníky a objekty z materiálu nasbíraného během cesty. Jeho deníky se tak
staly pojmem. Jeho deníky z cesty do Benátek vyšly knižně mimo Českou republiku.
František Skála mi byl od začátku studií sympatický svým jasným přístupem a shlédnutí jeho
výstavy na bienále v Benátkách před třinácti lety do jisté míry ovlivnilo i pozdější výběr tématu
mé diplomové práce. Text rozhovoru s Fr. Skálou jr. uvádím v příloze této diplomové práce.
Z knihy Františka Skály „Putování Vlase a Brady" v současné době uváděné jako divadelní představení v Minoru

—
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Fragment milostné korespondence...
V současné době (4/07) probíhá v karlínské galerii Litera jeho výstava s názvem „TABULKY".
Autor se v doprovodném textu k výstavě věnuje úvaze o vnímaní, prožitku a určité citlivosti
k barvám a k životu vůbec, což jsou témata, která mě zajímají a kterými se zabývám i v této
diplomové práci. Text má tři roviny, domnívám se, že je rozdělen podle toho v jaké rovině
a naladění se divák momentálně pohybuje.
„Buď jsou to jen obrazy, nebo instalace, nebo kulturní bohatství obsažené v barevných odstínech
podkladu tabulek nebo ještě dále a to už jsme v jiných dimenzích". Podle komentáře autora jde
o část archívu, který měl původně sloužit jako centrální dokumentace lidského rodu, který však
byl nedopatřením skartován církví a následně použit k jinému účelu, a to jako milostné dopisy
mladé chemičky z ústavu polymerů a staršího skladníka českých loděnic".
Ze současné výstavy Františka Skály • galerie Litera

~

1.6.2 Cestování jako inspirace - Josef Jíra
Z knihy „Deníky malíře srdcem"
Egypt 1992 - „Pro mě to byl vždycky pojem spojenej
s magičností. Už od dětství. Když jsem byl malej,
máma říkala: ty co do toho Tutanchámonovýho hrobu vstupujou, všichni umřou, byl jsem současník těch
badatelů, kteří pak do roka skutečně umírali. Divnej
pocit. Působilo to na mě cizokrajně...i když pak u té
pyramidy stojíš a máš už všechno moudře načtené
a utříděné, přetrvává ten podivný první dotek z dětství" z rozhovoru s Petrem Ulrychem 1997.
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Max Švabinský 1873 - 1962
Rodák z Kroměříže Max Švabinský byl
vynikající kreslíř, grafik i malíř. Byl
také profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze. Z italského skicáře
Maxe Švabinského: „Pojede se na prázdiny do Itálie, tam je slunce a teplo.
Kdo ví jak v Čechách bude. A budu si
dělat kresby jen namátkou, to co mě
chytí, abych měl vzpomínky na prožité
krásy. Kresby bez plánu, žádné popisy,
jen zážitky z milých cest a dojmy".

i

František Kupka 1871 - 1957
František Kupka je jedním z našich nejspirituálnějších umělců, kteří se zabývali duší a duchovní cestou
člověka. Vpravo uvádím jeho dvě malby inspirované
Egyptem a jeho kolosálností - „Cesta ticha I"; „Cesta
ticha II", vlevo dole obraz s názvem „Počátek života
leknínů"
Z myšlenek Františka Kupky o víře umělce v krásu:
„Aby jí odhalil, a aby našel každý svou musí neustále hledati, bloudě jako poustevník, jako dobrodruh,
často spíše jako odpadlík než věrný kněz. "

Emilio Vedova 1919 - 2006
Žil a tvořil v letech 1919 - 2006 převážně v Benátkách. Tento italský abstraktní expresionista
často formuloval své názory, zapisoval je a čerpal z nich ve své tvorbě. Kromě malby se věnoval vytváření prostorových objektů, které nazýval „Plurimi" - tvary v prostoru. Jeho abstraktní
malby vycházejí původně v době jeho studií z interiérů benátské chrámové architektury. Svým
pojetím abstraktní malby je mi velmi blízký. Během svého pobytu v Berlíně mezi lety 1962 - 1965
vytvořil tzv. „Berlínský deník", prostorový objekt propojený s malbou, který je vyjádřením jeho
politického názoru. Zemřel v roce 2006 ve svých 87 letech a na jeho počest bude v Benátkách
v následujících letech postaveno muzeum jeho díla, jehož autorem je jeden z nejslavnějších
architektů současnosti Renzo Piano.
„Abstraktní?

Moje pocity vznikají v reálu, ale kde začíná a končí reálno?"

Emilio Vedova
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Friederich Hundertwasser

1928 - 2000

Friederich Hundertwasser je další z řady mých oblíbených malířů a architektů zejména pro
rozmanitost nápadů a svůj jasně vyhraněný názor na architekturu i životní prostředí a trvale
obnovitelné zdroje. Jako jeden z mála si psal opravdové, nejen umělecké deníky, do kterých
zaznamenával své myšlenky i pocity, často komentoval textem své obrazy. Byl výborným kreslířem, ale ve své pozdější tvorbě vycházel výhradně z přírodních tvarů - spirál. K obrazu „Das is
der weg zu Dir - to je cesta k Tobě " píše: „Cesta z Normandie do Paříže je mlhavá, vede přes
Chartres. Cesta z Benátek do Paříže jde přes hory a sněhem, cesta z Vídně do Paříže je rovná,
rychlá aneuvěřitelnědlouhá,

vedeNěmeckem. Mými průvodci na ní jsou mé ruce a prsty u nohou".

V poslední fázi života pracoval na projektech ekologických domů se zelení na střechách
a v devadesátých letech byl pozván prezidentem Václavem Havlem, aby se jako architekt podílel na úpravách Pražského hradu, ale bohužel se již nemohl zúčastnit. „Cesta k tobě" a deník

Oscar Kokoschka 1886 - 1980
Oscar Kokoschka má české kořeny, ale celý svůj život prožil i se svou českou manželkou v zahraničí. Poslední léta života strávil ve francouzské části Švýcarska. Zaznamenával své zážitky,
které určovaly jeho tvorbu, maloval na cestách. Namaloval řadu pohledů na různá evropská
města, roku 1966 navštívil a namaloval New York. Jeho tvorba je svérázná a silně expresivní.
Významnou částí jeho tvorby byla ilustrace, často v grafických technikách. Byl zakladatelem
„školy vidění" v prostorách hradu v Salzburku, kde jsou každé léto pořádány kurzy výtvarného
umění, na které jsou jako profesoři zváni umělci z celého světa. Z českých umělců zde působili např. Milan Knižák, Adriena Šimotová, Jiří Šalamoun a další. V tradici letní školy pokračuje
mezinárodní letní umělecká akademie - Internationale Sommerakademie der bildenden Kunst.
•
Pyramidy v Gize 1929 , Chrám Santa Maria della Salute, Benátky 1948

Paul Klee 1879 - 1940
Paul Klee je dalším z umělců, kteří si kreslili a malovali deníkové zápisky. Za studií se ve společnosti přítele vydal na studijní cestu do Itálie a pochopil, že
v umění nejde pouze o napodobování a kresbu podle
skutečnosti, ale o hledání způsobů vyjádření vlastní
individuality. V Bernu, kde se narodil, je v muzeu
stálá expozice jeho celoživotního díla.
Jeho obrazy a kresby andělů jsem použila jako jednu z motivací pro výuku na ZUŠ na téma „Anděl,
můj ochránce".

L

Paul Gauguin 1848 - 1903
Vytvořil deník „Noa Noa", který je sestavený z různých materiálů, které shromáždil na Tahiti. Základem tohoto deníku byl zápis „Ancien culte mahorie",
který obsahoval výklady tahitské mytologie (vlevo
dole). Fotografie egyptské malby hostiny, pocházející z hrobu Egypťana Nabamuna byla Gauguinovi inspirací pro několik jeho obrazů. Pro obraz „Ta
Matete", byla vzorem freska z thébského náhrobku osmnácté dynastie. Původní obraz i Gauguinova
malba využívají přirozeně dekorativní účinek postav.
Vlevo dole: str. 57 z deníku Noa Noa.

Součástí praktické části mé diplomové práce je
„deník" složený z koláží, proto věnuji tuto stránku autorům, kteří se koláží zabývali a tuto techniku
uplatnili i při tvorbě záznamů ze svých cest. Vlevo
dole pohlednice z cesty Karla Teigeho z roku 1923,
vpravo nahoře Jindřich Štýrský, „Souvenir" z roku
1924. Oba byli členové skupiny Devětsil a Teige byl
vůdčí osobností meziválečné avantgardy. Vpravo dole
Kolářova koláž „Venuše na cestách", kterou uvádím
protože předloha - Boticelliho obraz se objevuje i v
mém deníku a inspiroval mnoho umělců, např. již
zmíněného J.Jíru nebo Andyho Warhola.

-OíATirf"
f«^/«"' tas**""
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Leonardo da Vinci
O ceně života
Domníval jsem se, že se učím žít, a zatím se učím umírat. Získávej v mládí to, co by nevýhody
tvého stáří ulehčilo (nebo co by je skrylo); jestliže se chceš ve stáří živit moudrostí, jednej
v mládí tak, aby ti ve stáří nechyběla potrava. Co je to spánek, spáči? Spánek se podobá smrti;
proč tedy nekonáš takové dílo, abys i po smrti žil dál, když už se za života podobáš ve spánku
smutným

nebožtíkům?

0 prchavosti

života

Neprávem si lidé stěžují, jak čas utíká: obviňují ho z přílišné rychlosti a neuvědomují si, že
je dost dlouhý; jenže vinou dobré paměti, kterou nás příroda obdařila, se nám všechno dávno
minulé zdá přítomné.

Čas letí; míjí skrytě a klame,

nic není rychlejší než léta; a kdo seje ctnost, sklízí
slávu. Dívej se na světlo a pozoruj jeho krásu. Mrkni a
znovu se na ni podívej; to co teď vidíš, dříve nebylo, a
to, co bylo už není. Kdo je obnovuje, když tvůrce neustále umírá? Říční voda, které se dotýkáš, je poslední
z té, jež odtekla, a první z té jež přitéká; stejně tak
1 přítomný čas.

Leonardo da Vinci, poznámky
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1.6.3 Cesty v literatuře
Bylo by možno se obsáhle zabývat literární formou cestopisu. Je bezpočet autorů, kteří zachytili dojmy z cest literární formou. Nejde o deníky v čisté formě, ale spíše o zápisky z cest nebo
o inspiraci cestami a deníky. Opět nechci podávat přehled, zmínit lze alespoň dva české autory:
Jana Nerudu nebo později Karla Čapka s jeho „Anglickými listy" či „Obrázky z Holandska".
V klasické literatuře vznikaly popisy cest, které sloužily za symboly něčeho jiného než byla cesta
sama, toho co se děje s tím, kdo je na této cestě. Prvním příkladem v rámci naší kultury může být
Homérův Odyseus. Epos Odysea je jedním z prvních popisů cesty, životní cesty a blíží se k deníku v tom, že nejde ani tak o to popsat krajinu, ale fixovat se na prožitek s touto cestou spojený
a toho co se na té cestě děje. Jde o prožitek cesty samé a prožitek z cesty. Odysea tedy stojí na
„začátku cesty" literaturou, na jejím konci lze uvést kultovní Kerouakův román „On the Road",
jehož název může být chápán opět dvěma způsoby. Oproti Odyseji je popisem cesty bez začátku
a konce.

Karet Čapek; Anglické listy - Oxford
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1.6.4 Inspirace deníkem v hudbě a filmu
Za nejvýraznější inspiraci deníkem a následně vzniklé hudební dílo považuji osobně „Zápisník
zmizelého" skladatele Leoše Janáčka. Toto významné dílo bylo inspirováno deníkem zmizelého
muže, který začal vycházet v květnu roku 1916 v brněnských Lidových novinách na text neznámého autora, pod názvem „Z pera samoukova". Šlo o údajně náhodou v lesích nalezený sešit tajemného původu, o kterém se Leoš Janáček domníval, že je lidového původu. Skladatel známý svou
láskou k lidovým písním a folklorní tvorbě se okamžitě rozhodl tento deník hudebně zpracovat.
Deník vypráví o setkání a lásce venkovského chlapce Janíčka s čarovně neodolatelnou romskou
kráskou Zefkou. Její exotické kouzlo vytrhne Janíčka z poctivého života a vtáhne ho do světa romských vášní. Poté co se neštastný chlapec stává otcem jejího dítěte, definitivně se loučí s rodným
krajem, matkou i sestrou a odchází neznámo kam. Ke konci nalezeného deníku v textu projevuje obavy, že jednoho dne zmizí a odevzdá se osudu. Až později vyšlo najevo, že šlo o novinářský
trik neboť text nebyl anonymním dílem lidové tvořivosti, ale dílem profesionálního spisovatele,
který - aby zvýraznil žádoucí tajemnou atmosféru textu
a zvýšil prodejnost novin - uveřejnil verše anonymně
a s odkazem na lidový původ. Netušil jak velkou inspiraci hudebnímu skladateli poskytl. Než však Janáček
předložil veřejnosti hotový písňový cyklus autor textu
zemřel, nebylo tedy nikoho, kdo by se hlásil o autorská
práva a příběh objasnil. Šlo stejně tak jako u kresleného příběhu Lišky Bystroušky Františka Těsnohlídka
o obyčejný novinový komix, jemuž však vtiskla nesmrtelnost uhrančivá hudba.

Stárnoucí skladatel si do postavy čarokrásné romské dívky nesporně promítl svoji pozdní lásku
k mladinké Kamile Stôsslové a rozhodnutí hlavního hrdiny opustit celou dosavadní existenci
a vydat se do neznámého světa, veden jen smyslným citem k milence, si prožil něco, co by sám
nikdy neudělal.
Potkal jsem mladou cigánku, / nesla sa jako laň, / pod krkem černé lelíky / a oči bez dna zhlaň.
/ Pohledla po mně z hlboka, / pak vznesla sa přes peň, / a tak mi v hlavě ostala / přes celučký,
celučký deň. Leoš Janáček:

Zápisník

zmizelého

Janáčka fascinovala hluboká morální témata. Dalším z Janáčkových inspirací byly např. Dostojevského „Zápisky z mrtvého d o m u " - autobiografický román vyprávějící o pobytu v ruském vězení,
román který byl napsán podle zápisků z vězení, které Dostojevský viděl více jako školu života,
a ve které poznal, co vlastně znamená být člověkem.
V současné době nacházím podobný reklamní trik v tvorbě Michaela Viewega. Před vydáním
jeho bestselerové knihy „Román pro ženy" byly úryvky z deníků ve formě srdceryvných dopisů
pro milovanou dívku uveřejňovány týden co týden v reklamních prostorech vagonů pražského
metra. Pražané se každý týden těšili na nový dopis a opět, podle ankety, tentokráte pražských
Lidových novin, 70% dotazovaných bylo přesvědčeno o autentičnosti dopisů. Objevily se dokonce skupiny, které organizovaly pomoc pro nešťastného muže a vyhledávaly onu dotyčnou dívku
a psychologové sestavovali podle dopisů profil pisatele. Žádný hudební génius, doufejme, že
pouze z nedostatku času, nesepsal dosud na toto téma, pod tíhou příběhu, operu.
Obrázek na straně 43, Divadlo Drak, Představení Liška Bystrouška, Scénografie Marek Zákostelecký

Ráda bych se nyní krátce zamyslela nad deníkem jako takovým a faktem, kdy se z obyčejného
deníku stává umělecké dílo. V Janáčkově případě šlo o pouhé literární novinové klišé, příběh
lásky, který skladatel povýšil svou hudbou na umělecký příběh. Kdy se ale obyčejné příběhy
stávají magickými? Je to ono slovo „tajemství", které dodává obyčejnému deníku na významu?
Je to fakt, že neznáme autora nebo fakt, že se po jeho smrti dočítáme skryté pravdy o jeho
životě, jeho myšlenky a pocity?
Film:
Jako zástupce současné filmové tvorby lze uvést film „Modrá" od polského režiséra žijícího ve
Francii Kieslowského a film „Amelie z Montmartru", ve kterém byla deníkem malá krabička
pokladů. U obou filmů nacházím důležitý onen fakt neznámého něčekaně nalezeného tajemství.
V této souvislosti se současnou filmovou tvorbou lze zmínit i populární „Šifru mistra Leonarda"
- není snad šifra také jakýmsi zakódovaným deníkem?
Vracím se tedy na začátek této statě s důkazem, že fenomén deníku je, byl a bude neustálou
inspirací pro svou tajemnost a lákavou příležitost nahlédnout do duše pisatele. Básníci období
romantismu například považovali za deník ducha básně samotné.

1.6.5 Deníky v básnické

tvorbě

Za básnický deník lze považovat soubor básní, které jsou uspořádány za sebou a při jejichž tvorbě hraje každodennost významnou roli. Jako příklad uvedu básnickou sbírku „Sonety kněžně"
Pavla Eisnera, napsanou v období února až května 1945 na infekčním oddělení pražské nemocnice, kde tento známý jazykovědec psal během své nemoci a každý den nechával přes sklo sestrám přepisovat nové básně, které napsal. Na tomto příkladu bych ráda zdůraznila fakt, který
mi připadá velmi důležitý. Při tvorbě deníku je důležitý okamžitý moment, posloupnost myšlenek, okamžik tvoření. Každá linka, každá věta má svůj hluboký význam, třebaže ve výsledném
celku se tak podstatná nejeví.
„Nejraději bych psal už jenom deník. Báseň, román nebo třeba drama se od určitého okamžiku
píší samy, samy se naplňují. Zato deník píšu já a později - když dorazí do pravdy - deník začne
psát mne. On se stává spisovatelem,

já jeho spisem. On je perem, já sešitem. Deník není od to-

ho, abychom po sobě ve světě zanechali stopu. Naopak. V tichu úsvitu nebo večera může dopomoci právě tomu, abychom se osvobodili

sami od sebe. Napadá mne Sylvia Plathová, kterou

teď Angličané uctívají jako my Attilu Józsefa (jinak to byla manželka Teda Hughese, největšího
žijícího anglického

básníka,

žena tragického

rická dívka, když získala jednu z nejvyšších

osudu). Sylvia byla ještě neznámá mladá ameliterárních cen. Přijela z venkova, převzala cenu

a s ní i příslušný finanční obnos a vyšla si nakoupit do obchodního domu. Potom se vrátila do
svého pokoje v hotelu a ze čtyřicátého
předtím nakoupila.

či padesátého poschodí kus po kuse vyházela všecko, co

Tak je tedy třeba nebo by bylo třeba psát deník. " Z deníku Lyrika

Z posmrtně připraveného výboru publicistických

textů Jánoše Pitinszkyho, který byl pod titulem „Oslava nejhlub-

šiho bodu" vydán v r. 1984, překlad Milan Navrátil

1.6.6 Cestopisy
Zvláštním typem deníku jsou cestopisy - jsou to popisy cest, míst a příběhů zažitých v té či oné
zemi. U nás nejznámějším a jedním z prvních cestopisů zmiňujících se o Egyptě je pravděpodobně cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.
Roku 1608 vydává Harant cestopis „Putování aneb Cesta z království českého do Benátek a
odtud do země Svaté, země judské a dále do Egypta a velikého města Kairu, potom na horu
Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v pusté Arábii ležící", který sám ilustruje. Je to jeho nejznámější dílo
a zároveň jeden z prvních českých cestopisů.
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 - 1621) je jedním z prvních cestovatelů, který o své
pouti zanechal svědectví v podobě cestopisu, ale patří též mezi přední hudební skladatele
období renesance u nás. Jako doprovod arcivévody Ferdinanda Tyrolského, procestoval velkou část tehdejší Evropy, na cestách se naučil jazyky, mluvil latinsky, řecky, ovládal němčinu,
italštinu, španělštinu, francouzštinu a hebrejštinu. Roku 1598, po smrti své ženy, podnikl svou
první cestu do Středomoří, Palestiny a Egypta, společně se svým švagrem Heřmanem Černínem
z Chudenic.
Cesta započala roku 1598. Z Plzně se vypravili do Benátek, odtud lodí ke břehům Kréty a Kypru.
Po krátké přestávce pluli do palestinské Jaffy, odkud se na oslech vydali k Božímu hrobu.
Na cestě zpět byli přepadeni a Kryštof Harant i Heřman Černín při přepadení málem přišli
o život. Nakonec se jim povedlo dostat se do Egypta, Alexandrie a lodí zpět do Benátek. Heřman Černín zde zůstal, Kryštof Harant pokračoval domů, kam dorazil roku 1599. Další jeho cestou byla cesta do Španělska, kam byl vyslán králem Matyášem, aby tam odevzdal Řád zlatého
rouna z pozůstalosti Rudolfa II.

K sepsání jeho druhého cestopisu již ale nedošlo, neboť po Bílé Hoře byl 21. června 1621 popraven společně s dalšími dvaceti šesti českými pány na Staroměstském náměstí v Praze.
„Ach, můj milý Bože, jaké země jsem projel, v jakých
dnův chleba nevídaje,
Haranta

býval, za kolik

a ze všeho mi můj milý pán Bůh pomohl; a nyní ve své milé vlasti

nevinně umříti musím. Odpustil
Slova Kryštofa

nebezpečenstvích

pane Bože mým

krátce před

nepřátelům.

smrtí.

Kudy vedla cesta Kryštofa Haranta v letech 1598 - 1599:
Z Plzně do Benátek přes Insbruck. Na lodi Silvestra přes Krétu, tehdy Kandii, na Kypr, odtud
na jiné lodi přepluli do palestinské Jaffy. Na oslech se pak vydali do Jeruzaléma, kde navštívili
svatá místa a Boží hrob. Odtud se vypravili na horu Olivetskou, do Jericha a k Mrtvému moři,
do Betléma a k řece Jordánu. 19. září se pak vydali na cestu do Egypta. Do Gazy šli pěšky, pak
člunem, do Damietty v deltě Nilu. Odtud na malém člunu odpluli do Káhiry, kde byli ubytováni
u francouzského konzula. Poté se s karavanou dostali k Suezu a k Rudému moři a po návštěvě
hor Sinaj a Oreb cestovali zpět do Káhiry. Z Káhiry na mezcích odjeli do Alexandrie, odkud se
pak na benátské kupecké lodi přes Krétu vydali zpět do Benátek, kam připluli 26. prosince 1598.
Kryštof Harant se pak opět vydal přes Insbruck do Plzně, kam dorazil v říjnu 1599.
V roce 2005 byla vydána kniha historicky Dr. Lucie Storchové, která zpracovala na téma cestopisů rozsáhlou komentovanou publikaci s latinskými překlady českých renesančních cestopisů
po Egyptě 1 5 . - 1 7 . století s názvem „Mezy houfy lotrův se pustiti" obsahující dopisy a překlady
cestopisů. (Název cestopisu je skutečně MEZY s Y)

Další zajímavou publikací je fotografický deník

„Egypt - Obrázky z cest po Orientu" Karla

Ludwiga Li baye zpracovaný v r. 2006 také Dr. Lucií Storchovou a Dr. Dušanem Magdolenem,
slovenským egyptologem. Tento deník je souborem akvarelů a později vytvořených litografií
na téma cesty po Egyptě v 50. letech 19. století. Litografický deník byl poprvé publikován v
roce 1858 s textem Alfreda von Kremera, pozdějšího rakouského zástupce v komisi mocností,
zabývající se na konci 70. let 19. stol. egyptským státním dluhem. Živé scény zčásti odpovídají
tehdejšímu módnímu stylu, který představuje rovněž např. skotský malíř David Roberts jehož
jemné akvarely egyptských chrámů, mimořádně přesné v každém detailu, jsou zejména vynikajícími dokumenty, které ukazují stav zachování těchto památek v 19. století a vypovídají o
důležitých detailech barev a basreliéfů, které dnes bohužel téměř zmizely. Kromě chrámové
architektury, maloval Roberts výjevy z denního života tehdejší Káhiry, maloval v přestrojení
za Araba i detaily a vnitřky mešit. Text je dokladem dobového nazírání na Egypt, jeho dějiny
a zejména jeho obyvatele. Většina jeho akvarelů

byla vydražena v roce 1864 na londýnské

aukci, ale jeho cestovní deník, který byl darován skotské národní knihovně, nebyl nikdy publikován.

Storchová, L., „Mezy houfy lotrův se pustiti."
Praha, Set Out 2005, ISBN 80-86277-445
latinských humanistických

Set Out 2006, ISBN 80-86277-50-X
ho originálu

(450 stran); komentovaná edice českých renesančních cestopisů, překlad

dopisů, doprovodná

Libay, L., Ägypten. Reisebilder

České cestopisy o Egyptě 15.-17. století, Lucie Storchová (ed.),
studie

aus dem Orient (Wien 1857), Lucie Storchová - Dušan Magdolen (eds.), Praha,
(307 stran); komentovaná edice celého svazku, edice německého a francouzské-
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DIDAKTICKÁ ČÁST
Cílem mého projektu bylo ukázat žákům možnost cestování jinak, než ho znají z rodinných
dovolených u moře, ukázat možnosti, které cestování skrývá a prostřednictvím deníků a záznamů z cest dát dětem impuls k tvůrčímu přístupu k cestování. Jako téma cest jsem zvolila
Egypt, protože právě Egypt poskytuje dobrou příležitost ukázat obě roviny cest, jak turistickou, tak tvůrčí a duchovní. Jak již uvádím v úvodu své práce, vliv konzumního života a společnosti zaměřené na okamžitý materiální zisk a požitek, s sebou nese i nebezpečí že cesty
a putovaní, myslím tím opravdové cesty za poznáváním vymizí z našeho života a spolu s nimi
i jejich význam - skrze odkaz dávné minulosti, poznání sama sebe v přítomnosti. Právě na tuto
skutečnost bych ráda žáky svým projektem upozornila a motivovala je k přemýšlení o cestách
trochu jinak.
Didaktickou

část

práce

jsem

ověřila

během jednoho školního roku ve vyučování

na

Základní

umělecké

škole

v Praze 9. (U Prosecké školy 92). Za
tuto tématickou řadu byl v roce 2002
kolektiv žáků oceněn v soutěži „Alšova
země". Druhou část projektu na téma
deníky a cestopisy bych ráda uskutečnila
v následujících letech během své praxe.

2. Egyptské inspirace
První část své didaktické práce nazývám pracovně - částí seznamovací. V ní se žáci seznamují
se staroegyptským uměním a pro navazující část je velmi významné, že právě v této části se
proměňuje povrchní pohled na Egypt jako na zemi pyramid a mumií faraónů.
Návrh čtyř výtvarných řad inspirovaných tématem Egypta:
A. Žáci se detailně seznamují s vývojem písma a významem studia jednotlivých písem pro
rozluštění egyptských hieroglyfů. Tato řada, která obsahuje devět námětů a je ukončena
vytvářením kartuše se jménem a tajnou abecedou.
B. V další části se žáci zabývali sakrální egyptskou architekturou, pyramidami, hrobkami
a jejich výtvarným ztvárněním. Řada má devět námětů.
C. Na tuto část navazuje inspirace egyptským božstvem, egyptským odíváním a šperky.
Tvorba kostýmy pro dramatické oddělení k divadelnímu představení egyptský příběh.
Řada má sedm námětů.
Druhá část didaktické práce se týká autorské části mé diplomové práce, ve které jsem zpracovávala deník cesty Egyptem. V tomto případě bude sloužit tato autorská část diplomové práce
jako inspirace pro žáky.
D. Poslední částí navazující na předešlý školní rok, je projekt deník, který by měl být zpraco
ván po školních prázdninách, kdy žáci použijí své zážitky a nasbírané materiály z prázd
ninových cest jako inspiraci k vlastnímu deníku. (Úkol na prázdniny)
Volným pokračováním této řady může být kalendář-koloběh času, který uvádím na posledním
místě a který je inspirovaný chrámem v Dendeře a egyptskou astronomií a astrologií.
Obě témata máji deset možných námětů.

Během své praxe jsem realizovala tři části projektu, v přehledu námětových map vyznačuji realizované řady tučně. Jednotlivé řady jsou pak představovány samostatně, společně
s obecnými informacemi o tématu, které považuji za důležité žákům v rámci projektového
vyučování představit, protože právě typ projektového vyučování poskytuje, v případě výuky na
základních školách, možnost téma projektu rozšířit i do jiných předmětů. V projektu „Egypt
- deník - cestopis", se nabízí například možnost propojení s výukou dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a filosofie ale i matematiky. Námětová mapa obsahuje čtyři výtvarné řady. Poslední
řada „Deník - cestopis" vychází z mého deníku zpracovávaného pro diplomovou práci.
Realizované řady dokumentuji fotografiemi výtvarných prací a popisuji průběh výuky a reflexi
hodiny. Doprovodné tématické fotografie v didaktické části jsou mými fotografiemi z cesty.
Při specifikaci jednotlivých námětů jsem použila plán výuky rozepsaný do jednotlivých bodů,
částečně podle metodiky Mgr. Karly Cikánové, která byla i vedoucí mé praxe.
VN - výtvarný námět, M - motivace, VP - výtvarný problém, VT - výtvarná technika
+ - přidaná hodnota
Termínem přidaná hodnota je myšlen přínos pro žáka, téma nad, kterým se zamyslí, a které ho
mohou obohatit. Jako značku pro tuto přidanou hodnotu volím znak + právě proto, že jde o to
důležité navíc, které si žák z hodiny odnáší. Mnozí z žáků se k výtvarné práci nebudou ve svém
dalším životě vracet, a tak se tato „+ hodnota" stává jedinou hodnotou, která jim zůstává.
Prožitek z tvorby a zážitky během procesu tvoření. Termínem přidaná hodnoty byl poprvé použit
doc. Slavíkem v článku pro časopis Výtvarná výchova „Namaluj kozu" aneb o přidané hodnotě a
úloze učitele výtvarné výchovy; 1998, č.3 ISSN 1210-3691

Hierogjyfy

Poselství pyramid
Chrámová architektura
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Inspirace Egyptem

Deník-cestopis
Kalendář-koloběh času

Námětová mapa - celkový rozpis jednotlivých řad:
Obrázkové písmo a hieroglyfy
Hieroglyfy - příběh badatele (Champolion)
Hieroglyfy - jednotlivé znaky
Kartuše se jménem
Detektivní příběh - šifra
Rekonstrukce fragmentu
Příběhy badatelů
Vlastní tajné písmo
Tajný dopis
Tajemství nerozluštěných textů
Pyramidy a chrámová architektura
Archeologie - nalezl jsem něco v písku
Pyramida - poklad uvnitř
Pyramidy z výšky
Pocit uvnitř pyramidy
Stavba pyramid
Orientace staveb - vlastní symbolika
Pocit uvnitř chrámu
Pyramida jako objekt - moderní architektura
Kniha mrtvých - cesta duše
Chrámy pod vodou

Bohové a symboly Egypta
Legenda o stvoření světa
Rodina bohů a jejich symbolika
Egyptské reliéfy
Můj amulet
Můj symbol
Anděl strážný, moje ochrana
Královnina tajná schránka na šperky

Deník-cestopis
Deník mého dne a týdne
Můj tajný deník
Deník mojí prababičky
Deník zmizelého
Denik Jana Tleskače / J.Foglar
Cestovní deník
Cestopis z pohádkové země
Cestopis z prázdnin
Mé každodenní cesty
Cesta mým životem

Kalendář - koloběh času
Kalendář mého týdne
Prázdninový kalendář
Lunární kalendář
Denderský horoskop
Znamení zvěrokruhu
Mé sluneční znamení
Můj horoskop
Slunce a Měsíc
Hvězdné mapy
Pohyby vesmírných těles

2.1 Obrázkové písmo, hieroglyfy
Náměty realizované metodické řady:
Hieroglyfy - příběh badatele (Champollion)
Hieroglyfy - jednotlivé znaky
Kartuše - jméno faraóna, jméno žáka
Vlastní písmo
Tvorba vlastní šifry
Tajný dopis

Tato řada spolu s řadou „bohové" byla oceněna v soutěži
Alšova země 2002 pro kolektiv žáků ZUŠ Praha 9

Další možné

náměty:

Rosettská deska, slovník tajných písem,
knihovna v Alexandrii, egyptský písař

Inspirace písmem
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2.1.1 Obecně o písmu
V případě zpracovávání tématu hieroglyfů a obrázkového písma považuji za nutné představit
žákům obecně toto téma, proto na začátku této kapitoly uvádím přehled vývoje písma vedoucí právě k tématu rozluštění hieroglyfů v roce 1822 Champollionem. Tento moment je velmi
významným mezníkem tématu Egypt, protože právě od tohoto momentu se strhla vlna obdivovatelů egyptské kultury, která vyvrcholila v období romatismu, kdy byl Egypt inspirací celé
generace nejen umělců, ale i cestovatelů, ke kterým se řadila i moje prababička. Jejímu příběhu a cestě se věnuji v poslední didaktické části - téma deník-cestopis a ve svém deníku.
Kapitola o písmu je obecným přehledem, kde jsem ve výuce použila jednoduchý výklad, tabulky
s přehledem a obrázky dokumentující Rosettskou desku, disk z Faistu a různé typy lineárního
písma tak, aby žáci postupně pochopili vznik písma, jeho proměny až do současnosti a systém
hieroglyfů.

O písmu - rozluštění egyptských hieroglyfů
Je těžké představit si svět bez písma stejně tak jako bez kalendáře. Máme písmo, máme i kalendář,
díky němu můžeme říci, že vývoj písma od hieroglyfů k současnému písmu, písmu tiskovému trval
více než pět tisíc let. Obrat ve vývoji nastal přibližně před 3200 lety, kdy se na východním pobřeží
Středozemního moře vyvinulo hláskové písmo Féničanů, složené z dvaadvaceti znaků. Toto písmo,
k němuž později přidali Řekové samohlásky tvoří úplnou abecedu.
Zjištění, že lidská řeč je tvořena kombinací omezeného počtu hlásek, ze kterých se skládají jednotlivá slova mělo obrovský význam, neboť usnadnilo velkému počtu lidí zvládnutí písma. Do té
doby museli ve starém Egyptě nebo v Mezopotámii lidé znát množství hieroglyfů nebo klínových
znaků, aby mohli bez problémů psát ( podobný systém doposud funguje v Číně nebo v Japonsku). Písmo člověku umožňuje vnímat slovo zrakem a opakovaně reprodukovat stejný text.

Písmo je prostředkem dorozumívání mezí lidmi, prostředkem dorozumívání na blízko i na velké
vzdálenosti, prostředkem předávání zkušeností a znalostí mezi generacemi, prostředkem jejich
zachování. Znalost písma zrušila místní i časová omezení, umožnila rychlézprostředkování znalostí,
rozvoj kultury, vzdělanosti, vědy a techniky. Společnost, která nezná písmo, nemůže zorganizovat
správu státu ani vést systematicky obchod ve větším měřítku. Dodnes se nám zachovaly Mínojské
záznamy - tabulky z hlíny náhodně zpevněné ohněm, které se staly základem egejského písemného
dědictví. Zavedení písma na Krétě se datuje na počátek 2. tisíciletí př.n.l, První písemné památky
z Kréty uvedl ve známost anglický archeolog Arthur Evans. Během svých archeologických výkopů
v Knóssu objevil stovky tabulek z pálené hlíny s hieroglyfy a jinými písemnými znaky, vyrytými
rydlem do hliněného povrchu. Výsledkem pečlivého zkoumání bylo zjištění, žeMínojci používali
během druhého tisíciletí př.n.l. tři druhy písma. Evans rovněž stanovil formální a chronologické
rozdíly mezi těmito písmy. Nejstarší písmo podle jeho obrázkového charakteru nazval hieroglyfické - připomínalo svým charakterem písmo starého Egypta. Na Krétě bylo používáno v letech
2000 - 1700 př.n.l. Druhé písmo - lineární písmo A - se vyznačovalo tím, že obrázkové znaky
v něm byly nahrazeny čárovými obrysy.
Třetí typ písma - lineární písmo B - jehož nálezy jsou neobyčejně bohaté, avšak jsou lokalisovány jen do oblasti paláce v Knóssu, se vyznačuje propracovanější formou. Luštěním
krétského písma se jako první zabývala americká matematička Alice Koberová. Předpokládala, že svislé čáry ohraničují slova, a že skupiny mezi dvěma čarami jsou slabičné znaky.
Přestože se jí nepodařilo rozluštit ani jedinou zvukovou podobu znaku, napomohla svou prací
k pozdějšímu rozluštění tohoto písma, kterého docílil Angličan Michael Ventris. Ventris vycházel
z předpokladu, že krétština je etruského původu, byl však velmi překvapen, tím jak první rozluštěné znaky zněly - naznačovalo to, že text je řečtina psaná krétskými znaky.

Později vyšlo najevo, že Kréťané nerozlišovali „ p " a „f " , „k " a „g " , „l " a „r

Znaky sloužily

jednak k označení hlásky, jednak k označení slabiky. Zdá se, že znaky byly původně vytvořeny
pro potřebu jiného jazyka a až později, po proniknutí řeckých Achajů na Krétu v 15. století,
se jimi začaly přepisovat řecké texty. Zdá se pravděpodobné, že lineární písmo B bylo užíváno
v období tohoto t.zv. mykénského státu. Naproti tomu se nepodařilo rozluštit lineární písmo A,
podat výklad hieroglyfických znaků ani rozluštit znaky na proslulém disku z Faistu.
Disk z Faistu je okrouhlý terakotový předmět o průměru 16 centimetrů, který byl nalezen
v paláci Faistu na jihu Kréty. Po obou stranách disku je do disku spirálovitě vyryto celkem 241
obrázkových znaků, jejichž význam je sice jasný, avšak doposud se nezdařilo rozluštit obsah
textu. Velmi zajímavý je fakt, že každý znak byl vytlačen do hlíny disku jakousi matricí, tedy
tiskařským způsobem, více než třicet století před Guttenbergovým objevem knihtisku. Disk byl
pravděpodobně vytvořen v mínojské dílně a naskýtá se lákavá domněnka, že znaky mohly být
tištěny i na materiál, který se pro svou křehkost nezachoval.
Celkem je na disku užito 45 druhů znaků, některé z nich jsou doloženy v piktografickém písmu
a v několika ideogramech lineárního písma. Zdá se, že nejblíže nápisu na disku je piktografický
kultovní text vyrytý na kovu dvojité sekery nalezené v jeskyni Arkalochori na Krétě. Obě památky
si jsou časově blízké a přestože pocházejí z doby, kdy se již na Krétě užívalo lineární písmo A, dá
se předpokládat, že si konzervativní náboženský kult udržel starý typ písma, které již společnost
nepoužívala, neboť nevyhovovalo administrativním potřebám. Nápis na disku má patrně sakrální
obsah. Některé sekvence znaků se několikrát opakují ve stejném sledu a to vedlo některé badatele
k hypotéze, že jde o hymnus s refrénem opěvujícím bohyni - Velkou matku. Jiní badatelé
vysvětlují text jako právní dokument sepsaný v přítomnosti úředníků a svědků, jejichž jména
jsou uvedena.

Třináctkrát se opakující znaky přilby a štítu mají údajně znázorňovat, že tématem textu je
třináct bojovníků. Na rozdíl od slavné
která srovnáním

Rosettské desky ze žuly, datované do r. 196 př. n.l.,

textů umožnila Champollionovi rozluštit egyptské hieroglyfy, nebyl nalezen

žádný jiný text s tímto typem písma. Snad proto tento nález vyvolává dodnes mnoho tajemných
domněnek a zůstává jedním z nejzáhadnějších nálezů a nadále provokuje fantasii badatelů.
Jedním z nich byl i český učitel Jiří Vymětal z Hořic, který podle počtu znaků usoudil, že jde
o písmo slabičné. Další z řady luštitelů Zangger poukazuje na znaky stylizovaných hlav s tzv.
péřovými korunami, které nosili válečníci tajuplného kmene Cekkerů. Tak nazývali písaři faraóna Ramesse III. jeden z tzv. „mořských národů", jejichž nájezdům se mocný Egypt ubránil jen
vypětím všech sil. Zangger déle spekuluje, že Cekkerové by mohli být v starořecké dikci Teukrové neboli Trójané.
Na Rosettské desce se zachovalo 1419 hieroglyfů, kterým odpovídá 486 řeckých slov. Jména králů
psali Egypťané do oválných rámů tzv. kartuší jako znak úcty. Hieroglyfy se čtou oběma směry, záleží
na orientaci určitých symbolů, například se čte proti směru, kam směřuje pohled zvířete (SOVApísmeno M). Champollion odhalil vztah mezi démotickým a hieroglyfickým písmem a jejich vztahy
k hieratickému písmu, od roku 1822 kdy přednesl své poznatky francouzské Akademii se začíná
rozvíjet obor egyptologie.
Za zakladatele české egyptologie se považuje prof. František Lexa. V současné době jsou našimi
nejznámějšími egyptology ředitel koncese pro výzkum lokality Abúsír prof. Dr. Miroslav Verner,
ředitel Českého egyptologického ústavu prof. PhDr. Ladislav Bareš, zástupce ředitele Českého
egyptologického ústavu doc. PhDr. Břetislav Vachala a historická Dr. Lucie Storchová, která je
vědeckou pracovnicí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a spolupracuje s Českým
egyptologickým ústavem Filosofické fakulty UK.

2.1.2. Výtvarná řada - písmo - realizované
Plán výuky rozepsaný do jednotlivých

náměty

bodů:

VN

Hieroglyfy - příběh badatele

M

Seznámení s Rosettskou deskou - klíčem k rozluštění hieroglyfů
Příběh Champoliona, kterého již ve věku devíti let fascinovala výprava císaře Bona
parta do Egypta. Champolion rozluštil systém hieroglyfického písma.

VP

Seznámení se znaky - slovníček

VT

Kresba tužkou, perem (řazení do sloupců)

+

SEZNÁMENÍ S FASCINUJÍCÍM PŘÍBĚHEM BADATELE, KTERÝ SI SPLNIL SVŮJ SEN

VN

Hieroglyfy - jednotlivé znaky

M

Poznávání zajímavého užití hieroglyfů (v architektuře, na stěnách chrámů)
krása řazení obrázkových znaků

VP

výtvarné řešení plochy s jednotlivými znaky (řazení ve svislých a vodorovných pásech)

VT

Papírová koláž nebo papírořez, slepotisk, tisk z koláže

+

BLIŽŠÍ POZNÁNÍ HIEROGLYFŮ A VÝTVARNÉHO PŮSOBENÍ JEJICH SESKUPOVÁNÍ

VN

Kartuše - jméno faraóna, jméno žáka

M

Překvapivé poznání všudypřítomnosti zobrazení jmen panovníků
Důležitost a význam jména, které bylo vyryto nebo vymodelováno do kartuše

VP

Poznání tvaru vodorovné nebo svislé kartuše, zvolení vhodné výtvarné techniky

VT

Kresba perem na vystřižený tvar, linoryt

+

ÚVAHY NAD VLASTNÍM JMÉNEM A JEHO ZTVÁRNĚNÍ POMOCÍ HIEROGLYFŮ

VN

Kartuše - jméno faraóna, jméno žáka

M

Překvapivé poznání všudypřítomnosti zobrazení
jmen panovníků
Důležitost a význam jména, které bylo vyryto
nebo vymodelováno do kartuše

VP

Poznání tvaru vodorovné nebo svislé kartuše,
zvolení vhodné výtvarné techniky

VT

Kresba perem na vystřižený tvar, linoryt

+

ÚVAHY NAD VLASTNÍM JMÉNEM A JEHO
ZTVÁRNĚNÍ

POMOCÍ HIEROGLYFŮ

VN

Vlastní písmo

M

Seznámení se s různými typy starých
i moderních abeced

VP

Čitelnost písma a jeho kriteria

VT

Kresba a písmo tuší a perem

+

UVĚDOMĚNÍ SI CHARAKTERU SVÉHO PÍSMA

VN

Tvorba vlastní šifry

M

Hieroglyfy - vzkazy dávných dob, tajemné texty

VP

Jak se liší naše a stará obrázková písma

VT

Odkrývací technika - tuš a mastný pastel

+

PROŽITEK - KLÍČ K ROZLUŠTĚNÍ MÁM JEN JÁ
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Ukázky - žáci 6 - 10 let, Kresba tuši, klovatina,
tiskařská barva, tužka

2.1.3 Reflexe po hodině na IS a motivace

žáků

Ráno ohlásili světoví egyptologové rozluštění dalších z egyptských textů. Objev posunuje dataci
prvního písma o dvěstě let zpět. Hodina tedy začíná na toto téma. Děti okamžitě poznaly odkud
jsou fotografie, přestože jsem jim neukázala ty nejznámější pohledy jako jsou pyramidy.
Povídali jsme si v kroužku uprostřed třídy, děti byly nadšené z kopie písma, kterou dostaly. Dalo
mi velikou práci přesvědčit je o tom, že nechci aby mechanicky obkreslovaly přes okno, ale
toto riziko bylo jasné již předem a byla jsem na něj připravena. Překvapilo mě, že děti dělaly
odkrývací techniku poprvé v životě, takže příprava čtvrtky trvala déle než jsem čekala, chlapci
byli rychlejší než pečlivé holčičky, a tak jich hodně z nich stihlo připravit čtvrtky dvě.
Při rytí ne všechny děti použily návrhy z minulé hodiny a velmi mě potěšilo, že ani jedno
nepoužilo celou hieroglyfickou abecedu, pouze se jí nechalo inspirovat. S překvapením zjistily,
že nemohou napsat celé své jméno, protože v abecedě chybí samohlásky a nevěděly co si počít.
Několik kluků si vymyslelo vlastní abecedu, ke které měli klíč jen oni sami. Do obrázků pak vpisovali tajné zprávy ( Horáček je ...)
Někteří žáci měli potřebu svůj příběh popsat na zadní stranu (faraónova manželka dostává dary
apod.). Každé dítě pracovalo samostatně a cílem bylo vytvořit z jednotlivých výtvarných prací celkovou výzdobu místnosti, ve které je uložen sarkofág s mumií. Jednotlivé „rytiny" jsme
nakonec slepili k sobě a vytvořili tak dlouhý pás výzdoby. Toto téma jsme zpracovávali ve čtyřech vyučovacích hodinách.
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2.2 Poselství pyramid a chrámová architektura
Náměty realizované metodické řady:
Chrámy pod vodou - legenda zmizelých chrámů
Pyramida jako objekt - moderní architektura
Pyramida - poklad uvnitř
Pocit uvnitř pyramidy
Pocit uvnitř chrámu

2.2.1 Asuánská

přehrada

- přemístění

chrámu na ostrově Philae

Jako úvod a motivaci k této kapitole uvádím skutečný příběh rozšíření asuánské přehrady
a s ním spojené přemístování chrámů, které mě inspirovalo k několika námětům.
Řecký historik Plútarchos vypravuje, jak Osiris byl podvodně zabit svým bratrem Sethem. Když
se to Isis, Osiridova nevěsta, dozvěděla, začala všude hledat truhlu, do níž byl Osiris uložen
a hozen do Nilu. Dozvěděla se, že vlna truhlu vyhodila na břeh v kraji Biblos. Po mnoha nesnázích tělo našla, musila ho však ponechat bez dozoru. Seth se to dozvěděl, rozsekal je na čtrnáct
kusů a rozházel, kam mohl. Znovu se to Isis dozvěděla, kusy těla posbírala a buď vybudovala
stejný počet hrobů, nebo je jen napodobila, a pravý hrob by pak měl být na jednom ostrově
poblíž Philae, nedaleko Assuánu, v místě nepřístupném ptákům i lidem, bezútěšném a kamenitém, na hranicích království nubijského, v místě důležitém i strategicky. Později byla na tom
místě vystavěna pevnost. Víra, že na ostrově Biga je
hrob Osirida, způsobila, že i nedaleký ostrůvek Philae nabyl na významu a že tam byly na počest Osiridovy nevěsty vybudovány nádherné svatyně. Místo
bylo posvátné už dlouho, hlavně však Ptolemájovci tu vybudovali podivuhodné stavby, nad nimiž už
dva tisíce let žasnou cestovatelé a poutníci. K jeho
ohrožení došlo v roce 1898, kdy bylo rozhodnuto o
regulaci Nilu.

2.2.2 Nová přehrada

v Asuánu

V roce 1956 schválila Násirova vláda výstavbu nové velké přehrady poblíž Asuánu, svého druhu
největší na světě, která měla vytvořit přes 500 km dlouhou umělou vodní nádrž. Z málo úrodné Nubie se mělo stát obrovské jezero, které by vyřešilo neustále narůstající potřebu energie
a vláhy, jakou vyžaduje moderní země. Měla být zatopena i se svými tisíciletými památkami.
Ostrov Philae se sice zdánlivě nalézal mimo tuto oblast, měl však zmizet rovněž, protože hladina staré i nové přehrady měla být udržována trvale v jedné úrovni, a to by znamenalo trvalé
zaplavení a erozi.
Bylo třeba hledat řešení, a tak se v roce 1960 UNESCO pod předsednictvím Vittorina Veroneseho obrátilo k celému světu se žádostí o záchranu núbijských památek. Na výzvu odpověděla rada států. V Káhiře pracovalo koordinační středisko Úřad pro záchranu památek v Nubiji
a Centre de Documentation et d'Etudes sur I' Ancienne Egypt. Z významných italských architektů přispěly svými projekty na přemístění chrámů projekční kanceláře Gazzoly a Colonettiho
a rovněž jednotliví vědci se snažili přispět k řešení osobně i prostřednictvím vědeckých institucí, v jejichž vedení stáli, hlavně prostřednictvím milánské a římské university a pak Egyptského
muzea v Turíně. Italské podniky se účastnily na demontážních a remontážních pracech díky
významné finanční pomoci, kterou poskytla italská vláda. Na oplátku egyptská vláda darovala
Itálii nejstarší skalní svatyni v Nubyi, chrám Ellesyia, který pak byl rekonstruován v jednom sále
Egyptského muzea v Turíně. Bylo třeba jednat rychle, protože v roce 1968 měla voda dosáhnout
stanovené výšky. Z toho důvodu problém ostrova Philae řešen naposledy: problémy na druhé
straně Velké přehrady byly naléhavější, a pak tu mohlo být využito i zkušeností nahromaděných
během složitějších léta trvajících prací.

Zpráva Egyptské služby pro památky vymezila celý problém takto:
„Jestliže
místěn

se přehrada

v Asuánu bude stavět, pak chrám bude musit být buď nadzvednut,

pře-

nebo zatopen. " Existovala ještě další možnost - vymezil ji jeden holandský projekt

a sice obehnat ostrov Philae v určité vzdálenosti vybudovanými a málo viditelnými přehradami,
které by pomohly uchovat původní prostředí. Vodu by odváděl kanál.
Toto řešení však přijato nebylo, byla dána přednost návrhu stejně nákladnému, avšak drastičtějšímu, a to přemístění. Nové sídlo bylo zvoleno na skalnatém výstupku zhruba půl kilometru
od Philae, mnohem výš položenému ostrovu Agilkia. Ten však bylo třeba urovnat a rozšířit, aby
chrámy určené k přemístění si zachovaly stejnou relativní pozici, tytéž relativní kvóty i původní
orientaci.

2.2.3 Přemísťování

chrámů

Napřed byla vybudována kolem dokola kovová hradba o průměru 850 metrů tak, že do půdy
byla vsazena dvojitá řada kovových plátů a dvanácticentimetrový prostor mezi nimi vyplněn
miliónem kubických metrů písku. Pláty byly vysoké 15 metrů a vážily celkem pět tisíc tun, písek
byl mezi ně přiváděn tři kilometry dlouhým konduktem vybaveným klouby z pevniny. Vysušená
plocha měla rozměr zhruba 35000 čtverečních metrů. Pak byl uveden do chodu systém pump.
V chodu zůstal po celou dobu demontáže a následných archeologických vykopávek, aby byla
uvnitř pánve udržována konstantní hladina spodních vod. Odstranění bahna z ostrova umožnilo
nález velkého počtu fragmentů, které během doby odpadly z horních struktur, a které mohly
být vráceny na svá původní místa.
Z těchto dvou informací
i odčerpávání

vychází dvě následující

vody, nálezy pod vodou, detektory

témata - přemísťování
kovů apod.

chrámů, systém pump

2.2.4 Zatopené

chrámy

Povídáme si s dětmi opět o legendách Egypta, o Osirisovi a dostáváme se přes legendu až k ostrůvku Philae. Týká se ho následující zpráva:
V roce 1956 byla schválena stavba asuánské přehrady a památkám na ostrůvku hrozí úplné
zatopení. V roce 1969 byla vypsána mezinárodní soutěž na demontování a rekonstrukci všech
architektonických struktur nacházejících se na ostrově Philae. S dětmi se fiktivně zúčastníme
této soutěže. Z této informace vychází dvě následující témata - přemístování chrámů a systém
odvodnování - pumpy.
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Výtvarná řada - Zatopené

chrámy - realizované

náměty

VN

Chrámy pod vodou

M

Potápěči - potápění jako zábava, jako sport, jako práce,
záchrana lidí a památek.
Potápění jako badatelská činnost (příklad: Titanic, památky
ve Vltavě), archeologie
Objev staroegyptských chrámů.
Potápěči proplouvají mezi chrámovým sloupovím.

VP

Znázornění předmětů nebo architektury pod vodou, potápěčů
a jejich vybavení, práce pod vodou, podvodní fotografie

VT

Kombinovaná technika (kresba a akvarel)

+

MOŽNOSTI SOUČASNĚ TECHNIKY UMOŽŇUJÍCÍ ZÁCHRANU
PAMÁTEK, EKOLOGICKÉ ZAMYŠLENÍ NAD VLIVEM ŘEKY NILU
A REGULACÍ VODNÍCH TOKŮ OBECNĚ
-w

Zamyšlení:
- Slapská přehrada
- Přehrada LIPNO - zatopený kostel
- Regulace Vltavy
- Povodeň a potopa
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2.2.5 Výtvarná řada - Pyramidy - realizované

náměty

VN

Pyramidy jako objekt

M

Pyramida v moderní architektuře, odvážnost stavby skleněné pyramidy
na nádvoří Louvru

VP

Konstrukce pyramidy, použití netradičního materiálu

VT

Prostorové práce z různých materiálů (drát, špejle, plast)

+

VLIV HISTORICKÝCH STAVEB NA SOUČASNÉ UMĚNÍ
ZAMYŠLENÍ SE NAD NOVOU TEORIÍ O STAVBÁCH PYRAMID

2.3 Bohové a symboly Egypta
Námětová mapa realizované řady
Legenda o stvoření světa
Rodina bohů a jejich symbolika
Egyptské reliéfy
Můj amulet, můj ochránce

74

Bohové a symboly

Egypta

Protože se nejedná o egyptologickou studii obsahuje tato kapitola pouze stručný přehled egyptských božstev ve formě legendy tak, jak jsem jí použila při motivaci žáků ve výuce této metodické řady a krátké pojednání o monotheismu a polytheismu zpracované taktéž jednoduchou
formou přístupnou dětem.

2.3.1 Monotheismus

a

polytheismus

Podle klasické školní výuky tradiční egyptské náboženství charakterizuje především výrazný
polytheismus, tedy víra ve velké množství bohů, tzv. mnohobožství. Polytheistická náboženství jsou často chápána jako primitivní, ovšem egyptský polytheismus představoval ucelený
a detailně propracovaný systém, který se zakládal na přísné hierarchii. Vychází z kosmogonické
představy (o stvoření světa) kdy: Atúm - stvořitel světa i sebe sama, dal vzniknout zemi (bůh
Geb), nebeské klenbě (bohyně Nut), kterou podpírá bůh větru Šu, se kterým byla stvořena také
bohyně vlhkosti Tefnut. Geb s Nut zplodili další čtyři božstva: Éset, Usíra, Nebhet a Sutecha.
Když tato jména spočítáte, dostanete „magické" číslo 9.
Důležitost jednotlivých božstev se přirozeně lišila od města k městu. V určitém období převážil
kult některého z bohů, který se pak stal tamním patronem. Důležité byly i dějinné události.
V době války jistě značně vzrostl význam i tak velice oblíbeného slunečního boha se sokolí hlavou Hora, patrona válečníků a v době míru Thovta, boha moudrosti a písma, držícího ochranu
při uzavírání důležitých mezinárodních smluv a státních rozhodnutí.

2.3.2 Egyptská legenda o stvoření

světa

Jedna z vědeckých teorií říká, že Vesmír vznikl událostí zvanou Velký třesk. Staří Egypťané věřili v prvotní nic, které nazývali NUN a Velkým třeskem pro ně
bylo sebestvoření boha tvořitele ATÚMA. NUN bývá
též popisováno jako chaos nebo praoceán. A právě
z něj měl dle legendy vyklíčit posvátný lotos, z jeho
rozevírajícího se květu vyšlo Slunce, na jehož vrcholu na trůně seděl ATÚM. (Na nástěnných malbách je
vyobrazen jako Bůh s dvojitou korunou Horního - bílou
a Dolního Egypta - červenou). Ono poetické sebestvoření mělo i svou velmi realistickou protiváhu, při níž
vznikla Mléčná dráha - Atúmovo sémě. Podle legendy se ATÚM ve vesmíru nudil a tak si stvořil společnost, nejprve nosem vyfoukl boha vzduchu ŠUAa pak jako slinu vyplivl bohyni vlhkosti TEFNUT.
Egyptská víra se zde s vědou nepře. (Pokud vědci ve vesmíru hledají život, nejprve zjišťují, zda
je na planetě kyslík a voda). Potomky Šua a Tefnut byl bůh země GEB s bohyní nebes NUT. Nejprve byli jedno, pak ŠU pozvedl NUT jako nebeskou klenbu nad GEBA. (Velmi často můžeme vidět
vyobrazení Geba ležícího na zemi a nad ním klenoucí se ženské tělo poseté hvězdami, podpíraného oběma rukama stojícího boha ŠUA). Toto pohodlné podpírání, ale NUT znemožnilo zplodit
s Gebern děti. Bylo jí to líto a tak vyzvala boha měsíce Thovta ke hře o měsíční svit. Nut zvítězila a vyhrála tolik měsíčního svitu, že to vydalo na celých pět dní, které byly jaksi navíc (původní
egyptský kalendář měl totiž třistašedesát dní + pět dní navíc).

Během těchto pěti dní navíc si Nut mohla dělat co chtěla. Porodila tedy pět dětí. USIRA, ESET,
SUTECHA, NEHBET, a HORA, který bývá obvykle přisuzován její dceři Eset, ale často se volí
kompromis a každá má Hora svého, ten Nutin je přirozeně označován jako Hor starší. Když si
jednotlivé bohy postupného stvoření, které lze připodobnit k řetězové reakci, spočítáme od
prvního hybatele, kterým je v tomto případě ATÚM, až po čtyři přímé děti NUT, vyjde číslo devět
- počet planet ve sluneční soustavě. Centrem uctívání Atúma se stalo prastaré město ON (řecky
Heliopolis), a proto se této božské rodině dodnes říká onské devatero (egyptsky Pesedžet).

Polyteismus - uznávání a uctívání více bohů (a bohyň), jejichž původ a vztahy někdy popisují mýty; např. japonské národní náboženství šintoismus, klasické egyptské, řecké a římské náboženství, předkřesfanské náboženství
Keltů, Germánů a Slovanů. Zdůraznění jednoho z bohů jako otce bohů je v těchto náboženstvích patrný prvek.
Všeobecná encyklopedie, 3-M/R
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2.3.3 Realizované náměty řady - Bohové a symboly Egypta
VN

Egyptská legenda o stvoření světa

M

Vyprávění legendy o stvoření světa s použitím literatury

VP

Vytváření mystického prostředí pomocí vhodně voleného podkladu,
podle vlastní fantasie, ztvárnění postav egyptských bohů

VT

Kombinovaná technika - monotyp a suchý pastel

+

Poznání legend o vzniku světa, božstva, rodokmen božské rodiny
ZAMYŠLENÍ NAD MNOHOBOŽSTVÍM A ROZDÍLEM OPROTI KŘESŤANSKÉ TRADICI

ij
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VN

Rodina bohů a jejich symbolika

M

Ukázky z literatury, z muzejních katalogů. Posvátná zvířata
(Skarabeus, sokol-bůh Hor, kočka-Bastet, pavián-Thovt, ibisThovt, hroch-Tueret atd.), bohyně nebe Nut a bůh země Geb.
Vyprávění zajímavých příběhů ze života egyptských bohů.

VP

Znázornění vybraného boha s typickými atributy.
Forma ilustrace nebo velká postava vystřižená v obrysu ve
velkém formátu, možnost instalace na velkoplošné nástěnce.

VT

Kombinovaná technika - monotyp a suchý pastel.
Kresba a malba na velké formáty balícího papíru.

+

POZNÁNÍ TYPICKÉHO ZPŮSOBU ZNÁZORŇOVÁNÍ POSTAVY
V EGYPTSKÉM UMĚNÍ
(KOMBINACE FRONTÁLNÍHO A BOČNÍHO ZOBRAZENÍ)

VN

Egyptské reliefy

M

Ukázky reliefního zpracování určeného motivu. Netradiční
vytváření reliefů na stěnách chrámů (exponáty v Egyptském
muzeu v Káhiře - Hor, Sutech, Achnaton, Nefertiti)

VP

Rozdíly mezi nízkým a vysokým reliefem. Možnosti reliefního
zpracování v různých technikách.

VT

Modelování z modelíny a sádry nebo z keramické hlíny.
Tvarování papíru - nízký relief z vlnitého papíru

+

POZNÁNÍ TECHNIKY RELIEFU, UŽÍVANÉ VE STAROVĚKU,

Žáci ve věku 11 - 13 let již znali způsoby ztvárnění egyptských postav i jednotlivé bohy a jejich
atributy. Měli k disposici bohatý materiál a připravovali si návrhové kresby. Dovedli také zacházet bez problémů s nástroji - nožíky a podobně.
Na malých formátech vlnitého kartonu zkoušeli odstraňování hladké vrstvy, pozorovali působivost kontrastu hladkého a vlnitého povrchu.
Na větších formátech tohoto materiálu pak zhotovili návrhy a prořezali jemné reliefní práce.
Na těchto materiálech vytváří světlo a stín jemné kontrasty, neboť zde není žádná barevnost.
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2.3.4 Reflexe praxe na ZUŠ
Projekt Egypt jsem realizovala ve školním roce 2002 - 2003 na Základní umělecké škole v Praze
9, U prosecké školy 92 ve všech ročnících, od žáků pětiletých až po absolventy. Od té doby se
na ZUS i v přístupu jak učit výtvarnou výchovu mnohé změnilo. Jsem velice ráda, že s odstupem
několika let mohu svůj projekt objektivně zhodnotit a jsem si vědoma toho, že v současné době
a po zkušenostech, které nyní mám, bych celý projekt koncipovala jinak. Nicméně si myslím, že
výtvarné práce žáků jsou zdařilé jak tomu napovídá i fakt, že za řadu „Hieroglyfy" byl kolektiv
žáků oceněn v soutěži „Alšova z e m ě " . Projekt splnil můj původní záměr - přiblížit žákům staroegyptské reálie a mnozí z žáků, kteří letos absolvují si zvolilo jako nosné téma právě Egypt.
Není to tím, že by téma nebylo vyčerpáno, nebo že se vrací ke známému tématu, ale stejně
jako já se tito žáci v současné době snaží jít do hloubky tématu. Ze všech námětů jsem osobně nejvíce spokojená s řadou „Chrámy", konkrétně s tématem „Zatopené chrámy - přehrada
A s u á n " a také s abstraktním námětem „Pocity v chrámu". Pokud bych sama sebe měla zařadit
podle knihy „Proudy ve výtvarné výchově" autorky Věry Roeselové, zařadila bych se k pedagogickému stylu Marty Pohnerové.
V současné době je pro mne velmi zajímavým tématem arteterapie a artefiletika. Z těchto
důvodů se v mé práci objevuje téma výtvarné řady „Deník - cestopis" a „Kalendář - koloběh
času", což jsou mé projekty, které plánuji uskutečnit během své budoucí praxe, a ve kterých
bych ráda využila zkušeností nabytých při realizaci tématu „Egypt" a zároveň znovu tuto řadu
zopakovala tentokrát však jiným způsobem a s jiným přístupem.

2.4 Deník - cestopis
Deník mého dne a týdne
Můj tajný deník
Deník mojí prababičky
Deník zmizelého
Deník Jana Tleskače / J.Foglar
Cestovní deník
Cestopis z pohádkové země
Cestopis z prázdnin
Mé každodenní cesty
Cesta mým životem

2.5 Kalendář - koloběh času
Kalendář mého týdne
Prázdninový kalendář
Lunární kalendář
Denderský horoskop
Znamení zvěrokruhu
Mé sluneční znamení
Můj horoskop
slunce a měsíc
Hvězdné mapy
Pohyby vesmírných těles

Výtvarná autorská část

3. Můj deník
Můj první deník je deníkem prožitkovým. Jde o soubor koláží, které k tématu cesty vznikaly v letech
2004 - 2006, v průběhu mé nemoci a uzdravení, v průběhu mé cesty. Dále pak koláže z egyptských
fotografií, jakási kombinace časopisů, různých materiálů a vlastních fotografií. Dále pak jde o
soubor grafik vycházejících z detailů babiččina fotografického deníku. Věci vznikaly postupně v
různém časovém období, a přesto spolu souvisí a vytváří celek. Deník je záznamem mých pocitů
a tělesněl'duševní proměnyskrzevytrženízdřívějšíhokaždodenníhoživotaitělesnéaživotní reality,
které jsem prožila. Jejich vznik patřil do procesu uvědomování si životního posunu, nového pohledu na svět i na sebe, nové reality a sžívání se s ní. Koláže byly pro mě arteterapeutickou pomůckou
a zároveň deníkovým záznamem, díky němuž jsem se mohla vracet libovolně tam a zpátky ke
svým prožitkům, a tím sama sebe uzdravovat. Protože čím je tělo silnější tím víc stačí duši. Tělo
musí mít životní sílu, aby poslouchalo duši. Čím je tělo slabší tím víc se poroučí.
Dobrý sluha musí být silný. Rousseau

Většinu ze svých koláží nepovažuji za umělecké dílo, nýbrž za dokument. Při jejich vzniku
nebyla hlavním tématem estetická kvalita obrazu, ale výpověď o mých pocitech a vyrovnání
se s nimi. Samotný deník se tak stává cestou. Jeho dodatečné propojení s fotografickými dokumenty cesty prababičky tak spojují můj a její život v přítomnosti. Je to jedna cesta životem
dvou lidí, a zároveň dvě cesty, které se protnuly. Probouzení se do zdraví se mi tak propojilo
s životem osoby pro mě důležité, s osudy mé rodiny a toho co mi je nejblíže. Je to nalezení
kořenů, které jsem hledala, abych z nich čerpala a zároveň se od nich odpoutala tak, aby mě
nesvazovaly.
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3.1. Cesta prababičky

jako východisko k mému deníku
Rodinná fotografie, která se náhodou, aniž by
o tom někdo z naší rodiny měl tušení, objevuje v roce 2002 v knize „Nataša Gollová - Život
tropí hlouposti" Aleše Cibulky. Autor k fotografii napsal spíše jako řečnickou otázku tento
komentář: „Fotografie je asi z roku 1914. Vlevo
sedí v bílých šatech Natašina maminka Adéla,
uprostřed Natašin o dva roky starší bratr Ivan,
Vpravo s cigaretou F.X.Hodáč a na klíně má
malou Natašu - pomůžete mi odhalit, kdo jsou
ti ostatní?"

Na fotografii poznávám tajemnou

postavu mého dětství. Prababička stojí v pravém rohu fotografie. Nataša je její neteř.

Společně s babičkou mu na základě této fotografie vyprávíme zajímavý rodinný příběh, jehož
část o mé prababičce se však do jeho druhého dílu o herečce Nataše Gollové, mé pratetě, nehodí, proto si tento příběh nechávám pro sebe až do této chvíle.

3.1.1 O

prababičce

Marie Anna, Marianna, Nina, jak si nechávala říkat, se narodila ve znamení Střelce, v roce 1890
mamince Gabriele Hodáčové. Vdala se na podzim, 30. října 1910, o dva roky později se jí narodil jediný syn, 30.října o téměř sedmdesát let později se jí narodila pravnučka Gabriela. Její
album a fotografické deníky mě spojují nejen s Egyptem, ale také s historií rodiny, je to Egypt
třicátých let viděný očima jedné z prvních brněnských cestovatelek.

Zdědila jsem po své prababičce nejen talent na jazyky, lásku k obrazům a ke golfu a její
cestovatelský kufr, ale i pár předsudků a jeden poklad - cestovatelskou vášeň, vášeň poznávat. Troufám si jí nazvat cestovatelkou, protože v době její cesty se o turismu nedalo mluvit. Turistou byl v této době nazýván jen víkendový výletník na vrcholek blízké hory. V jejím
případě už vůbec ne, byla obdivovatelkou jižního Španělska, severní Afriky a tamější kultury
i zvyků a sběratelkou nejrůznějších předmětů, látek a koberců.
Symboliku spojení s ní nacházím téměř v každé maličkosti, ve jménech, v datech narození,
v cizích jazycích, kterými mluvím. Společnou máme i znalost a obdiv k perským kobercům
a sbírku zápalek. Cesty - téma této práce, objevuji třeba i prostřednictvím její oblíbené knihy
„Dojmy a potulky" od Jiránka. V moderní astrologii jsou cesty a cestování připisovány právě
znamení Střelce. Nacházím svou prababičku, o které jsem mnoho slýchala, až po tolika letech,
komunikuji s ní díky jejím deníkům a záznamům, které nám zůstaly.

V knize „Cestou necestou"
Byla to mladičká

spisovatelka

Eva Vrchlická mluví o mé prababičce:

dívka, většině svých známých a snad i své rodině poněkud záhadná. Nebyla

příliš sdílná a na svůj věk a postavení

(byla zámožných a něžných rodičů víc než jedináček,

neboť měla mnohem staršího, již ženatého bratra) vedla si ve všem velmi samostatně a energicky a jako by sama sebe již od malička vychovávala. »Kde ses naučila tak dobře německy?«
ptala jsem se jí jednou závistivě;

»mělas německou bonu ? Nikdy,« odpověděla. »Ale když mě

vodila chůva do parku, hrávala jsem si jen s německými dětmi; schválně; a povídala si s jejich
maminkami

jen proto, abych se naučila

německy:«

Představovala
netušících

jsem si pěti nebo šestiletou

vážnou holčičku, jak vypočítavě tahá rozumy z nic

paniček a záhadně vrozeným vkusem osvojuje si a vybírá řeč velmi dobrou z pochyb-

né brněnské

výslovnosti.

A tak si počínala

skoro se vším. Zdálo se, že nepřijímá rad, že se

nedává nikým vést, že jen podle své hlavy, z vlastního rozhodnutí, někdy i rozmaru,

vstupuje

do proudu života as jistou dávkou sobectví loví, co shledává pro sebe důležitým nebo cenným.
Šlo -li o něco vážnějšího
zdánlivou

než o snadné naučení se cizímu jazyku, cítil-li se někdo dotčen její

neúčastí a vinil ji ze sobectví (nic horšího se jí nedalo vytknout a i toto obvinění bylo

nedorozumění)

neuvážil, jak lacino ji soudí, kolik energie, ducha, kolik odvahy, často velmi

hazardní a zároveň sebekázně
ké, čím spořádanější,

vyžadovalo její samotářství uprostřed společnosti hodně měšťác-

tím více sevřené předsudky. Kolik všestranného nadání skrývalo se v tom

děvčeti sotva osmnáctiletém,

nepříliš sdílném, krom urostlé postavy.

a duchaplných,

hnědých očí, nijak nápadně krásném, že bylo možno nejen bez nudy, nýbrž s jistým
se tajně dívat a hovořit
i uměleckých
nou ženou,
prvním

s ním o záhadách

jako s dospělou,
přitažlivou

seznámení

vychova-

názory a půvabem.

Hned při

mě její podivuhodná

nost, a její, byť ještě naivní, přece však již
úcta k mé práci i k mým výkonům
uznání osob zkušenějších
(Vydavatelství

Československý

a

vzrušením

lidských

velkosvětsky

zaujala

velkých,

váž-

rozmyslná

těšila mě víc než

zralejších.
kompas v Praze,

1946)
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-
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Jsem právě ve věku, kdy ona cestovala a zároveň ve věku, kdy se vracím k minulosti své rodiny,
vracím se ke kořenům. Probírám se starou knihovnou, její knihy jsou plné nesouhlasných politických poznámek, dodatků a nápadů, a já si uvědomuji, že v životě můžou nastat i chvíle, kdy
není prostor myslet na nic jiného než jak přežít.
Cesty v myšlenkách nám pomáhají takové chvíle překonat. Její cesty ve vzpomínkách jí pomohly ustát změnu režimu a na sklonku života jí i nám všem prodej vzácných egyptských a afrických starožitností zajistil prostředky nejen na základní potřeby. Dále však zůstala věrná svým
knihám, malbám a pravidelnému studiu jazyků a ve snech se vracela znovu a znovu zpátky k
exotickým cestám, které uskutečnila.
V naší rodině se říká, že prababička si nerozuměla s dětmi, děti ji tolik nezajímaly, nedalo se
s nimi diskutovat o umění, filosofii, o politice, o životě. Musela jsem dospět, zmoudřet a najít
v životě svou cestu, abychom si mohly začít povídat.
Po návratu z mé cesty do Egypta jsem se rozhodla využít těchto materiálů a zpracovat deník,
který by mapoval jak mojí tak její cestu do Egypta a zachovat materiály, které s ní souvisí, dalším generacím. Stejně tak jak to udělala i ona. Realizace mého nápadu, stejně tak jako jejího
cestování, byla na nějaký čas přerušena, ale o to většího významu dokončení „deníku" nabylo.
Díky zážitkům, které jsem měla možnost v době tohoto období jsem se o sobě velmi mnoho
dozvěla a pochopila jsem, že cestovat lze nejen dopravní "ími prostředky, ale i četbou a vzpomínkami, stejně tak jako to dělala moje prababička.

Zavírám oči, poslouchám

její napínavé vyprávění a cestuji ve svých

Přijměte moje pozvání a nechte si vyprávět prostřednictvím

představách.

mého deníku.

"""
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3.2. Moje cesta do Egypta
Cestu do Egypta jsem učinila jako správný cestovatel s batohem na zádech, pěšky busem nebo
na kole Údolím králů. Cestovaly jsme dva měsíce po velkém teroristickém útoku v Egyptě. Nepřítomnost turistů na těch nejturističtějších místech udělala z cesty neobyčejně hluboký zážitek,
který byl předznamenáním pomyslné cesty mého hledání hlubšího smyslu života. Vzhledem k
tomu, že starověký Egypt a jeho památky jsou tak obsáhlá témata, že nejdou ani shrnout ani
zpracovat v rámci jedné diplomové práce, otvírám v následujících kapitolách pouze témata,
která mě při cestě zaujala a která se dají využít v praxi učitele výtvarné výchovy.

3.2.1 Symbol scarabea
Scarabeus byl a dodnes je jeden z nejdůležitějších symbolů starého Egypta. Už podle českého
názvu je jasné, že šlo o brouka posvátného - Skarabea - česky Vrubouna posvátného. Jeho podoba byla často vyrývána do kamenů jako reliéf. V hieroglyfickém písmu jeho znak znamená „být"
nebo „stát s e " a u starých Egypťanů byl amuletem a symbolem reinkarnace. V Heliopolisu byl
chápán jako projev tvůrce světa, jako bůh Chepri, „vycházející slunce" (pravděpodobně podle
kuliček, které valí před sebou, a které připomínají pohyb Slunce) a věřilo se, že existuje pouze
v samčí formě a vzniká tak sám ze sebe (jde o analogii boha, který stvořil svět sám ze sebe;
také proto je symbolem reinkarnace). Skarabové byli a dodnes jsou zhotovování z kamenů lapis
lazuli, ultramarínů, lesklého mastku, ale i z vápence a keramiky. Z vlastní zkušenosti a ankety,
kterou jsem v Egyptě uskutečnila v roce 1998, je dodnes tento symbol považován za symbol
přinášející štěstí. Kresby modrých scarabeů jsou nejprodávanějším zbožím i mezi neznalými
turisty. Samotní Egypťané často nosí skarabea jako amulet na krku, aniž by tušili, že stejný
symbol nosil kolem krku jako přívěšek i Tutanchamon /z výsledku ankety/. V dnešní době jsou
scarabové zasazováni většinou do stříbra. Jejich tělo tvoří světlemodrý tyrkys nebo vzácnější
tmavomodrý lapis lazuli - královský kámen. V symbolice barev tmavomodrá královská barva
dala vzniknout i názvu barvy královská modř. I pro mě osobně se stal skarabeus neoddělitelnou
součástí mé diplomové práce a symbolem mojí nové cesty životem. Proto tento symbol ve své
práci zmiňuji, přestože jsem jej samostatně jako téma ve své didaktické práci nepoužila.
Za mimořádně účinné amulety byli pokládáni skarabové okřídlení, kteří byli kladeni na místo
srdce mumiím jako jejich ochránci u „soudu mrtvých". Na jejich spodní straně byla vyryta slova
30. kapitoly Knihy mrtvých:

„Ó, mé srdce, ty nejvnitřnější části mé bytosti! Neobracej se proti mně jako svědek před tribunálem. Neboť ty jsi bůh, který je v mém těle, můj stvořitel, který udržuje mé údy. "
Jeden z těchto magických symbolů jsem si koupila i já v malém turistickém krámku v Egyptě.
Dodnes jej nosím a mám s ním zajímavé zážitky, spojené s posledními čtyřmi lety mého života.
Velmi pozitivně na něj reagují malé děti a nejvíce se mi vybavuje příhoda s dvouletou Josefínou, dcerou mé přítelkyně, se kterou jsem, s batohem na zádech, procestovala Egypt. Malé
dítě, které o tom nic neví, neví co je to skarabeus, ani kam patří, se na mě zadívalo, pak si
hrálo s přívěskem na mém krku, pak ode mne odběhlo a vrátilo se s videokazetou s dokumentem
o Tutanchamonovi, který někde v krabici u televize našlo. Takové zážitky nás vyvádějí
z každodennosti a ukazují nám, že skutečnost, ve které žijeme je kouzelná.
Znamená to snad, že se mám do Egypta vrátit a procestovat ho důsledněji? Podívat se na věci
jiným pohledem než dříve ? A nebo mám přijít na to co pro mě znamená ta doba, kdy jsem ho
nosila na krku? Právě mé deníky mně pomáhají najít na tyto otázky odpovědi.
Lapis lazuli a egyptská

modř

Byl Egypťany nazývaný „chesbet". Egypťanky jej nosily jako šperk, jeho modří byly psány některé hieroglyfy, z chesbetu je zhotovena i posmrtná maska Tutanchamona a další klenoty nalezené
v hrobech Údolí králů. Lapis lazuli byl v různých obdobích nazýván různými jmény. Asyřané a
Babyloňané pro něj měli název „uknu". Platonem byl nazývaný „sapheiros kyane". Těžil se
hlavně při řece Amu-Darji za Středozemním mořem na území dnešního Afghánistánu. Odtud
jeho další označení „ultra/marinum" či „azurium trans/marinum". Toto naleziště bylo pro Evropu objeveno až v roce 1837, o zdroji informoval anglický obchodník John Wood. Další naleziště
jsou v Chile, USA a Rusku.

Řecký filosof Plinius popisuje zkoušku pravosti tohoto kamenu ohněm, protože byl pro svou cenu
až do objevu umělého ultramarínu v 19. století, často padělaný nebo nastavovaný. Přimíšený
azurit se při ní rozkládá na černý oxid mědi a přimíšené indigo uniká v podobě modravého až
fialového dýmu. Ultramarín je hlinitokřemičitan sodný obsahující sulfidicky vázanou síru.
Zpracování vytěženého nerostu bylo nesmírně složité a pracné. Rozemletý minerál byl míchán
až do konzistence těsta se směsí roztaveného vosku, pryskyřice a oleje, ke hmotě se pak přidal
zředěný roztok potaše, připravený louhováním dřevěného popela ve vodě a vše se znovu hnětlo,
až byl louh dokonale modrý. Po několik dní byly tímto způsobem extrahovány modré částice.
Usazovaly se na dně nádoby, zatímco většina nebarevného krystalického materiálu a dalších nečistot zůstala v těstovité hmotě. Sedlina byla sušena na prach. Zpracování bylo dosti zdlouhavé
a to se projevilo na vysoké ceně barvy. V jednom z návodů na zpracování se na konci nalézá
tato poznámka:
„A nech si to pro sebe, protože
spíše umění pěkných

to je vzácná znalost, umět to pořádně vyrobiti. Věz, že je to

mladic nežli mužů; neboť ony se neustále zdržují doma a mají na to něž-

nější ručky. Ale starých se střež."
Lapis lazuli je také oblíbeným kamenem léčitelů, kteří jej považují za kamen podporující přirozenou intuici, podle alternativní medicíny podporuje imunitní systém, ovlivňuje krevní tlak,
přikládá se při zánětech a na oči při potížích zraku. V jógovém cvičení ovlivňuje propojení páté
a šesté čakry - krk - třetí oko. (Horovo oko je považováno za další z egyptských magických symbolů)
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Říká se o něm, že pomáhá nalézt skutečné poslaní, probouzí vůli, podporuje tvůrčí spojení mezi
mužem a ženou, je důležitý při meditacích a nosí štěstí stejně jako u nás podle pověry kominíci
nebo čtyřlístek. Jeho královská modř je symbolem moci, bohatství, duševní hloubky a vnitřní
harmonie. Pyritová zrnka na jeho povrchu se podobají noční obloze, v překladu z perštiny jeho
jméno zní právě modrá obloha.
V Orientu věřili v magickou moc modré barvy a tohoto kamene právě díky této podobnosti s magickou noční oblohou. Tato mystická kamenu přiřazovaná moc ve spojení se symbolem skarabea, udělala ze ztvárnění tmavomodrého brouka, jeden z nejmocnějších symbolů starého Egypta, jehož
síla se traduje dodnes. Dalším zajímavým momentem je představa, že tento kámen se čistí a nabíjí
energií za ranního slunce což nás dostává zpět k symbolu slunce Ra a egyptského kultu boha slunce.
Viz. 2.4. kapitola o barvách. Nejrozsáhlejší světová sbírka scarabeů se nalézá v egyptské části
Britského muzea v Londýně.
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Egyptská

modř

Zářivý tmavomodrý pigment byl vyráběný v Egyptě již ve 3. tisíciletí př.n.l., je považován za
první uměle vyrobený pigment starověku. V Egyptě byla modř vyráběna a používána až do 4.
stol.n.l., se zánikem Římské říše byla její výroba zapomenuta. V 19. století se chemici pokusili
o rekonstrukci procesu, kterým mohla být před několika tisíciletími egyptská modř získávána.
Stejné složení má i vzácný minerál nalezený na úpatí Vesuvu a z toho vzešla myšlenka, že při
zpracování je důležitá tepelná úprava. Jako zdroj mědi mohl být ve starém Egyptě použit malachit či azurit, vápník lze nalézt ve vápenci, další přísadou mohl být lehce dostupný křemenný
písek. Zahřívá se na teplotu 870 - 950°C, teplota však nesmí přestoupit 1000°C, podle jiných
autorů 1050°C. V takto úzkém rozmezí teplot musí být pigment vypalován po dobu 27 hodin,
jinak zůstane část směsi nezreagována. Další podmínkou úspěšné výroby je dodržení přesného
hmotnostního poměru složek, při nadbytku některé ze složek vznikají produkty zelené či červenohnědé barvy. Jak je patrné, náročná příprava egyptské modři vyžadovala zkušenost a svědčí
o velké technické vyspělosti egyptských řemeslníků.
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3.2.2 Počátky studia významů barev
a jejich symbolika
Sumeři a Egypťané byli mezi prvními kulturními národy, které se zabývaly symbolickým rozdělením barev. Dělili je na ty,
které se přiřazují k živým věcem: lidem,
zvířatům, bohům, ohni - a na barvy ostatní,
které popisují zase vše nehybné a klidné:
budovy, kameny, rostliny a vodu. Zimě
a neznámému byly přiřazeny barvy od
zelené k modré a naopak ke všemu vědomému, teplému a aktivnímu barvy teplé jako červená, žlutá, oranžová s přesným vymezením významu barvy. Například čím vyšší bylo postavení a hodnost, tím byla barva čistší
a naopakčím nižší, tím bylazastřenější. Otroci byli kupříkladu v Egyptě zobrazováni hnědou ažokrovou. Ve starověku mnoho kultur věřilo v nadpozemskou a léčivou sílu Slunce, egyptského boha Ra
a tudíž i psychologické vnímání barev bylo ovlivněno tímto silným kultem. Zásadní rozdělení barev spočívalo ve vnímání světla a tmy, západu a východu, dne a noci. Hippokrates byl
přesvědčen o nadpozemské síle slunce a doporučoval ji jako nenahraditelný lék. Odtud
také pocházejí poznatky o léčbě barevnými paprsky. Tyto poznatky jsou však z archeologických nálezů známy už z období před 10 000 lety. Rovněž Pythagoras vytvořil ve spojení
s barvami poučku, která spojuje základní barvy, červenou, žlutou a modrou s tělem, duchem
a duší člověka. Všechny pak mají mít přímý vliv na zdraví člověka.

O charakter a vliv barev se zajímal také Paracelsus. Ten spojil použití barev s lékařstvím a dal
je také do souvislosti s planetami stejně jako tomu bylo v Egyptě.
Až fyzik a matematik Sir Isaac Newton rozložil prismatem bílé světlo na jeho sedm spektrálních
barev a bílé světlo se tak objevilo jako sedmibarevný pás barev duhy. Na tomto stabilním základu
později rozvíjeli své teorie i další vědci. Za zakladatele zkoumání barev z psychologického hlediska
je považován J. W. Goethe. Popsal tzv. smyslově - morální působení barev v době, kdy byla nauka o
barvách redukována pouze na fyziologický způsob vnímání. Dospěl k poznatku, že barvy mají vliv
na lidskou psychiku a silně ovlivňují naše pocity. Jeho teorie vycházela ze starořeckých představ
o barvách a zásadně ovlivnila směr jeho myšlení. Popsal také následný barevný obraz
a stanovil pravidla harmonie barev. Přišel s tvrzením, že zákon harmonie stejně jako zákon
tónů musí platit i pro barvy. Podle jejich působení rozdělil barvy na barvy strany pozitivní
a

negativní.

Pozitivními

barvami pro něj byly barvy světla: bílá, žlutá, červeno-žlutá

a žluto-červená. Negativní strana obsahuje podle něj barvu černou, modrou, červeno - modrou
a modro - červenou. Směrem od bílé a černé nabývají barvy na intenzitě působení a pak se
sbíhají v červené. Červená barva stojí na vrcholu pomyslného trojúhelníka, v jehož základně se
nacházejí achromatické barvy a na jeho ramenech barvy pozitivní a negativní. Zelená a šedá
stojí uprostřed a vyvažují harmonicky působení obou stran. Popsal také tzv. komplementární
barvy, jako je zelená k červené, oranžová k modré a fialová ke žluté. Za srdce barev považoval
indigovou, která v grafickém znázornění ležela uprostřed v kruhu, jako „srdce" ostatních šesti
barev (fialová, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá). Z fyzikálního hlediska je mnoho jeho
teorií zastaralých a nepřesných, ale musíme říci, že se Goethe nezaměřoval na skutečný obsah,
ale spíš na hodnotu přírodního jevu jako příkladu.
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Podstatu aktuálního zážitku hledal právě v přírodě. Goethe byl také jedním z největších kritiků Newtonových, který se také zabýval vědeckým pozorováním barev. Jejich rozdílné metody
pozorování vedly k rozdílným výsledkům, což bylo jádrem jejich sporu. Další díla, která se zabývala barvami a jejich působením na pocity subjektu vznikala teprve na konci 19. století.
Modrá - smutek, temnota a vzpomínání
Bílá - vznášení a radost, něco jako svatba
Žlutá - radost a energie a smích a Slunce
Zelená - klid, romantika, středověk a příroda
19. 4. 2007, Nina Mrázková

(žákyně na ZUŠ Praha 9, 7 let)

Egyptská symbolika barev:
Bílá - výraz nadpozemské

moci, zasvěcení,

a svátost; bílý sup je symbolické
bohyně Nechbety;
barvu

zvíře

čistota

hornoegyptské

bílá je také považována

za

/

radosti

V

Zelená - konání dobrého, barva vegetace a dolnoegyptské

L

N

koruny

Žlutá, zlatá - hospodářský

a kultovní

barva bohyně Hathor a ochrany

význam,

KOS

V

A

4

4

K

3.3 Denderský

chrám

Tato i následující kapitola se týká mé zkušenosti z cesty Egyptem, ale přiměřeně tématu a oboru diplomové práce zde uvádím pouze ty momenty, které budu moci využít v didaktické části
práce. Protože o pyramidách už bylo řečeno mnoho a pokud bych měla vyčerpat téma egyptských inspirací do konce, měla by takto práce tisíce stran, vybírám ze všech egyptských památek jako zástupce chrámové architektury a zároveň východisko pro mou práci s dětmi jeden
z nejkrásnějších a méně známých chrámů, chrám v Dendeře.
Místo leží 610 km jižně od Káhiry, nachází se zcela mimo turistickou oblast a jediná česká cestovní kancelář, která sem občas zavítá je ArsViva. Většina doprovodných fotografií v didaktické
části je právě z Dendery. Jedná se o rozlehlý komplex budov na jejichž stěnách se nacházejí
ty nejkrásnější výjevy z egyptské mytologie. Historie tohoto místa sahá až do pravěku a největší význam mělo v ptolemájovské době. V pátém století se Dendera stala důležitým centrem
křestanství a v prostoru mezi Hathořiným chrámem a Dómem zde byla postavena basilika.
Chrám byl centrem uctívání kultu bohyně Hathory bohyně moudrosti a lásky a jejího božského
manžela Hora. Hathora je také spojována s noční oblohou. Tento chrám je významný pro mou
práci jednak proto, že jde o památku mimo masový turistický zájem, ale také proto, že volně
navazuje na mou další řadu - kalendář - koloběh života. V zachovalém Hathořině chrámu jsou na
stropě předsíně astronomické výjevy. Když vystoupíme po schodech na střešní terasu, dojdeme
k Usirově svatyni. Na stropě svatyně se nachází kopie slavného denderského horoskopu, jehož
originál nalezneme v Louvru. Tento horoskop je již dlouhou dobu předmětem bádání všech astronomů a astrologů, kteří se snaží tento horoskop podle vyobrazení souhvězdí datovat. Důvodem nejasností je fakt, že chrám je datován v 1 .století př.n.l., na nebeské mapě je však obloha
odpovídající postavení hvězd před mnoha tisíci lety.

Počítačové simulace naznačují, že tato konfigurace měla představovat charakter oblohy v době
asi 4 380 let př.n.l. až do doby 2 200 let př.n.l. Kruhový zodiak na stropě ukazuje oblohu tak,
jak byla chápána egyptskou, řeckou i babylonskou kulturou a prolínají se zde astronomické
a astrologické symboly všech tří civilizací. Jsou zde vyobrazena souhvězdí spojená s řeckými
astrologickými znameními. Symboly těchto znamení jsou zde vyobrazeny v podstatě tak, jak je
z n á m e dnes. Mnoho dalších figur je však spíše v mezopotámském stylu, než ve stylu egyptském.
Některé nelze jednoznačně rozluštit, například postavu se lví hlavou nesoucí beraní berlu.
Toto vyobrazení mohlo například znamenat Slunce. Nebeská klenba je podpírána bohyněmi čtyř
světových stran a osmi bohy se sokolí hlavou. Čtyři ženské postavy představují nosiče nebes.
Podpírají nebeskou klenbu ve znameních Býka, Štíra, Lva a Vodnáře.
Stěny c h r á m u jsou pokryty dalšími reliéfy, které zobrazují symbolické uspořádání nebeských
symbolů, v čele s dvanácti známými konstelacemi zvěrokruhu a bohem - hvězdou „Usirem,
p á n e m Dvojitosti", Orionem, který stojí na svých dvou zemích a pluje před hvězdami oblohy.
Podle jedné z teorií (*) zobrazuje mapa souhvězdí severního pólu, která však nejsou z Dendery
viditelná. Jednalo by se tedy o jakési zrcadlení jih - sever, stejně jako jedna z fantastických
teorií mluví o podobném zrcadlení u pyramid. Jde o princip, co je dole, je i nahoře, není dne
bez noci, dobra bez zla apod. Egypťané se snažili zajistit shodu mezi nebesy a uspořádáním
z e m ě , mezi souhvězdími a egyptskými městskými čtvrtěmi, tomu také odpovídá podle těchto
teorií umístění pyramid. Egypťané orientovali podle světových stran řadu staveb.
Protože se jedná o nejstarší nalezený horoskop a jedním z mých témat výtvarné řady je právě
horoskop, je pro mě tato památka velmi důležitá.
* Nevědecká

teorie badatele Pavla

Smutného
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Světové strany určovali pravděpodobně podle hvězd. Jsou známy pouze dva původní texty, které
se přímo vztahují k vytyčování směru uvedeným způsobem, denderský chrám má však odchylku o
20 úhlových minut. Dalším zajímavým a pro výtvarnou práci nosným tématem je denderské vyobrazení bohyně Nút. V další kapitole uvádím jako motivaci pro tématickou řadu „symboly a bohové
Egypta" legendu o této bohyni vyprávějící. Jde o bohyni, která je personifikována do postavy, jež
do sebe pojímá nebeskou oblohu. Je to žena ohýbající se nad zemí, rukama se dotýkající západního a východního obzoru. Je naplněna hvězdami, které představují její děti. Nút je matkou
slunečního boha Rea, kterého každý večer pozře a ráno znovu porodí - toto vyobrazení je patrné
na obrázku doprovázejícím tuto stránku. Jde o symboliku vzkříšení. Nút je spojována s pohřby
a hraje velkou roli v zádušní víře jako symbol matky, ze které se mrtvý znovu probudí k novému
životu. Hrobky proto bývají zdobeny hvězdami. Na stěnách jsou i další zápisy z pozorování hvězd
v pravidelných časových intervalech. Tímto se dostávám k tématu další řady a to ke kalendáři.
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3.4. Egyptská astronomie

a lunární

kalendář

Dalším námětem, který zpracovávám ve svém projektu je lunární kalendář, zatmění Slunce a
Měsíce a jeho ztvárnění v umění. Vzhledem k existencí různých typů lunárních kalendářů mi
toto téma připadá pro zpracování ve výtvarné výchově velmi zajímavé a nosné. Lunární kalendář vychází z cyklického počítání času a je odvozený ze synodické oběžné doby Měsíce a řídili
se jím nejstarší kulturní národy, tedy i Egypťané. Jde o čas mezi dvěma po sobě následujícími
návraty Měsíce vzhledem k Zemi a Slunci. První zmínky o tomto kalendáři pocházejí ze starověké Číny. Jeho systému odpovídá rovněž kalendář islámský. Čínský lunární kalendář kalendář byl
sestaven již v roce 2637 př.n.l. a jeho měsíce odpovídají zobrazení jednotlivých zvířat.
Za nejstarší astronomii je považována právě čínská. Lunární kalendář zde má celkem 354 dnů,
je tedy o jedenáct dnů kratší než námi používaný kalendář gregoriánský. Fáze měsíce je přibližně 29,5 dní. Solární kalendář je založený na délce oběhu Země okolo Slunce - mezi solární kalendáře patří i indický, makedonský,
perský, egyptský, římský, tedy juliánský
a později gregoriánský tzn. náš kalendář,
používaný od roku 1582. Změna juliánského kalendáře na gregoriánský nastala ve
chvíli, kdy již jeho nepřesnost byla natolik velká, že kalendář vůbec neodpovídal
slunečnímu cyklu. Proto papež Řehoř XIII.
rozhodl o jeho změně. Odtud jméno gregoriánský.

Slunce jako pro Zemi nejdůležitější nebeské těleso a božstvo nebylo překvapivě předmětem pozorování. Zato pozorování Měsíce a jeho fází se stalo základem lunárního kalendáře, první zpráva o jeho
zatmění je doložena z doby 22. dynastie. Značný význam mělo pozorování souhvězdí pro určování
času pomocí děkanů; také pozorování Siria mělo důležitý vztah ke kalendáři. Egypťané znali pouze
pět planet, zvláštní význam přikládali cirkumpolárním hvězdám a k pozorováním používali pouze
jednoduché nástroje jako tyče nebo provazy. Víra ve vliv postavení hvězd na individuální osud není
v Egyptě původní a byla sem pod babylonským vlivem přenesena nejdříve v polovině prvého
tisíciletí př. Kr. Astronomie se v Egyptě šířila v éře Ptolemájovců a zejména v římské době
jako výsledek střetávání a míšení různých (i neegyptských) náboženských a mystických představ a názorů, částečně aplikovaných na starší domácí pojmy. Příkladem jsou názvy jednotlivých děkanů. Horoskopy a astronomické i astrologické texty jsou v Egyptě doloženy od konce 1. stol. př. Kr. Seznamy šťastných a nešťastných dní, doložené od Střední říše, vycházejí
z mytologických představ spojovaných s jednotlivými kalendářními dny a nijak nesouvisí
s postavením hvězd. Téma lunárního kalendáře
a kalendáře vůbec s Egyptem úzce souvisí, právě proto, že staří Egypťané své, i když omezené znalosti z astronomie používali především
pro praktické potřeby, jako byla orientace
důležitých staveb, zejména hrobek a chrámů
a na určování kalendáře a času.
V. Kandinsky, Měsíc

4. Reflexe vlastní

tvorby

Tak jako hraje v mém prvním deníku hlavní roli prožitek, můj druhý deník je záznamem přítomnosti a hlavní roli v něm hraje barva a konfrontace černobílých dobových fotografií mojí prababičky
a mých barevných fotografií. Deník začíná banálními fotografiemi z mé cesty do Egypta, které mají
naznačit typické chování turistů. Jejich výběr byl podřízen podobě turismu, který popisuji v úvodu.
Záměrně jsem vybírala fotografie, které zachycují atmosféru nicneříkajícího zážitku („Byl jsem
tady, G + H " ) a návratu domů s prázdnou a nepoučen. Stojí v ostrém protikladu k cestovatelským
fotografií m ze začátku století. Tento soubor může být také zpodobněním koloběhu času, kdy se
na fotografiích mění osoby, ale památky starověku zůstávají neměnné. Oba hlavní deníky vznikly
v době přípravy diplomové práce a souvisí se symbolem čtyřiceti dní. Čtyřiceti dní každodennosti
jako čtyřiceti dní na poušti, jako čtyřiceti dní po smrti, jako čtyřiceti dní šestinedělí. Je to symbol růstu a dozrávání, úsilí i vnitřního klidu, rozhodnutí i procesu individuace. Jde o iniciaci prací
a tvorbou. Tak jako ze semene vyroste strom, tak se člověk procesem individuace teprve stává
tím, kým je, přestože už jím v neprojevené formě vždy byl. Člověk se však hledá a nachází
i na cestách. Je to pravé vytržení z jeho každodennosti, které mu umožní znovu zahlédnout
cíl, jejž si dává a který mu v každodennosti může být zakryt, přestože se v ní provádí a uskutečňuje. Moje deníky i celý proces vytváření této diplomové práce takovou cestou byl. Za
nejdůležitější a největší přínos považuji znovunalezení tvořivosti v sobě a chuť opět kreslit
a věnovat se grafice. Tuto chuť mi před lety vzala Střední průmyslová škola grafická a tehdejší
metody výuky. Za stejný přínos považuji znovuzorientování se v současných didaktických proudech výtvarné výchovy a současného umění vůbec. Celý proces vzniku mě naplňoval a bavil,
nejvíce pak teoretická část práce a její grafická úprava.

5. Závěr
V teoretické části diplomové práce jsem se převážně zabývala tématem cest a hledání vlastní identity. Toto téma jsem sledovala právě proto, abych ho z různých stran prozkoumala
a zreflektovala, aby se mohlo stát základem pro výuku. V didaktické části jsem se zčásti věnovala tématům již prezentovaným ve výuce na ZUŠ.
Hlavním záměrem celé práce bylo, aby se žáci podrobně seznámili s náměty a uměleckým
obsahem staroegyptského umění a následně se těmito tématy mohli samostatně dále zabývat,
protože téma starého Egypta je příhodné k tomu zprostředkovat téma duše a cesty k sobě. Jednalo se o badatelskou činnost, na jejímž počátku šlo zejména o dekorativnost a ornamentální
kvalitu egyptského tvarosloví a na jejímž konci stál hluboký prožitek a reflexe vlastní cesty
nejen do Egypta, ale i k sobě samé. I tuto dimenzi jsem kromě egyptského umění chtěla žákům
zprostředkovat v rámci tohoto didaktického záměru.
Ve výtvarné výchově lze jistě zpracovávat témata povrchnější a krátkodobější, avšak skutečný
zájem o látku probudí jen téma, ve kterém lze jít do hloubky a lze je zpracovávat z různých
stran a pohledů. Přestože jsem svůj didaktický záměr spojený s Egyptem původně chápala jako
krátkodobější a zaměřený spíše na dekorativnost a egyptskou výtvarnou formu, toto téma mi to
nedovolilo. Můj původní záměr byl jen předběžnou podobou výsledku celé práce, hluboký obsah
egyptského umění mě samotnou překvapil a nasměroval na cestu, která možná už ani tolik
nesouvisela s Egyptem samým, jako spíše s hledáním vlastní identity a jejích kořenů.
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Příloha

2: Rozhovor

s Františkem

Skálou jr. (úterý 17. dubna 2007)

Jak jste začal psát deníky? Je pravda, že vás k psaní deníku přivedl váš kamarád M.Cihlář?
K těmhle ilustrovanejm ano, já jsem si v pubertě nějakej deník psal, jako zoufalej, že jo. To
bylo vtipný. Někde ho ještě mám. Je to fakt teda strašný. Ale k těmhle ilustrovanejm mě přivedl Michal. Byli jsme spolu v Seville, kde jsme dělali společně nějakou práci, a on si dělal tyhlety
deníky cestovní a já se na něj díval a přišlo mi to blbý, že on si tam něco vytváří a já zahálím.
Nakonec jsme tam našli někde na ulici takovej sešitek a ten jsme si řízli napůl, on si vzal půlku
a já jsem si z tý druhý půlky udělal první deník. No, a potom jsem si začal psát deník, když jsem
šel do Benátek. S tím jsem počítal, ale ušil jsem si ho nějak až cestou a od tý doby, víceméně
stále, si ho dělám, ale zrovna teď, asi čtrnáct dní nebo tři neděle, jsem vůbec neměl čas si ho
ušít. Já jinak se donutím si do něj něco každej den napsat - co se stalo nebo nějaký záznamy.
Ale teď jsem vůbec neměl čas ho vyrobit. Protože vždycky, když dodělám jeden, tak si vyrobím
druhej. Oni jsou takoví, ne jeden jako druhej, každej je trošinku jinak velkej. Šiju je takovým
amatérským způsobem, ani knihařsky to není dobře udělaný.
A co každodennost?

Jakou roli hraje ve vašich denících? Snažíte se o pravidelnost?

No tak třeba právě dřív jsem měl takový skicáře, do kterých jsem pořád kreslil nějaký kresby a z
nich bylo vidět, na čem jsem v tý době dělal. Třeba k nějakým ilustracím, takže tam bylo všechno možný a občas jsem si do toho něco zapsal, a pak jsem si začal zapisovat shrnutí nějakýho
období, třeba i roku. Psal jsem si, co jsem dělal, jakou práci, co bylo důležitý, nějaký momenty,
abych vůbec to měl nějak zaznamenaný, protože člověk to zapomene, nemám paměť na nějaký
letopočty. Mě to potom začalo sloužit, že jsem věděl, co jsem kdy dělal a ta každodennost tam
opravdu je.

A vracíte se ke svému deníku, třeba když vám není dobře?
To spíš, když mi není dobře, tak se to tam promítne, protože je to i nějaká taková reflexe toho
stavu, takže jsou tam i některé depresivní kresby, takže je to vidět. A vtipně řečeno: „Deníčku, důvěrníčku, jen tobě se svěřuji." Ale spíš se bráním tomu, abych v tom listoval, protože to
mám hrozně rád, ty knížečky a ty obrázky a nějaký ty věci, co tam nalepuju, a tak je to hodně
zábavný a přitažlivý - i pro lidi, se v tom hrabat jako v nějakým soukromí. Takže pokud jsem to
měl na výstavě, tak jsem to otevřel tam, kde to nevadilo. Ale hrozně rád si to prohlížím.
Takže cílem nikdy nebyl deník pro lidí. Nebo dělal jste někdy deník cíleně na výstavu?
To víte, že ne. Ale je to těžký, protože v momentě, kdy se o vás ví, tak se mnohdy vkrádá i tato
myšlenka a i myšlenka na to, že to vlastně třeba někdy někdo bude číst. Už teď občas někdo má
zájem, jestli se to třeba dá koupit, což je další věc.
A já vím, že některé deníky vyšly.
No, vyšly ty Benátky. Protože já už jsem je předtím několikrát jako xeroxy vystavoval, vlastně
to byl takový záznam toho projektu tý cesty, a tak jsem se nebránil tomu to vydat. Pak jsem
taky vystavoval dva peruánský deníky. Vždycky ty cestovní jsou nějak atraktivnější, protože
jsou tam spousty nějakejch exotickejch materiálů - nalepenejch. A je to zábavný. Kdežto ty
každodenní, tam mnohdy není moc, co zapsat, krmě nějakýho telefonování a nějakých šíleností, který člověk musí řešit, takže samozřejmě občas si říkám, koho to jednou bude zajímat.
Ale zase si vzpomenu na to, že když se mi do ruky dostaly nějaký takový deníky, bylo to docela
zajímavý - i nějaký banální věci.

Inspirativní?
Nemyslím tím ani jako inspirací. Za nějakou dobu je třeba zajímavý, jak se vlastně žilo nebo jak
vlastně ta situace fungovala. Já jsem někde měl nějaký vojenský deníky z první světový války.
Je to docela zajímavý to číst. Nebo hrozně rád čtu nějaký osobní věci od nějakejch umělců,
protože se z toho člověk vždycky víc dozví, než z nějakejch kunsthistorickejch výkladů.
Takže si myslíte, že taková banalita jako: „Dal jsem si pivo a jedl jsem párek. ", tam patří?
To až tak ne, to tam nepopisuju. Třeba jsem někde našel deník nějakýho dítěte anebo puberťáka a to bylo strašný, co tam psal. On měl takový digitální hodinky a psal: „Probuzení 10.48,
snídal jsem, pak jsem si udělal úkol, šel jsem do školy, vrátil jsem se a díval jsem se na televizi.
Pak přišla teta a dívali jsme se na televizi." A to tam bylo pořád, to bylo příšerný, to opravdu
bylo úplně strašný. To si říkám: „Chudák kluk."
Takže

nepatří?

Ono je to banální, samozřejmě se taky opakuju, že jsem snídal nějaký vločky s rozinkama
a mandlema, a že to bylo strašně dobrý a bylo to tam pořád. Protože jsem nic jinýho nejedl,
takže to bylo strašně dobrý. Pak už jsem se tomu tedy vyhýbal, abych to psal, ale mnohdy to
byl tak velkej zážitek, takže jsem to tam zase holt napsal.

Cítil jste se jako

poutník?

No, to víte, že jo. To proto, že ono je to takový, že ten čas, co si člověk musí prožít a že ho
musí fyzicky ujít, to nemůže bejt jen nějaká umělecká póza. Je to hlavně realita, je to realita,
nic takovýho vymyšlenýho, třeba jenom nějakej konceptuální přístup, prostě se to musí ujít,
člověka z toho bolej nohy a je to obrovskej zážitek, kterej je naprosto nepřenosnej a kterej až
po nějaký douhý době začne docházet, a duchovní posun tam nějakej je, ale taky záleží na tom,
jak se do toho člověk položí a jestli vůbec, když je teda romanticky založen, tak takhle může
prožívat i jenom jeden výlet, kdy vlastně se sama vybudíte k nějakýmu takovýmu zjitřenýmu
stavu, kterej třeba k tý střední Evropě vůbec nepatří, že je to vlastně bezpečný, že se nemůže
nic stát, třeba někde v Německu, Rakousku. Ale když je člověk sám a dlouho a jde nějakým
lesem, tak se za soumraku dostane do takovýho stavu, že má halucinace a vidiny. A přitom se
nic neděje, takže jsou to veliký zážitky, který třeba se nedostaví, když by šel s někým jiným.
Pak už je to jiná kvalita toho zážitku, když jsou to třeba kamarádi nebo tak.
Opakujete

to nebo zopakujete

tím vůbec nějakou

to sám pro sebe. Nemyslím tím jen tu benátskou cestu. Myslím

pouť?

Ne v podstatě ne. Je to tak, že v životě přicházejí různý věci a že před sebou tlačím něco a když
to přichází, tak to zpracovávám. A že vlastně i tahleta cesta byla tak osudově daná, opravdu
to zapadlo, a že zase spíš čekám na nějakou další příležitost, až se něco naskytne, zase nějaká
konstelace. Samozřejmě po tom toužím a vím přesně, co bych chtěl - stejně tak, jako to bylo
s touhle cestou. Já jsem vždycky po tom toužil, do těch Benátek jít, a za komunistů to nebylo
možný a skoro jsem na to zapomněl a pak najednou se to seplo.

Vám nedorazily

včas věci z Ameriky, že?

No, ona to byla úplně ideální konstelace, dokonce jsem si to pak přečetl v nějakých horoskopech, že to bylo nějak nadiktovaný. Takže já třeba vím, kam bych zhruba chtěl, nějakej směr,
ale asi je důležitej ten cíl, když člověk někam nakonec dojde, a tohle bylo naprosto ideální.
Jedna věc je jít někam nazdařbůh, to je taky dobrý, ale ono to vyžaduje - je to docela krušný,
když jde člověk sám. Mě bylo pořád smutno. To je hrozný, že jo. Takže já mám i tak zhruba
naplánovaný, kam bych chtěl jít, ale čekám, až se udělá nějaká skulina. No, hodně teďka chodí
lidi do toho Santiaga, ale to mě zase neláká, protože už je to částečně takový masový. Mě by
spíš bavilo jít takovou cestou, kde bych byl sám nebo jen tak s někým. Sice jsem slyšel hodně
o tom, jak vlastně tam ty poutníci choděj, že je to zajímavý a je to na to tam pěkně udělaný,
pěkně organizovaný, mají ten nocleh a tak. Je to trošku jiný.
Takový organizovaný

poutník, o tom mám ve své práci taky kapitolu...

No ono to vlastně dřív tak bylo, církevní pouť na nějaký to svatý místo. Mě jde ale spíš o takovej
ten romantickej přístup. Vytyčit si nějakej svůj cíl a tam se dopracovat.
Vy jste řekl, že jste si o své cestě přečetl v horoskopu? Věříte astrologii?
Ne. Spíš mě překvapilo, že jsem si někde dodatečně přečetl, že na ten měsíc bylo pro vodnáře
bylo: Udělejte dlouhou pěší pouť. Tak to na ten květen tak vyšlo. Spíš věřím, že ty osudový věci
jsou nějak naplánovaný a že to tak všechno zapadá, co se má stát, a že to člověk může ovlivňovat jen velmi lehce, že má spíš jen tak citlivě naslouchat, co se děje...

Můžu se zeptat k vaší poslední
formu deníku?

výstavě v galerii Litera? Chápejte i korespondenci jako určitou

To víte, že jo. Korespondence, obzvlášť mezi dvěma zamilovanýma lidma, to je hrozně důležitá
věc. A taky je to taková věc, myslím, na ústupu. Vůbec mám rád dopisy psaný rukou. Dneska
lidi komunikujou velice rychle a prostřednictvím sms. Afurt to prostě takhle lítá. Aby se ty dva
neviděli třeba týden, aby ten dopis měl vůbec možnost dojít. To je úplně jinej zážitek potom
z toho, když dostanete velikej dopis. Je to úplně jinak, než když se mluví.
Můžete mi říci něco k doprovodnému

textu vaší výstavy?

Já vám k tomu řeknu, jak to tedy vzniklo. Ona je to totiž částečně reakce na to, že po té
výstavě v Rudolfinu jsem dostal nějaký nálepky - takový ty mediální. A že vlastně, jak je člověk
známější, tak už mi to začíná vadit, a že i když třeba na výstavě není vůbec nic, že by tam byly
nějaký samorosty, tak novináři jsou stejně úplně blbý a napíšou, že to celý je příběh z mechu
a kapradí. A já jsem z toho byl úplně nepříčetnej. Takže tomuhle se bráním, že lidi nejsou
k tomu otevřený a nejsou schopni to teda vnímat. Myslím tím třeba ty novináře, co o tom píšou:
„Jó, tenhle dělá samorosty." Tak to tam napíšou, to je hrozný. Ono vlastně hrozně mrzí, když
to ten člověk vezme jen tak povrchně, nějaký blbosti. Tak vlastně částečně z tohoto důvodu
jsem napsal ten text. Ono je na té výstavě trošinku vidět, jak to ovlivnění zvenku mě přece jen
nutí k nějakým krokům, i když to zas neovlivňuje ten výsledek. Protože ty tabulky jsou takový
poklad, který já mám asi deset let. I třeba po tý návštěvě v Japonsku se mi to tak pěkně spojilo,
a tak jsem si řekl, že já to teď vystavím v tý Liteře, dozrála doba a že to udělám takhle. A že to
bude taková hodně minimalistická věc, aby se třeba diváci, který jsou zvyklý na to, co dělám,
zamysleli, co to vlastně dělám, a že třeba je i nějak jinak.

Takový ty tři stupně těch vysvětlujících textů - protože já jinak vysvětlující texty k něčemu
nesnáším, když to funguje samo o sobě. Ale když to takhle nechám, tak jsem si řekl, že třeba
pro tyhle novináře a pro tyhle lidi je lepší jim to tam radši napsat, než aby pak psali nějaký
blbosti. A i když jsou to částečně takový mystifikační věci, že to tedy vlastně je od toho stupně
obrazů až přes větu, která podrobněji popisuje, o co jde. Až po ty, kterým to stále nestačí - ti
dostanou text, kterej na hranici nějakého bulváru, v kterým jsou ovšem samozřejmě obsaženy
nějaký osobní věci, který tam samozřejmě do toho prosáknou. Je to taková křehká hranice, sice
je to někde sranda, ale stejně jsou tam vážný věci. Já právě jsem byl hrozně zvědavej, jestli
a jakým způsobem to budou lidi vnímat, jestli někdo je schopen to vidět - protože spousta lidí
to prostě není schopna vidět. Já z takovejchle věcí jako z těch tabulek jsem úplně nadšenej,
ale přesně ten zážitek, když jsem je jenom myl - protože já jsem je měl někde dlouho uložený
a byly hrozně špinavý a asi tři dny jsem je myl, pečlivě, a teď ty barvy vyvstávaly. A teď ještě
když to bylo mokrý, tak to bylo ještě daleko krásnější. To vlastně byl obdobný zážitek, jako když
jsem pracoval jeden podzim s barevnejma listama, krásnejma. Prostě jsem celej den tím zabejval a to je prostě nádherný. To všechno jsou materiály, který vypadají jako částečně ještě živý,
vypadají organicky. A je tu teď ještě taková úvaha o kráse a zamyšlení nad banálníma věcma,
jak to vůbec funguje. Krása té jemnosti a přechodu mezi barvami. A někdo to ani není schopen
rozeznat. Někdo přijde a řekne: „No, nějaký takový. Co to vlastně je?" Ale někdo to vidí zcela
přesně. Je to o vnímavosti vůbec, celkově. Je to otázka, co to ta barva vlatně je. Že je to jenom
lom světla, kterej se nějak chová. Pak musím někomu vysvětlovat. Že ta barva není tady, že je
složená, a proto je tak krásná, že s tím okem to něco dělá, a vlastně s tím mozkem, spíš - to je
zázračný, tyhle věci. Tak mám vždycky radost, když to někdo vidí a pozná to.

Na závěr bych se vás ještě chtěla zeptat k tématu mé práce: Co vy a Egypt?
.Uá a Egypt? Já jsem v Egyptě nikdy nebyl, ale egyptské umění strašně miluju. Kdykoli jsem ve
velkých muzejích, vždycky jdu hlavně na Egypt, protože to mě stačí. Jako egyptské sochařství,
si troufám říct, že je málo věcí jako... Já vůbec tyhle starý kultury preferuju, i před současným uměním. Takže vitriny s drobnýma soškama egyptských zvířat, to je úplný vrchol pro mě,
to mám hrozně rád. Tam je hlavně úplně nějakej jinej čas. To je hlavní problém současnosti,
že takový věci nejdou udělat. I kdyby jim třeba někdo dal tu citlivost, tak tam ten klid a takový soustředění. Tam je cítit ten kánon sochařství, že opravdu to dělali mockrát. Je to hrozně
zvláštní. Vůbec řemeslo, to jsou nádherný věci, Já to neznám zas tak dopodrobna, ty pohřební
rituály a všechny tyhle věci. Ale oni to měli opravdu hodně vymyšlený.
Takže pojedete někdy do Egypta?
Nevím, já se tam nechystám. Protože málokdy se mi stane, že bych si něco naplánoval, že tam
chci jet, a pak tam jedu. Většinou se naskytne nějaká příležitost. Taky jsem byl teď náhodou
týden v Japonsku, poprvé, ale jinak toho dělám příliš mnoho, abych to nějak zvládal. Protože paradoxně na jednu stranu nesnáším takový ten turismus, takový to turistický cestování.
Nemyslím si, že bych byl turista. Taky mi vlastně vadí, že ty lidi expandujou do různých zapomenutých krajin, a tím se to všechno stírá a ničí. Kdybych seděl celej život na jednom místě,
tak by mi to nevadilo. Ale je to přínosný vidět něiakv novv věck^Člověk se občerství a dostane
nové impulsy.

