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Anotace 

Ústředním tématem této bakalářské práce jsou koncepce konce světa v umění – 

zejména v tom současném. Proto jsou v první teoretické části této práce představeny koncepce 

telos a uroboros, které jsou srovnávány z různých hledisek. U nich rovněž sledujeme jejich 

historický vývoj, změny i aktuální stav v moderním umění. Ve druhé interpretační části je užit 

(pro účely zkoumání) historický přístup ikonologie formou Panofského teorie – konkrétně na 

dva zvolené filmy masového umění. Těmito zvolenými filmy jsou americký snímek 

„Matrix“ (1999) sourozenců Wachowských a japonský anime-snímek „Blame!“ (2017) 

režiséra Cutomu Nihei a scénáristy Sadayuki Murai. 
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Annotation 

The main topic of this bachelor's thesis are the conceptions of „the end of the world“ 

in art - especially the contemporary one. Thus, there are introduced conceptions of telos and 

uroboros in the first (theoretical) part of this work, which are compared from different points 

of  view. At the same time we follow their historical evolution, changes and even their state in 

the modern art nowadays. In the second (interpretative) part, is used (for the purpose of 

research) the historical approach of iconology in the form of the theory of Panofsky – 

specifically on the two selected movies of mass art. These selected motion-pictures are the 

American film "Matrix" (1999) of Wachowski siblings and Japanese anime-movie "Blame!" 

(2017) of director Cutom Nihei and screenwriter Sadayuki Murai. 
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Úvod 

Téma této práce jsem si zvolil z důvodu mého dlouhodobého zájmu o jeho teoretickou 

problematiku. Téže však i proto, že mne zaujala otázka rozrůzněnosti pojetí i významů 

(včetně diskurzů, forem, sdělení i ideových rámců) „konce světa“ v umění a to i masovém. 

Vzhledem k této variabilitě se totiž může jevit problematické zjistit, jaká je role i hlavní smysl 

konce světa v umění – i s ohledem k rozdílnostem klasického a moderního umění. 

Ve své bakalářské práci si proto kladu několik postupných, dílčích cílů. Předně chci 

představit nejznámější a nejrozšířenější koncepce konce světa a to i ve spojitosti s dnešním 

uměním. Chci tak učinit hlavně proto, že tato tématika se objevuje v umění již od nepaměti, 

avšak zažité a po staletí téměř neměnné konvence se s příchodem moderního umění 

a počátkem 20. stol. jistě musely i zde nějak výrazným způsobem proměnit. Proto je mým 

dalším cílem i snaha zjistit, k jakým změnám tu vlastně došlo. Téže si přeji zjistit hlavní 

smysl moderních koncepcí konců, jejich souvztažnost ke společnostem, z nichž vychází 

i v jaké podobě jsou dnes prezentovány. 

Pro splnění těchto záměrů se soustředím na srovnání starého a nového pojetí 

zvolených koncepcí. Budu zčásti postupovat chronologicky, abych poukázal na ony dobové 

rozdíly a přeměny v koncepcích. Také se u koncepcí pokusím o jakési průběžné srovnání, 

abych upozornil na jejich vzájemné odlišnosti i shody a umocnil tak jejich klíčové prvky. 

 V rámci tématiky práce budu i analyzovat a definovat jednotlivé její části. Proto 

v první teoretické části objasním, co míním samotným pojmem koncepce (jakým je v oblasti 

této tématiky „narativ“). Pak i představím konkrétní „konce světa“ (tzn. telos a uroboros), což 

doplním definováním „masového umění“ – na něj se soustředím i proto, že si myslím, že mi 

pro zjištění mých cílů ohledně soudobého umění pomůže nejlépe (jeho role tak bude zásadní). 

V následné druhé interpretační části představím historický přístup ikonologie formou 

Panofského teorie. Za pomocí ní se budu snažit rozebrat dva mnou zvolené snímky masového 

umění s tématikou konce světa – „Matrix“ (1999) a „Blame!“ (2017) – a dopátrat se jejich 

shodných prvků. Též mi ale poslouží ke komparaci dosud nashromážděných dílčích závěrů 

a ověření si jejich platnosti. Rovněž mi i pomůžou má zjištění rozšířit a doplnit. 

Text bude předně charakteru teoretické práce s prvky práce kompilační a bude se 

hlavně opírat o autory, kteří se tématice konce světa věnovali (např. F. Kermode a M. Eliade). 
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Teoretická část 

Narativ 

Nežli začnu rozebírat konkrétní příklady koncepcí konce světa, musím se zaměřit na 

jejich strukturu. To proto, že v umělecké sféře jsou nuceny se podřizovat určitým principům, 

jaké jsou pro ně závazné. Z tohoto důvodu je zde třeba v prvé řadě uvést a objasnit několik 

pojmů. Proto se také zpočátku budu zabývat pojmem „narativ“, neboť je klíčový, chceme-li se 

věnovat čemukoli, co zahrnuje příběh a diskurz. Narativ je totiž v rámci této tématiky sám 

o sobě koncepcí a jejím synonymem. 

Tomu, co je to narativ, se věnuje S. Chatman ve své knize „Příběh a diskurz“. Ovšem 

„určení toho, co je narativ jako takový, se však analýze žánrových rozdílů vymyká.,“ 

(Chatman, 2008, str. 9). Proto se soustředím na klíčové body struktury narativu, neboť ty jsou 

shodné pro všechny narativní žánry. Co tyto body ale zahrnují? „Podle strukturalistické teorie 

má každý narativ dvě části: příběh (historie), tj. obsah neboli řetězec událostí (jednání a dění) 

spolu s tím, co lze nazývat existenty (postavy, prvky prostředí), a diskurs (discours), tj. výraz 

neboli prostředek, jímž se obsah vyjadřuje. Jednoduše řečeno, příběh je to, co je v narativu 

zobrazeno, a diskurs je způsob, jakým je to zobrazeno.,“ (Chatman, 2008, str. 18). Základními 

stavebními prvky narativu (od nichž se vše odvíjí) jsou tak příběh a diskurz – bez nich by 

narativ nemohl vůbec existovat. 

Co z tohoto rozlišení základních prvků vyplývá? Kupříkladu to, že „takové rozlišení 

platí samozřejmě už od časů Poetiky.,“ (Chatman, 2008, str. 18). Taktéž se ale (jak autor 

doplňuje) v různých názvoslovných obdobách (např. fabule a syžet) uchovává ve své podstatě 

až do dnešních dnů. Právě díky tomuto zjevnému dobově-přetrvávajícímu rysu je možné míti 

z tohoto hlediska obdobný přístup ke starověkým narativním dílům jako i těm dnešním. Proto 

lze po této stránce nacházet pojítka mezi minulostí a současností a to skrze motivy a symboly. 

Z tohoto rozlišení tedy vyplývá jakási vlastnost univerzální aplikovatelnosti. 

Téže nám ale i vyplývá, že narativ se skládá ze dvou souvisejících, ale přesto 

odlišných částí. Tyto části tudíž staví na rozdílných prvcích. Například „to, co se vypráví 

[raconté], má své vlastní označující prvky, prvky příběhu: nejsou to ani slova, ani obrazy, ani 

gesta, nýbrž události, situace a chování označované slovy, obrazy a gesty.,“ (Chatman, 2008, 

str. 19). Zatímco tak pro diskurs by byly podstatná slova, obrazy a gesta zastupující způsob 

vyprávění, pro příběh by byly klíčové ony samotné prvky příběhu v podobě událostí, situací 
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a chování. Diskurz tudíž staví na zprostředkovatelích, kdežto příběh na zprostředkovávaném. 

Stručně řečeno tak „příběh představuje obsah narativního výrazu, zatímco diskurs je formou 

tohoto výrazu.,“ (Chatman, 2008, str. 23). Proto prve rozeberu diskurz a až následně příběh. 

Z čeho se skládá diskurz? „Narativní diskurs, ono „jak“, se pak dělí na dvě podsložky, 

totiž Samotnou narativní formu (strukturu narativního přenosu) a její manifestaci (její podobu 

ve specifickém materializujícím médiu, verbálním, filmovém, baletním, hudebním, 

pantomimickém apod.). Narativní přenos se týká vztahu mezi časem příběhu a časem jeho 

vyprávění, toho, kdo je zdrojem či autoritou příběhu (narativní hlas, „hledisko“) apod.,“ 

(Chatman, 2008, str. 21). Diskurz se tak skládá ze samotné narativní formy a její manifestace. 

Neboli ze způsobu zprostředkování a podoby samotného zprostředkovatele – ty umožňují 

vyjádření všech příběhů. Ovšem, „je-li diskurs třídou všech vyjádření příběhu v kterémkoli 

médiu, jež to umožňuje… pak musí jít o třídu abstraktní, tvořenou jen těmi prvky, které jsou 

společné všem skutečně manifestovaným narativům. Těmito základními prvky jsou 

posloupnost a výběr.,“ (Chatman, 2008, str. 27). Z tohoto hlediska jsou proto s diskurzem 

úzce spjaté i pojmy posloupnost a výběr. Co jsou ale zač? Posloupnost představuje určité 

chronologické uspořádání. Výběr je zase to, co se vyjádří a co zůstane pouze implicitní. 

Implicitní (tzn. přímo neuvedené) přitom není vůbec zanedbatelné, neboť má téže svou 

klíčovou roli, protože „ať už publikum vnímá narativ prostřednictvím orálního provedení 

nebo prostřednictvím textu, musí reagovat interpretací, tj. nemůže se nepodílet na procesu 

sdělování. Musí vyplňovat mezery nutnými nebo pravděpodobnými událostmi, rysy či objekty, 

které narativ z rozmanitých důvodů přímo neuvádí.,“ (Chatman, 2008, str. 28). 

S čím se naopak pojí příběh? S příběhem se pojí neodmyslitelně estetický objekt, jaký 

jej utváří. „Estetický objekt naopak vzniká tehdy, když divák zakouší tento reálný objekt 

esteticky. To znamená, že ho konstruuje (nebo rekonstruuje) ve své mysli. Estetický objekt 

může existovat za nepřítomnosti reálného objektu.,“ (Chatman, 2008, str. 26). Estetický 

objekt je tak oním zprostředkovaným, v podobě divákova způsobu přejímání a pojímání jej. 

Pojí se ale s příběhem ještě cosi dalšího? S příběhem je neodmyslitelně spjata i osnova 

(tzv. diskursivně zpracovaný příběh), protože „narativ bez osnovy je logicky nemožný.,“ 

(Chatman, 2008, str. 48). Osnova totiž slouží pro uspořádání částí příběhu – ať už typu akce 

(působení činitele na trpitele) či dění (samovolného posunu v příběhu). Ovšem „pořadí, 

v němž osnova uvádí události, nemusí odpovídat přirozeně logickému sledu událostí 

v příběhu. Jejím úkolem je zdůraznit nebo upozadit určité události příběhu, některé 
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interpretovat a jiné ponechat k vyvození, předvádět (show) či vyprávět (tell), komentovat či 

přejít mlčením, zaostřit na ten či onen aspekt události nebo postavy.,“ (Chatman, 2008, 

str. 43). Je tomu tak jednoduše proto, že „události narativu se neřídí jen spojovací, nýbrž 

i hierarchickou logikou. Některé jsou prostě významnější než jiné. V klasickém narativu tvoří 

pouze významné události součást řetězce neboli výztuže uvnitř kontingence. Méně významné 

události mají odlišnou strukturu.,“ (Chatman, 2008, str. 54). Co jsou zač tyto významné 

události? Jsou to jádra. „Jádra představují momenty v narativu, které vytvářejí klíčové body 

ve vývoji událostí. Jsou to strukturní uzlové body či vazy, rozcestí, na nichž se určuje, kterým 

ze dvou (či více) směrů se budou události ubírat.,“ (Chatman, 2008, str. 54). Jádra jsou proto 

v každé narativní struktuře nezbytné, neboť bez nich by dílo postrádalo logiku i význam. 

Oproti postradatelným událostem (tzv. satelitům) mají tedy roli přímo ústřední. 

Přesto je ale osnova i částečně souvztažná k diskurzu. Proč tomu tak vůbec je? 

„Diskurs může přeskupit události příběhu, jak se mu to hodí, za předpokladu, že jejich 

posloupnost lze i nadále rozeznat, Jestliže to možné není, klasická osnova postrádá 

„jednotu“.,“ (Chatman, 2008, str. 65). Protože diskurz úzce souvisí se zprostředkovateli, 

může si tento krok dovolit a tím umožnit větší variabilitu v existenci i užití různých koncepcí. 

Vzhledem k těmto celkovým atributům osnovy je i logické, že při společném užití 

příběhu i diskurzu může narativ definovat kupříkladu i svůj čas. Proto „čas je záležitost 

narativu, tedy příběhu a diskursu…. Časové body a časová období tvoří součást příběhu 

a jsou vyjadřovány diskursem.,“ (Chatman, 2008, str. 84). Autor se mu tudíž prostřednictvím 

narativu nepodřizuje, ale uchopuje jej a užívá dle vlastního záměru. Jeho pravomoci navíc 

sahají mnohem dál, neboť obdobně může i užívat prostor, protože „stejně jako je dimenzí 

událostí příběhu čas, dimenzí jeho existence je prostor.,“ (Chatman, 2008, str. 100). A jakou 

zde hraje roli prostor (tzn. prostředí)? „Běžnou a patrně základní funkcí prostředí je 

spoluvytvářet atmosféru narativu.,“ (Chatman, 2008, str. 147). Tudíž prostor napomáhá 

správnému celkovému vyznění zprostředkovávaného. 

Z uvedeného se může zdát, že otázka narativu a jeho složek je pouze v rukou autora. 

Avšak není tomu tak. I autor je limitován! „Autorovi musí byt na základě konvence přiznáno 

právo postulovat všechny entity a akce, které pro svůj narativ potřebuje. Avšak výpovědi 

vyjadřující autorovo mínění toto oprávnění nemají. Odkazují k jeho názorům na skutečny svět, 

nikoli na vnitřní svět příběhu, a čtenář tento odklon od nezbytností narativního světa okamžité 

pozná.,“ (Chatman, 2008, str. 171). Co toto znamená? Ačkoliv je jakékoliv umělecké dílo 
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z velké části umělcovou představou, téže je limitováno autorovými užitími znalostmi 

z reálného světa. Proto nelze prohlásit, že by umělecké dílo mohlo být výlučně umělcovou 

vizí. Je to jakýsi kompromis kulturních vlivů a umělcových aplikovaných představ. Každý 

narativ je tak vymezen i specifickou kulturou autora. Ať už po stránce politické, náboženské, 

tradice či jiné. Právě proto „přirozeně bude každá taková fikce opakovat v jisté míře fikce jiné, 

ale vždy s rozdílem plynoucím ze změn naší skutečnosti.,“ (Kermode, 2007, str. 151). 

Jak celkově proto charakterizovat narativ včetně jeho složek? Narativ se skládá 

z příběhu a diskurzu, jaké zahrnují rovněž řadu jim příslušejících podsložek, které se téže 

podílí na celkově podobě. Byť se tyto podsložky (včetně jejich nadřazených složek) od sebe 

vzájemně liší, působí na sebe, prolínají se a jsou nutné pro správný chod narativu. Díky své 

univerzální povaze struktury je ale narativ v základní podobě obecně aplikovatelný na veškeré 

příklady narativní koncepce. Konkrétní případy zahrnující narativ jsou však již jen produktem 

kompromisu mezi jejich autory a kulturou, z níž čerpali informace užité pro jejich realizaci. 

Jak z této obsáhlé definice vyplývá, v narativu hraje důležitou roli i kultura. Co je ale 

zač a jak ji definovat? „Definujme si tedy kulturu jako ty schopnosti, představy a formy 

chování, které si lidé osvojili jako příslušníci společnosti.,“ (Eriksen, 2008, str. 13). Zde 

„společnost se vztahuje ke společenské organizaci lidského života, k modelům interakce 

a k mocenským vztahům.,“ (Eriksen, 2008, str. 14). Věnujeme-li se tudíž narativu a jeho 

konkrétním příkladům, věnujeme se rovněž i kultuře a společnosti. Proto je třeba, abych při 

charakterizování následných koncepcí v dalším textu dbal na zřetel i kultury a společnosti, 

z nichž vzešly a pokusil se koncepce charakterizovat i z jejich hlediska. 

Díky tomuto celkovému objasnění si myslím, že budu moci lépe chápat a sledovat 

podobnosti i rozdíly mezi jednotlivými koncepcemi ale i moderními díly a vyvodit tak 

patřičné závěry. 
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Telos 

V dnešní době se setkáváme s celou řadou různých struktur konceptů konce světa 

v umění. Nezřídka se tato strukturální pojetí objevují již několik desítek let, v některých 

případech dokonce tisíce. Proto je i vcelku logické, že vzhledem k tak obrovskému časovému 

rozpětí dochází i k některým situacím, kdy si jsou jednotlivá pojetí velice podobná. Ostatně 

o tomto svědčí sama kniha „Posvátné a profánní“ (2006) autora M. Eliade. 

 Jedním z nejdominantnějších a nejrozšířenějších pojetí takového konce světa je 

koncepce „telos“. Ačkoliv tuto koncepci představil pod tímto názvem prvně Platon, 

setkáváme se s ní nespočetněkrát v různých jiných názvoslovných a náboženských obměnách 

(leč vždy se stejným jádrem). Ať už je to pleroma nebo i z jistého hlediska křesťanská 

predestinace. Je ale třeba říci, že za podstatným rozpracováním této koncepce stojí především 

starověký řecký myslitel Aristoteles. Ten se jí věnoval v rovině teleologie, kupříkladu ve své 

knize „Fyzika“ – zde o pojmu telos hovoří jako o jakémsi „směřování ke konečnému cíli, 

příčinnosti, naplněnosti a účelovosti, co vše uzavírá“. Z hlediska umění se však telos také 

věnoval a to v jím představeném kompozičním plánu, s nímž se můžeme setkat ve spise 

„Poetika“ – zde mu podřídil samotnou strukturu uměním líčeného příběhu. Právě 

Aristotelovo pojetí bylo pro vývoj zejména evropských dějin klíčové. To proto, že jeho učení 

týkající se telos a teleologie se dalo dost dobře skloubit s učením křesťanství a to i v rámci 

konce světa. V koncepci telos totiž najdeme pevně daný začátek, jaký je v křesťanství 

v sedmidenním stvoření světa Bohem. Téže je tu ale i shoda v neměnně stanoveném konci, 

který u křesťanství probíhá skrze poslední soud. 

Samotnému křesťanskému vyobrazení konce se věnuje F. Kermode ve své knize 

„Smysl konců“ (2007) a to zejména v souvislosti s pojmem Apokalypsy – tu zde spojuje 

předně s křesťanským a židovským pojetím, leč sem lze jistě zařadit i pojetí muslimské 

(tzn. Islám). Dle něj „apokalypsa spočívá na shodě mezi imaginativně zpracovanou minulostí 

a imaginativně předpovídanou budoucností, ke které se dospívá kvůli nám, tedy těm, kdo 

zůstáváme „v samotném středu“.,“ (Kermode, 2007, str. 15). Onen „samotný střed“ pak 

rozebírá M. Eliade. „Člověk předmoderní doby chce žít co nejblíže Středu Světa. Ví, že jeho 

zem se skutečně nachází uprostřed Země, že jeho místo tvoří pupek Universa, a především, že 

Chrám nebo Palác jsou skutečnými Středy Světa,“ (Eliade, 2006, str. 32). Člověk tedy 

pozemsky žije ve středu. Dle Eliadeho se touží přiblížit Bohu (tzn. směrem vzhůru) a nikoli 

Ďáblu (tzn. směrem dolu). Ke správnému přiblížení se pak slouží jakýsi božský zákoník 
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a návod pro správné žití, jaký tu představuje Bible. Takovéto křesťanské uspořádání proto též 

dává znát o jisté systematičnosti a vymezenosti samotného telos. Telos tedy představuje jasné 

vymezení, ukotvení, řád a pravý opak chaotického. To je třeba zmínit, neboť nám poodhaluje 

smýšlení křesťanské společnosti, zejména pak té středověké evropské. Telos byl zde totiž 

klíčový a dominující zejména po převážnou část středověku a života jeho člověka nejenom po 

osobní duchovní stránce, ale i kulturní a to včetně umění – toto například dokládá sama 

iluminace „Zjevení Janova“ Bratří z Limburka z knihy „Přebohaté hodinky vévody z Berry“. 

A protože křesťanství v této dominanci přetrvávalo po několikero století, jsou jeho vlivy 

v umění patrné i dnes. 

Právě proto bylo toto náboženství ve spojitosti s telos nutno jmenovat, byť si jeho 

přítomnosti v současném umění nemusíme být na první pohled vědomi. Neboť „to, kde končí 

sféra praktických předmětů a začíná sféra „umění“, závisí na zaměření tvůrce. Toto 

„zaměření“ nemůže být stanoveno absolutně, a to za prvé proto, že „zaměření“ per se nejsou 

s vědeckou přesností definovatelná, a za druhé proto, že „zaměření“ těch, kteří předměty 

vytvářejí, jsou podmíněna standarty jejich doby a prostředí.,“ (Panofsky, 1981, str. 20). 

Kupříkladu tak kostely vystavěné v kubistickém stylu nemohou být čímsi zcela novým 

a neotřelým, neboť jsou nutně spjaty s  historickým odkazem oné středověké křesťanské 

kultury. A to i přesto, že bezesporu patří do světa moderního umění. 

Samozřejmě se s počátkem renesance mění podmínky nejenom pro samotné tvůrce, 

jež postupně přestávají být anonymní a nejsou již jen samotnými zpracovateli (jakýmisi 

dělníky a prostředníky božího poslání), nýbrž se stávají skutečnými umělci. Bezesporu se 

díky vlivům renesance postupně opouští od geocentrismu a naopak se prosazuje 

heliocentrismus. Jistě, je znovuobjeven Platon a společně s touto „regenerací“ starých 

myšlenek dochází k rozvoji nových směrů. Ale i přesto, křesťanství je zde stále a jak Eliade 

vhodně zdůrazňuje, má svůj význam pro evropskou společnost i nadále. „Vypuzeno 

z náboženského života ve vlastním slova smyslu, zůstává nebeské posvátno činné skrze 

symbolismus. Náboženský symbol předává své poselství, i když už není vědomě uchopován ve 

své totalitě, neboť symbol se obrací na lidskou bytost v její celistvosti, a nejenom pouze na její 

chápání.,“ (Eliade, 2006, str. 90). Křesťanství a koncepce telos tak počínaje renesanci 

prochází jakousi transformací, k níž byly donuceny pod vlivem nové éry, nové doby smýšlení. 

Ostatně, obdobný proces transformace se udál u samotného křesťanství již dříve. Bylo 

to totiž právě ono, které přejalo celou řadu cizích prvků z ještě starších pramenů. Třeba 
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„v italském a francouzském umění 12. a 13. století nalezneme množství podobných případů 

přímého a záměrného použití klasických motivů, zatímco pohanská témata byla v téže době 

měněna v křesťanská.,“ (Panofsky, 1981, str. 44). Konkrétním příkladem těchto převzetí 

může být symbolika zvířat, s níž se můžeme setkat napříč různými antickými kulturami. Je 

tomu tak bezesporu v tvorbě antického Říma, Egypta nebo Persie. Postupně se tedy i díky 

tomuto od konce starověku stává křesťanství převážně jediným uznávaným evropským 

náboženstvím, neboť dokázalo kulturně vstřebat řadu vlivů. Stalo se tudíž variabilní, ale 

přesto ve svém jádru a smýšlení jednotné. Proto, i když náš současný svět křesťanství 

prodchnulo natolik, že si naši kulturu (a ani cokoliv z ní) nedokážeme bez jeho symbolismu 

představit, rovněž si tak skrze něj nedokážeme náš svět představit bez řady „pohanských“ 

prvků, které převzalo. V neposlední řadě i proto, že „nenáboženský člověk v čistém stavu je 

fenomén spíše vzácný, a to i v té nejdesakralizovanější z moderních společností.“, (Eliade, 

2006, str. 143). Náboženství a jeho vliv je proto pro nás i dnes důležité, byť pozbylo na své 

významnosti a roli. „Na jeho tvary však nepohlížíme stejnýma očima jako ti, kdo je zhlédli 

jako první. Pro nás jsou to umělecká díla, od nichž očekáváme, stejně jako od děl vytvořených 

v naší době, pouze estetický požitek. Pro ně naopak ony stavby, předměty a zobrazení plnily 

určité funkce. Sloužily.,“ (Duby, 2002, str. 7). Proto i když má křesťanství nepochybný vliv na 

dnešní masové umění, není pro něj zcela definujícím a ultimátní, ale zaujímá pro jeho tvorbu 

podpůrnou symbolickou složku. I ta je ale významná! 

Co má dnes tedy definující roli? Dnes „je to vzorec úzkosti, který se v různých 

obdobích modernismu s pozoruhodnými odlišnostmi, opětovně vrací. Jeho návraty jsou rysem 

naší kulturní tradice, ne-li dokonce naší fyziologie, protože v jistém ohledu jsou naše způsoby 

promýšlení a prožívání našeho postavení v samém středu, našeho místa v dějinách, vždy na 

konci epochy, předurčené. „Je specifickou vlastností představivosti, že se vždy nachází na 

konci epochy.“,“ (Kermode, 2007, str. 84/85). Tato charakteristika se přitom netýká jen 

moderní apokalypsy, ale i samotného moderního pojetí telosu. Jasným původcem konce světa 

v soudobém umění je proto (dle ní a Kermodeho) krize. „Okamžiky, které nazýváme krize, 

jsou konce a počátky. Proto jsme připraveni přijmout všechny druhy důkazů, že náš konec je 

ten pravý, stejně jako počátek. Přijímáme je, například, z kalendáře.,“ (Kermode, 2007, 

str. 85). Typickým příkladem takovéhoto přejímání je Mayský kalendář. Rovněž jako příklad 

lze uvést ale i „saecula“, neboť jsou „nečasové, ale my je promítáme na historii, a děláme z 

ní tak „věčný kalendář lidského strachu“. Pomáhají nám nalézat konce a začátky. Vysvětlují 

naši degeneraci i obnovu.,“ (Kermode, 2007, str. 18). Proto je krize pojmem pružným, neboť 
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se obměňuje a proměňuje časově, strukturou i místem působení. Neboť má ale tyto vlastnosti, 

není výlučně prvkem pouze spjatým s moderním pojetím konce světa v umění. 

Pro nutnost definování moderních konců světa i moderní koncepce telos v umění, je 

proto nutné se ptát přímo po jejich charakteru. K tomu bude pro nás dozajista vhodné 

vypomoci si pasáží z filosofické knihy „Kacířské eseje o filosofii dějin“ od Jana Patočky, jaká 

se současné době věnuje. Neboť „19. a 20. století jsou dobou průmyslové civilizace, která 

smetla – jak se dnes zdá – definitivně jiné pokusy lidstva utvářet svůj život bez pomocí vědy 

a techniky. Techniky založené na vědě splývající v jistém smyslu s vědou. Vznikl tak ohromný 

zářez do kontinuity lidských dějin, který nedávné údobí sotva 300. let nechává některým 

moderním osvícencům spatřovat jako nesmělý počátek vlastní historie lidstva, zatímco vše 

ostatní se odsunuje do prehistorie.,“ (Patočka, 1990, str. 84). Dle Patočky, je tedy tato 

moderní doba charakteru vědecko-technického. Proto jsou i moderní masová pojetí konce 

světa neodmyslitelně a nutně spjatá s technologií, v níž Patočka spatřuje počátek krize 

a konce. To ostatně následně rozvádí v další kapitole „Je technická civilizace úpadková?“. 

A jak tato krize a její nástroje přesně dle Patočky vlastně působí? „A vnitřní překážky, které 

vyplývají z toho, jak tato civilizace působí na povahu lidské bytosti jako takové, a jež se 

projevují v oněch lidských hekatombách (vlastně myriatombách), kterým ona „prehistorie“ 

nezná rovna – se zatím zřetelněji historicky projevily jen jako podnět hledat a nalézat, co 

možná rychlé zapomenutí v dalších vystupňování jejich výkonu.,“ (Patočka, 1990, str. 85). 

Ona krize se tudíž dle Patočky projevuje v jakýchsi „hekatombách“. Podle definice uvedené 

ve „Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost“ to je „hromadná oběť, zkáza lidí (války, 

životů),“ (Červená a kol., 1998, str. 92). Tudíž, v moderním pojetí umění již příčinou konce 

světa a potažmo krize není nadpřirozená síla – tak jako tomu bylo dříve v případě Bible a její 

apokalypsy či u ještě starších pojetí jako třeba Zoroastrismu. Krizi zde zapříčiňuje lidská ruka. 

Ostatně dle Patočky právě lidská ruka stála i za zkázou a úpadkem Boha. „Ne bez přispění 

křesťanského konceptu smysluplnosti vzniklo tak v lůně společnosti západní Evropy 

křesťanstvím odchované pojetí skutečnosti nejen pozvolna se odvracející od vlastního 

pramene křesťanské smysluplnosti, pro které pojmy jako Bůh, stvoření, pád, spasení nemají 

smysl…,“ (Patočka, 1990, str. 63). 

Bůh tudíž pozbyl své důležitosti a hodnoty a společně s ním i samo křesťanství na své 

dřívější moci. Ať už vlastním přičiněním jaké odstartovala reformní hnutí a jejich reformátoři 

(např. Martin Luther, Ulrich Zwingli či Jan Hus) nebo i přičiněním samotné vědy, jaká 
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vyvrátila řadu mýtů a nepravd, čímž víře uštědřila tvrdou ránu. V neposlední řadě se na tomto 

úpadku podílely i vlivy osvícenství, urbanismu a rozvíjejícího se humanismu. 

Jako nástupce křesťanství Patočka uvádí matematickou přírodovědu, která tak 

vystrnadila křesťanství z přední kulturně-determinující pozice. „Matematická přírodověda se 

stala svou použitelností a svou skutečnou působností v nejrůznějších oborech života 

nezbytnou součástí skutečnosti dnešního lidstva, skutečností, bez níž nedokážeme žít.,“ 

(Patočka, 1990, str. 63). Toto je však obecně platné o všech novodobých vědách a především 

pak o těch technicky zaměřených, neboť jsou to právě ony, s nimiž se nejvíce setkáváme. 

S technologií se probouzíme i usínáme. Je kolem nás, i když spíme, třebas v podobě obyčejné 

žárovky. Novodobé vědy tedy mají podstatný a nepopiratelný vliv nejenom na náš život, ale 

i na takový kulturní produkt jakým je umění – alespoň takto by se dala přeneseně parafrázovat 

Patočkova myšlenka. Moderní umění je tudíž dnes nutně většinově prodchnuto technologií. 

Proto se i v dnešních podobách setkáváme s tím, že viníkovým nástrojem je technologie. 

Příkladů pro toto tvrzení je v umění spousta, za zmínku například stojí snímek 

„Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu“ (1964) od 

Stanleyho Kubricka, jaký skvěle mimo jiné prezentuje koncepci telos s definitivním koncem 

v podobě nukleární řetězové zbraně, jež vyhubí lidstvo na planetě zemi.  

Přitom tyto samotné nosné teze nevyjadřuje pouze Kermode a Patočka. Obavy ze 

současné masové společnosti a její lehkovážnosti (a to i z hlediska technologií) vyjadřuje 

v souvislosti s moderním uměním téže H. Arendtová ve své knize „Krize kultury“ (1994). 

Rovněž i ona spatřuje významnou odlišnost moderního pojetí v umění, oproti umění 

klasickému. Jako i Patočka, poukazuje na důležitost a pokrok vědy v našich životech. A téže 

i ona zdůrazňuje možná rizika ze strany lidí. 

Co nám tedy celkově o koncích světa v moderním umění vyplývá? Původcem konce 

světa je krize, jakou ale vyvolává člověk a to prostřednictvím technologie. To exemplárně 

vidíme ve světoznámé divadelní hře Karla Čapka „R.U.R.“ (1921), kde právě lidská touha po 

dosažení lepšího technologického výsledku ve vývoji robotů zaznamenala krizi, postupný pád 

a ve výsledku i definitivní konec lidstva samotného. Rovněž nám vyplývá ale i to, že 

v případě moderního umění došlo k zásadní odluce od umění předchozího. Byť tak moderní 

umění v mnohém čerpá z umění minulosti spjaté s náboženskou kulturou, staví své pojetí 

primárně na jiných novodobých hodnotách, jaké nalézá ve vědě a technice. 
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Takovéto ujasnění nám pomůže i při definování moderního telos. Jaký je? Moderní 

telos si zakládá na novodobé vědě i technice a snaží se přistupovat ke svému narativu 

z vědeckého hlediska, neboť Boha upozadil. Neb má vlastnost přebírat různé prvky ostatních 

koncepcí a kultur, je mnohotvárný a to i z hlediska jím stanoveného řádu, který je nucen 

přizpůsobovat, aby vše mohlo dohromady fungovat. Proto se i neustále mění, vyvíjí a stejný je 

jen ve svém jádru – tím je pevně vymezený začátek a směřování k jistému konci. Proto jsou 

mnohé jeho prvky jen symbolické, neb v transformované podobě již nemohou býti doslovné. 
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Uroboros 

Ačkoliv koncepce telos existuje již několik stovek let, není jediná. Existují i jiné, jaké 

jsou obdobně staré, či v některých případech i ještě starší. Jedním z takovýchto příkladů je 

koncepce, jakou můžeme nazývat uroboros. Ta mimo jiné zaujímala po dlouhou dobu místo 

nejužívanější a nejrozšířenější koncepce a to až do chvíle, než ji sesadila právě koncepce 

telos. Přesto se i dnes těší uroboros velké oblibě, tudíž zaujímá právem druhé místo 

v rozšířenosti svého užití. Existují dokonce i místa, kde je naopak právě ona tou 

nejrozšířenější, čemuž se však budu věnovat později. Důvodem, proč ji především zmiňují 

a proč také kvůli tomu opomíjím i ostatní možné zástupné koncepce je ten, že díky své letité 

historii nabyla natolik zřetelných tvarů a rysů, že je ji možné daleko přesněji a lépe definovat, 

než jiné. Rovněž je to ale i proto, že koncepce uroboros je přímým opakem koncepce telos. 

 Ostatně pro toto tvrzení o rozlišení těchto dvou předních koncepcí se mohu opřít 

o M. Eliade a jeho knihu „Mýtus o věčném návratu“. Dle něj existuje koncepce „tradiční, 

tušená (i když nikdy výslovně formulovaná), rozšířená ve všech „primitivních" kulturách, 

orientace k pojetí cyklického-času, který se periodicky regeneruje ad infinitum- a druhá, 

„moderní", orientace k pojetí končícího času, fragmentu (i když také cyklického) mezi dvěma 

mimočasovými nekonečny.,“ (Eliade, 2009, str. 75). Jak vyplývá z tohoto popisu, „tradiční“ 

představuje uroboros, zatímco druhou „moderní“ zastupuje telos. Pojmem „moderní“ zde pak 

autor míní v souvislosti k první „tušené“ koncepci a nikoli z hlediska moderního umění, 

neboť to vzniklo až o několik století později. K obdobnému rozlišení starého a nového pojetí 

dospívá i Erich Auerbach ve své knize „Mimesis“, kde se však této tématice věnuje pouze 

z hlediska komparací příběhů eposu Odysseia a Bible. 

Podíváme-li se blíže na tradiční koncepci uroboros, povšimneme si pár základních 

znaků. Především toho, že staví na předem vytyčeném opakovacím mechanismu, který 

znemožňuje dospění k pevně danému a neměnitelnému konci. Tudíž, dění a i veškerá činnost 

se zde nachází v jakési permanentní smyčce, kterou ale nelze narušit a ani zastavit. Neboli 

„vidíme, že ve všech kosmicko-mytologických lunárních koncepcích dominuje cyklický návrat 

toho, co bylo dříve, jedním slovem „věčný návrat".,“ (Eliade, 2009, str. 61). Uroboros se 

proto dá jednoduše definovat, jako „věčný návrat“. Ovšem ne pouze návrat časový, „také zde 

se setkáváme s motivem opakování archetypového gesta, přeneseného do všech rovin: 

kosmické, biologické, historické, lidské atd. Současně však odhalujeme cyklickou strukturu 
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času, který se regeneruje při každém novém „zrození" v kterékoli rovině.,“ (Eliade, 2009, 

str. 61). Hovoříme-li tudíž o uroboros jako o „věčném návratu“, míníme tím návrat celkový. 

 Na první pohled se tedy může zdát, že koncepce telos a uroboros spolu vůbec 

nesouvisí a nemají nic společného. Ovšem není tomu tak. Jako příklad může posloužit 

předchozí zmínka o schopnosti křesťanství přebírat motivy ostatních náboženství. U uroboros 

„každé stvoření opakuje kosmogonický akt par excellence. Stvoření Světa,“ (Eliade, 2009, 

str. 19). I to z jistého hlediska vidíme u křesťanství. Spatřujeme to v jeho cyklickém kalendáři 

navracejícím se po posledním dni měsíce i roku k prvnímu dni následného, i v cyklickém 

opakování každoročních svátků. Ostatně tyto významné roční milníky typu svátků Silvestru 

a Dušiček, jsou upravenými přejímkami svátků egyptských epagemonálních dnů a Samhain. 

 I přes tyto shody si ale uroboros zachovává rysy, jaké se nepovedlo ani křesťanství 

v plné míře přijmout. Krom samotného základního cyklického opakování, je zde rys stagnace. 

Zatímco se křesťanský telos snaží přizpůsobovat se, měnit se a přejímat prvky odjinud, 

tradiční uroboros si toto ze své podstaty dovolit nemůže. Tudíž „v tomto ohledu se křesťanství 

bezesporu prokazuje jako náboženství „padlého člověka", a to v té míře, v jaké je moderní 

člověk nenapravitelně vpojen do dějin a vývoje a v jaké jsou dějiny a vývoj pádem, a to obojí 

znamená definitivní odchod z ráje archetypů a opakování.,“ (Eliade, 2009, str. 102). Co stojí 

za tím, že uroboros stagnuje? Především to, že se musí přidržet své pevně dané struktury, jaká 

je v principu neměnná. „Předmět nebo úkon může být reálný, jen když napodobuje nebo 

opakuje archetyp. Reality se dosáhne výlučně opakováním nebo účastí; všechno to, co nemá 

exemplární vzor, je „zbaveno smyslu", to znamená, že nemá realitu.,“ (Eliade, 2009, str. 29). 

Pakliže by tak uroboros neopakoval, sám sebe by popřel. Tato koncepce by tím uznala, že její 

hodnoty neplatí a proto ani ona sama. Přizpůsobením i modernizováním by ztratila smysl, neb 

by to už nebylo doslovné opakování, ale volná parafráze. To i objasňuje, proč v této tradiční 

základní podobě uroboros nemohl zůstat ve světě dominantní a byl vytlačen křesťanským 

pojetím telos. Tato archaická podoba je tudíž nepřizpůsobivá, nepružná a „konzervovaná“. 

Pociťuje odpor k dějinnosti, z čehož pramení její problematičnost bezčasovosti. „Regenerační 

rity, ať už kolektivní nebo individuální, periodické nebo jednorázové, mají ve své struktuře 

a smyslu vždy prvek regenerace opakováním archetypového aktu, většinou aktu 

kosmogonického. Na těchto archaických systémech nás hlavně zajímá zrušení konkrétního 

času, tj. jejich antihistorický záměr.,“ (Eliade, 2009, str. 59). Tudíž dalším rysem odlišujícím 

tradiční uroboros od telos, je krom cykličnosti i důraz na tradici a negace veškerých novot. 
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Pakliže koncepce klasického uroboros přísně ctí tradici, není tolik překvapujícím, že 

u ní „svátek není „připomínkou“ určité mytické (a tedy náboženské) události, ale jeho 

reaktualizací,“ (Eliade, 2006, str. 57). To ostatně plyne již ze samotné její neměnitelné 

povahy. A protože se telos přizpůsobuje, nemůže být ve svých svátcích stejně jako uroboros 

doslovným. Křesťanské pojetí je tak proto pouhou připomínkou daného posvátného aktu. To 

můžeme ostatně vidět na příkladu ukřižování Ježíše Krista Nazaretského, jaké se připomíná 

svátkem „Velký pátek“. Při této příležitosti není opakováno samotné ukřižování, ale pouze se 

připomíná sama událost a její význam. Význam proto zde může být pouze symbolický, ne 

však reaktualizací. Naproti tomu tradiční uroboros v tomto problémy nemá. Například pakliže 

zemře současný Dalajláma, opětovně se narodí v jiném novém těle, čímž dojde k jakési 

reaktualizaci. Pakliže zemřel starý faraón (vtělení egyptského Boha), opětovně se zrodil 

a převtělil v momentě, kdy na trůn Egypta dosedl nový, čímž se jeho Božskost 

reaktualizovala. Rysem klasického uroboros je tudíž i reaktualizace a doslovnost. 

 Vhodným příkladem pro závěry předchozích dvou odstavců je klasické umění 

Japonska a Číny. „V Číně – a přeneseně i v Japonsku a v ostatních zemích ve vlivové sféře 

starobylé čínské kultury – byla pod vlivem konfuciánského učení morálním imperativem úcta 

k předkům a jejich odkazu. Proto se jak téma, tak výtvarná technika v co nejvěrnější podobě 

tradovaly z generace na generaci. Kopírování zde bylo ideálem, originality herezí, kontinuita 

tradice zákonem, individualita přečinem.,“ (Kesner, 1996, str. 30). 

V přístupu k naplňování podstaty i správnosti koncepcí uroboros a telos vidíme určitou 

shodu. Křesťanství si zakládalo na správném výkladu písma svatého, jakož i nevybočování 

z umění se mu věnujícímu, což plně platilo i u vyobrazování posledního soudu. Japonsko 

a Čína zase na tom, aby podobnost v umění byla neměnitelně zachována. Nicméně v tomto 

podobnost končí, neboť každý ze zástupců svých koncepcí preferoval cosi jiného. 

„Především, japonské umění není antropocentrické. Japonský umělec sám sebe nedefinuje 

a vnitřně nepociťuje jako tvůrce. Netvoří – pouze reprodukuje to, co již je dáno ve vnějším 

dokonalém světě přírody. Není skladatelem – cítí se být pouhým interpretem díla. Není 

umělcem, ale řemeslníkem ve službách sil, jež ho přesahují.,“ (Kesner, 1996, str. 30). To samé 

ale u křesťanství počátkem renesance již neplatí, zatímco u jmenovaných asijských kultur se 

toto zachovává až do počátku novověku. 

Rozdíl v koncepcích telos a uroboros spatřujeme i v místech jejich největší působnosti. 

Zatímco koncepce telos od středověku až po novověk převažovala v křesťansky smýšlejících 
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zemích a tedy především v Evropě, koncepce uroboros byla po tuto dobu dominantní hlavně 

v Asii. Křesťanská tradice a ani tradice jiných zástupců telos totiž nedokázala zaujmout 

takové dominantní postavení, aby se zvládla prosadit v prostředí, kde dávno před nimi 

převažovaly myšlenkové proudy typu taoismu, džinismu, hinduismu, budhismu a řady dalších 

jiných. Právě sama odlišnost prostředí se musela notně podílet i na diferenciaci a zdůraznění 

rysů koncepce uroboros vůči ostatním konkurentům. Priority tedy musely být nastaveny jinde, 

neboť se tu zrak neupíral k jednomu nejvyššímu Bohu. V některých případech to byla celá 

plejáda božstev či nadpřirozených sil, v některých zase žádná. Toto je patrné zejména 

u čínské kultury, jak podotýká kniha „Hory a řeky bez konce…“. Tudíž, „západní civilizace, 

podobně jako kupř. islám, považovala svět a člověka za produkt nadpozemského stvořitele. 

Naproti tomu čínská kultura nikdy neměla onu ústřední metaforu stvoření z ničeho 

(creatio-ex-nihilo) a zániku v nic (destructio-in-nigilum); její spontánně existující kosmos 

nemá stvořitele ani vnější příčinu. V holistickém světě čínského světového názoru, bez ohledu 

na jeho konkrétní manifestace, je člověk, právě jako rostlina, pták, skála nebo zvíře, jen 

součásti makrokosmického koloběhu vzniku a zanikání a příroda se nemůže stát objektem jeho 

vůle.,“ (Kesner, 1996, str. 92). Veškerá cykličnost zde tedy není ryze charakteru nadpřirozena, 

jaké vše určuje. Cykličnost zde demonstruje hlavně přírodní koloběh „rození a umírání“. 

Přitom toto nenacházíme pouze u kultury čínské, avšak rovněž i u ostatních asijských. 

Například je tomu i u japonské, neboť „ve staletích izolace vždy probíhala výrazná asimilace 

původně importovaných stylů a technik podle japonského estetického cítění. Civilizační 

a kulturní podněty přejímali Japonci téměř výlučně z kontinentální Číny…,“ (Kesner, 1996, 

str. 28). Téže zde ale vidíme i to, že v tomto koloběhu „rození a umírání“, jsou si všichni 

rovni, neboť jsou součástí většího celku. Nikdo tudíž není důležitější, než druhý. Dalším 

znakem uroboros je proto rovnost veškerenstva v důležitosti. Tu však u křesťanského pojetí 

telos nespatřujeme, neboť zde je důraz kladen pouze na člověka, duši a Boha. Tudíž, „zatímco 

vývoj v západním umění se odehrává kolem tématu člověka a v muzeích jsou vystavována díla 

s převážně figurální tématikou, je v ohnisku japonského světského umění krajina sansui-ga,“ 

(Kesner, 1996, str. 35). A neboť má v této krajině vše rovnocenně stejnou důležitost, 

nespatříme zde člověka většího, než jeho okolí. Naopak zde vidíme vše tak, jak je. Tudíž 

z hlediska skutečných měřítek a neupřednostněním jednoho před druhým. 

U koncepce křesťanského telos v umění tak vidíme dominanci lidí, kdežto u koncepce 

asijského uroboros se hledí spíše na obsah sděleného. Příkladem pro telos lze jmenovat 

Bosche a jeho známý triptych „Zahrada pozemských rozkoší“ a Michelangela a jeho neméně 
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slavnou fresku „Poslední soud“ vytvořenou v Sixtinské kapli ve Vatikánu. Příkladem pro 

uroboros vyobrazení boha Šivy v pozici Nataraja, jaká symbolizuje cyklické tvoření světa 

bubnem damaru a jeho ničení plamenem Agni (viz např. chrámový komplex v Badami). 

 Jak bychom proto mohli plně charakterizovat tradiční (tzn. klasickou) koncepci 

uroboros? Tradiční uroboros je celkovým „věčným návratem“, u něhož se klade důraz na 

tradici a negaci veškerých novot. Přitom veškerá cykličnost tu není povahy vše-určujícího 

nadpřirozena, ale přírodním koloběhem „rození a umírání“ všeho, co je si však ve své 

důležitosti plně rovno. Právě proto je i umělec, jaký umělecké dílo s tématikou konce světa 

vytváří, pouhým zprostředkovatelem, neboť není něco víc, než samo umělcem přenášené. 

Tato celková charakteristika uroboros platila převážně po většinu svého času. Protože 

ale koncepce telos prošla nutnou proměnou, aby mohla být uplatnitelná na moderní umění, 

muselo k této změně nutně dojít i u samotné koncepce uroboros. Společně s tím, jak se 

společnost a její hodnoty měnily, se změnila i ona. Ovšem tato změna neproběhla poklidným 

postupným průběhem v řadě století, tak jak tomu bylo u evropských zemí. Tato změna byla 

skoková, rapidní a otázkou méně, nežli sto let. Jak je toto možné? I přes snahy různých 

západních expedic do Asie, tvrdošíjná uzákoněná povaha znemožňovala postupnou změnu. 

Tuto moc v četných případech představovali monarchové, jací se ztrátou moci ztratili i vliv 

a kontrolu. Ať už to bylo důsledkem vojenských intervencí cizích zemí či světových válek. 

Proto například „inzularitu Japonska je třeba označit jako příčinu jisté výlučnosti japonského 

umění v rámci dálněvýchodní i světové historie umění. To, že je současné japonské umění 

integrální součástí světových přehlídek v New Yorku, Hong Kongu, Brazílii, Berlíně, Římě či 

Paříži, je výsledkem poválečného světového vývoje.,“ (Kesner, 1996, str. 28). 

Ona rapidní změna asijského umění a potažmo koncepce uroboros, tak představuje 

hlavně doba 20. století. To se zde týká i umění spjatého s vyobrazením konce světa. „Dvacáté 

století se tedy odvrátilo od antické tradice, která ovlivňovala celé dvě tisícletí vývoj… umění, 

právě proto, že byla založena na smyslovém vnímání a víře v rozum. Moderní umění tyto 

principy vyvrátilo a postavilo nový řád založený na volné asociaci a intuici, někdy i na 

náhodě nebo negaci všeho.,“ (Bauer, 1998, str. 182). Rys jisté negace tedy u uroboros 

přetrval, avšak za cenu ztráty rovnosti, umělcovi role pouhého zprostředkovatele a striktního 

dodržování důrazu na tradice. Téže zde vidíme ochotu přijímat novotu, což dříve bylo 

nemyslitelné. Proto se onen rys negace novoty přeměnil v negaci striktnosti. „Dějiny umění 

posledních desetiletí si vypěstovaly oprávněnou zdrženlivost vůči hegeliánským tendencím 
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nastolovat jakousi jednotu umění a kultury a číst výtvarná díla jako symptomy odkrývající 

ducha doby či celé kultury.,“ (Kesner, 1996, str. 91). 

Neboť tak došlo k negaci striktnosti, bylo umožněno přistupovat ke konkurenčním 

koncepcím novým a odlišným způsobem. Telos tudíž nepředstavoval herezi, ale možnou 

variantu. Variantu, ze které bylo dovoleno čerpat. Variantu, jakou bylo možno tolerovat. 

Takovou, s níž se bylo dokonce možno bezostyšně mísit a nepociťovat negativní následky. 

O čem toto nakonec svědčí? O zřetelném vlivu globalizace. Vlivu procesu kulturního 

mísení a to i po stránce umění. V neposlední řadě pak i to, že „formulace archaického mýtu 

v moderních pojmech prozrazuje přinejmenším přání najít smysl a transhistorické 

ospravedlnění historických událostí.,“ (Eliade, 2009, str. 94). 

Změnu u uroboros spatřujeme i v čemsi, co dříve suplovalo absenci „káravého prstu“ 

Boha. Tou bývala „karma, zákon všeobecné kauzality, který tím, že ospravedlňuje lidský úděl 

a vysvětluje historický zážitek, mohl znamenat útěchu pro předbuddhistické indické vědomí, 

stává se po určité době dokonce symbolem „otroctví" člověka.,“ (Eliade, 2009, str. 78). 

Karma zde dohlížela na veškeré dění a starala se o to, aby všechen chod fungoval tak, jak má. 

Zde „karma je zárukou, že všechno, co se děje ve světě, odpovídá nezměnitelnému zákonu 

příčiny a následku,“ (Eliade, 2009, str. 68). Nicméně toto platilo pouze v dobách izolace. 

V dobách absolutní kontroly. Jistě, i dnes se můžeme setkat s uměním stavějícím striktně na 

zákonitosti karmy. Příkladem může být snímek „Ramayana: Legenda o princi Ramovi“ 

(1992). Ale je tomu takto vždy? Nikoli, neboť nový uroboros se vyznačuje negací striktnosti. 

Zvolit si tudíž jen a pouze karmu je dnes otázkou volby a nikoliv zákonité nutnosti. Dnes je 

totiž karma spíše mísena a ovlivňována i dalšími jí obdobnými zákonitostmi. Příkladem může 

být determinismus, jaký se rozvinul v dříve odmítané západní kultuře. Tedy v kultuře, jaká 

stavěla především na koncepci telos. 

Ke změně došlo i v samotném přístupu. S negací striktnosti přišla možnost ignorovat 

posvátnou úctu k tradici a namísto toho se zaměřit a postavit do popředí cosi jiného. 

Například zábavu. Nové pojetí samotné koncepce se tedy dnes chová i „iterativně, což 

znamená, že každá událost vzejde z jakéhosi virtuálního začátku a nedbá toho, kam dorazila 

událost předchozí,“ (Eco, 1995, str. 267). Iterace tudíž sice je ve svém jádru „cyklickým 

návratem“, ale prokazuje lhostejnost k tomu, co se událo dříve. „Jako kdyby se předtím vůbec 

nic nestalo, neboli jako kdyby čas začal znova od začátku.,“ (Eco, 1995, str. 267). Nemusí tak 

striktně navazovat, tudíž se nemusí ani přesně držet toho, aby ladila s dřívějším vyobrazeným. 
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Jako příklad jmenuje Eco kostýmovaného nadpřirozeného hrdinu Supermana a jeho 

dobrodružství, nicméně model je stejně uplatnitelný na jakéhokoliv moderního hrdinu 

a nejinak tomu je i v případě, že se jedná o vyobrazení konce světa v masovém umění. Proto 

se s iterací setkáváme i u hrdinů typu James Bond a Ethan Hunt a v některých případech 

dokonce i u tak absurdních hrdinů jako je inspektor Clouseau. 

Přesto se ve všech těchto případech jedná o moderní variaci staré archaické podoby. 

Chceme-li tedy, můžeme iteraci označit za zmodernizovanou cykličnost. Dříve v ní figurovali 

bozi, polobozi či jimi vyvolený hrdina, dnes to ale může být kdokoliv. Nemusíme se tak již 

setkávat jen s Bráhmou a Herkulem, ale i s lidským Herculem Poirotem. V čem ale spočívá 

ona zásadní změna? Především v tom, že „čtenářské zaujetí tu naopak záleží na odmítnutí 

vývoje událostí, na úniku z napětí minulost-přítomnost-budoucnost do okamžiku, který 

milujeme, protože se vrací a opakuje.,“ (Eco, 1995, str. 272). A právě „okamžik, který 

milujeme“ je onen zásadní rozdíl mezi dřívější archaickou podobou uroboros a tou současnou 

moderní. Dříve se jednalo o posvátnou úctu a respekt, snahu vzdát hold a zažít opětovně onen 

posvátný moment, posvátný rit. Možnost ocitnout se v mytickém čase a prožít jej, 

reaktualizovat. Dnes jde jen o uvolňující a únikový estetický požitek. 

Posvátno je tudíž dnes odsunuté a až na výjimky nezaujímá v umění koncepce 

uroboros dominantní postavení. Jeho symbolika přetrvává, ale to pouze proto, že je silně 

zakořeněné v kulturním podvědomí. „Obliba iterativního schématu se tedy ukazuje coby 

obliba redundance. Hlad po zábavném čtení, založeném na těchto a podobných 

mechanismech, to je hlad po redundanci. Z tohoto hlediska větší část masové výpravné 

literatury je literaturou redundance.,“ (Eco, 1995, str. 273). Proto je rysem moderní koncepce 

uroboros spíše zábava, nežli úcta k tradici. 

Náš svět tedy lační po zábavě a naše kultura prošla změnou, na níž upozorňuje 

Arendtová v knize „Mezi minulostí a budoucností“ (2002). „Masová společnost naproti tomu 

kulturu nechce, chce zábavu, a zboží zábavním průmyslem nabízené tato společnost opravdu 

spotřebovává jako všechno konzumní zboží.,“ (Arendtová, 2002, str. 179). Umění se tak stále 

častěji stává spíše obdobou krmě a nápoje, jaké konzumujeme skrze vlastní emocionální 

požitky. Vyplývá však z toho ještě cosi jiného? „Narativní struktura vyjadřuje svět, ale lépe 

si toho všimneme, jestliže odhalíme, že svět má tutéž konfiguraci jako struktura, jež ho 

vyjadřovala.,“ (Eco, 1995, str. 275). Eco nám tudíž zodpovídá, že protože je takovéto umění 

konzumním zboží, poukazuje rovněž na to, že naše společnost je i společností konzumní. 
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A po čem lační naše konzumní společnost? Podíváme-li se jakým způsobem a odkud 

se bere převážná většina námi nabývaného a chtěného, dopátráme se, že za tímto stojí 

technologie. Moderní vozidla, elektronická vybavení, výrobní stroje a mnohé další. Naše 

společnost tedy není jen konzumní, ale i těžce závislou na technologii. Zde spatřujeme rys 

společný pro moderní koncepci telos a uroboros. Ten, na nějž nás přímo upozorňuje Patočka 

i Eliade a nepřímo Arendtová i Eco. Moderní pojetí koncepcí tak nutně zahrnuje i technologii. 

Jaká je tudíž vlastně celkově moderní koncepce uroboros? Moderní koncepce uroboros 

je globalizovaná (mnohdy multikulturální), s cyklickým iterativním schématem, s negací 

striktnosti, s vřelým přístupem k zábavě upřednostněným před vážností tradice a ovlivněná 

moderní technologií. 

  



24 
 

Masové umění 

V předchozí části věnující se koncepci uroboros jsem za pomoci Arendtové dospěl 

k závěru, že současná společnost je masová. Proto tedy musí produkovat i masové umění. Neb 

se masovému umění navíc ve své bakalářské práci podstatně věnuji, je třeba jej definovat. 

Z citovaného textu knihy „Mezi minulostí a budoucností“ vyplynulo, že masové 

umění si zakládá na rysu zábavnosti. Masová kultura přitom vyžaduje tuto vlastnost 

a „konzumuje ji“. Ovšem „kultura se stává masovou ve chvíli, kdy se na kulturní předměty 

vrhne masová společnost.,“ (Arendtová, 2002, str. 181). Z tohoto se dá rovněž vyvodit, že 

umění se stává masovým až v momentě, kdy jej tak začne pojímat masová společnost. 

Masová společnost je tedy dle Arendtové pro určení masového umění definující. Pro 

definování masového umění by toto ale bylo málo. Noël Carroll tento pojem proto definuje ve 

své knize „Filosofie masového umění“ mnohem detailněji. „X je masovým uměleckým dílem, 

jestliže a pouze jestliže: 1) je x uměleckým dílem; 2) je produkováno a distribuováno 

technologií masové dodávky; 3) je záměrně navrženo svými strukturálními vlastnostmi (např. 

svými narativními formami, symboly, záměry a nejspíše i dokonce svým obsahem) k tomu, aby 

cílilo k takovým možnostem, jaké by přislíbily dostupnost s minimálním úsilím pro co největší 

počet nezasvěceného publika.,“
1
 (Carroll, 1998, str. 196). Nutno dodat, že onou technologií 

masové dodávky se zde míní taková technologie, jaká je schopná dodat totožnou performanci 

či věc vícero příjemcům. Jako příklad dle tohoto lze proto uvést lidovou píseň hrající v rádiu 

či umělecky-laděný reklamní spot vysílaný na televizním kanále. 

Co však Noël Carroll ve své definici masového umění vlastně říká? V podstatě to, že 

masové umění musí být samo o sobě uměleckým dílem, jaké je svým zpracováním přístupno 

a porozumění-hodno většině lidí a to bez vynaložení jakéhokoliv většího úsilí pro jeho 

porozumění, k čemuž mu slouží technologicky-masová média. Proto tu není důležitá kvalita 

ani kvantita díla, neb masové umění nespecifikují! Klíčové pro masové umění je tak to, že se 

nachází „…v rovině mnohem širší srozumitelnosti, integrované do společné senzibility pomocí 

dialektiky vzájemných vlivů, které se jen těžko dají definovat a které se přesto fakticky 

s pomocí řady kulturních vztahů různého druhu ustavují.,“ (Eco, 1995, str. 64). 

Co vše proto může býti masovým uměním? Dle knihy „Skeptikové a těšitelé“ autora 

Umberta Eca „komiksy, televize, detektivky a science fiction“ (viz str. 68 – 69). Ovšem toto 

                                                           
1
 Veškeré mnou uváděné citace Noëla Carrolla v této bakalářské práci jsou mým vlastním překladem. 
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vymezení musí být do značné míry neúplné. Sám autor uvádí, že je těžké masové umění 

definovat a ustanovit. Vzali-li bychom v potaz navíc vývoj elektronické kultury, museli 

bychom sem zahrnout řadu dalších forem. Formy této kultury přitom nelze v žádném případě 

zahrnout pod kategorii televize, neboť ji svou mnohdy interaktivní formou překračují. 

Nehledě na tento fakt, ale i přesto nelze pojem masového umění jakkoliv „škatulkovat“. 

Rozvoj umění pokračuje kvapným způsobem a okamžik mého vymezení soudobých forem by 

tak byl brzy překonán a neaktuálním. Tedy stejně nekompletním, jako se to stalo u Eca. Proto 

se vymezení tohoto charakteru vyhnu, neboť by ho chybně limitovalo. 

Masové umění je limitováno navíc povahou samotné masové společnosti.  „V rámci 

této civilizace se všichni její členové v různé míře stávají konzumenty intenzivně průmyslově 

a sériově vyráběných a neustále nabízených poselství šířených komerčními kanály 

a konzumovaných podle zákonů nabídky a poptávky.,“ (Eco, 1995, str. 29). Limitací 

masového umění je proto proměnlivost zájmu. Některé umění tudíž může mít potenciál stát se 

masovým, avšak pro nezájem ze strany nabídky či poptávky se jím stát nemusí. Jak zmiňuje 

Arendtová, stává se jím, až když se na něj „vrhne“ masová společnost. Z tohoto poznatku nám 

plyne i to, že díky tomuto rysu lze na masovém umění sledovat proměny samotné společnosti 

v čase a to z hlediska jejího zájmu a nezájmu. Masové umění nám tedy vypovídá o aktuálnosti 

tématiky, zájmu o něj, způsobu zpracování a dalších proměnlivých dobových rysech. 

Masové umění tak vlastně vypovídá i o smýšlení a charakteru samotné kultury, z níž 

vzešlo. To proto, že „kulturní průmysl, který se zaměřuje na nerozlišenou masu konzumentů, 

většinou vzdálenou složitosti specializovaného kulturního života, chce prodávat efekty už 

hotové a zabalené a spolu s výrobkem předepisovat i způsob jeho použití, s poselství i reakcí, 

kterou má vyvolat.,“ (Eco, 1995, str. 83). Tuto vlastnost může mít samozřejmě i jiné umění, 

nicméně pro masové umění je to nutnost. Jinak by se totiž mohlo klidně stát, že by ho masa 

konzumentů nedokázala pochopit. Byl-li by prvek specifického uměleckého díla konkrétní 

kultuře cizí, došlo by s největší pravděpodobností k nepochopení. 

Jak proto celkově definuji masové umění? Masovým uměním může být pouze takové, 

které je uměním, přístupné a chápatelné všem a i šířené technologicky masovými médii. Toto 

umění ale musí být rovněž masově poptáváno, masovým způsobem vypracováno a téže míti 

výpovědní hodnotu o smýšlení a charakteru kultury, ze které vzešlo. 

Vzhledem k tomuto komplexnímu upřesnění definice si myslím, že masové umění 

bude vhodné k tomu, abych na něm sledoval prvky koncepcí a vyobrazení konce světa. 
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Interpretační část 

Historický přístup ikonologie formou Panofského teorie 

Vysvětlil jsem, co je to narativ. To mi umožnilo přistoupit k tomu, abych mohl uvést 

konkrétní koncepce konce světa telos a uroboros. Přitom jsem i zjistil, že dnešní společnost je 

masová, což mne donutilo se zabývat pojmem masového umění – ten jsem také objasnil. Nyní 

mi proto zbývá ověřit, zda jsou mé průběžné závěry správné a zda dokáží koexistovat 

v jednotné formě. Tedy zda se koncepce telos a uroboros v masovém umění mísí, zda jsou 

v něm skutečně obsaženy a zdali má masové umění opravdu vypovídající hodnotu o smýšlení 

určité společnosti. Krom tohoto ověření se však pokusím zjistit, co je pravým a jednotným 

hlavním smyslem těchto koncepcí. 

 Dosud jsem tudíž postupoval v duchu reflexe Noëla Carrolla. Ten ostatně říká, že „pro 

reflektování na povaze a struktuře našich pojmů - jako pojmu umění - jsou logika, definice, 

myšlenkové experimenty a protipříklady (včetně těch vymyšlených) a deduktivní argumentace 

její primárními nástroji spíše, než laboratorní experimenty, průzkumy veřejného mínění, 

etnografie, empirická pozorování a podobně.,“ (Carroll, 1999, str. 12). Skrze příklady 

i protipříklady a deduktivní argumentace jsem proto představil a doplnil jednotlivé pojmy 

a taktéž koncepce. Použil jsem logiku a definice, abych pojmy přesně, jednotně a celistvě 

vymezil. Proto nyní musím zvolit správnou metodu, jaká mi poslouží k celkovému ověření. 

 Neboť jsem až doposud pracoval především v rámci této reflexe, bylo by vhodné, 

abych závěry ověřil odlišným způsobem. Tak k nim budu moci dospět rozdílnou cestou 

a v případě správnosti si je potvrdit. Též ale musím zvolit takový přístup, jaký mi dopomůže 

zjistit pravý a jednotný smysl samotných koncepcí. Přitom musím brát na zřetel i předešlé 

podkladné texty a rozhodnout se pouze pro takový přístup, jaký s nimi nebude plně v rozporu. 

Je třeba přitom v neposlední řadě zvážit i samotný obor této práce, jakož i historický charakter 

koncepcí konců světa ve vztahu k umění i společností, z nichž vzešly. 

 Z hlediska tohoto celkového vymezení podmínek se proto zdá býti zcela vhodný 

historický přístup ikonologie formou Panofského teorie. Neboť ale …tím, že svou pozornost 

zaměřují právě na určité předměty, podrobují se – ať již vědomě, či nikoliv – principu 

předběžného výběru, který je v případě přírodovědce diktován teorií a v případě humanisty 

obecnou historickou koncepcí.,“ (Panofsky, 1981, str. 16). Proto se musím v případě tohoto 

přístupu i podřídit historické koncepci daného umění, jaké podrobím této metodě. Z toho 
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plyne, že k němu budu muset přistupovat z daného dobového hlediska a nikoli hlediska 

dnešního. Protože „abychom uchopili skutečnost, musíme se odloučit od přítomnosti.,“ 

(Panofsky, 1981, str. 26). Nemůžu tedy etnocentricky užívat měřítka vlastní současné 

společnosti, avšak musím se pokusit je pochopit z hlediska konkrétního uměleckého díla. 

Nicméně to samo nestačí. „Tyto zprávy pak musí být „dekódovány“ a interpretovány; 

stejně tak „poselství“,…. Nakonec musí být výsledky roztříděny a uspořádány tak, aby 

vytvořily koherentní systém, který „má smysl“.,“ (Panofsky, 1981, str. 17). Ovšem ani pak 

zkoumání nekončí, neboť „abychom se dobrali alespoň nějakého stupně jistoty, musíme náš 

dokument „porovnat“ s jinými dokumenty stejného data a provenience…,“ (Panofsky, 1981, 

str. 17). K tomu všemu však „…materiál, se kterým náš problematický případ porovnáváme, 

je sám neméně problematický než případ, který máme v rukou.,“ (Panofsky, 1981, str. 18). 

 Co nám z tohoto celistvého Panofského postupu vyplývá? Ač se skládá jen ze tří kroků 

(prvotního pozorování, sekundárního dekódování i interpretování a finálního porovnávání), 

nevynechává nic podstatného. Sama povaha trojitosti totiž sehrává roli přímo klíčovou, neboť 

„každý, kdo stojí před uměleckým dílem, ať ho esteticky znovu vytváří nebo racionálně 

zkoumá, je přitahován třemi složkami, které dílo konstituují: materializovanou formou, ideou 

(tj. ve výtvarném umění námětem) a obsahem.,“ (Panofsky, 1981, str. 22). Právě proto také 

Panofsky svou metodu koncipuje v oněch třech základních krocích, jaké pojmenovává  

předikonografickým popisem (s prvotním, přirozeným významem), ikonografickým rozborem 

(s druhotným, konvenčním významem) a ikonografickou interpretací (s vnitřním významem). 

Než však přejdu k jakémukoliv jejímu užití, musím si vyjasnit její jednotlivé kroky. 

Jak dospějeme k prvnímu kroku? „Zmocníme se ho prostým identifikováním určitých 

viditelných forem s určitými předměty, které známe z praktické zkušenosti, a identifikováním 

změn v jejich vztazích s určitými ději nebo událostmi.,“ (Panofsky, 1981, str. 33). Neboť se 

tedy jedná o identifikování viděného, prvním krokem je pozorování. K němu přitom 

nepotřebuji žádné odborné znalosti. Stačí, abych rozpoznal a pojmenoval pozorované. První 

krok je tudíž pouze popis. 

Co musím udělat pro to, abych porozuměl druhému kroku, konvenčnímu významu? 

„Abych porozuměl tomuto významu jednání, musím být obeznámen nejen s praktickým světem 

předmětů a událostí, ale také se světem zvyků a kulturních tradic vlastních určité civilizaci, tj. 

se světem, k jehož poznání běžná praxe nestačí.,“ (Panofsky, 1981, str. 33). U druhého kroku 
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proto pouhé pozorování již nestačí. Abych mu porozuměl, musím porozumět kulturním 

podkladům zvolených autorem daného uměleckého díla. Studovat je a následně dekódovat. 

A jak rozpoznám třetí krok, vnitřní význam? „Vnitřní význam neboli obsah 

rozpoznáme, zjistíme-li podstatné principy, které prozrazují základní postoj národa, období 

nebo třídy, náboženské nebo filosofické přesvědčení, tak, jak jsou zhuštěny v jediném díle 

a poznamenány jedinou osobnostní.,“ (Panofsky, 1981, str. 35). Třetí krok tak úzce navazuje 

na krok druhý. Téže je zde nutné porozumění i dekódování. Zatímco se u druhého kroku ale 

přistupuje k autorově užitým kulturním podkladům, ve třetím kroku se hledí na smýšlení 

autora samotného. Soustřeďuje se tedy na reinterpretování autorova záměru. 

Neboť se domnívám, že jsem Panofského metodu dostatečně představil a rozebral, 

mohu se ji pokusit již aplikovat. K tomu účelu mi poslouží předem vybrané snímky masového 

umění, jaké budou dva. Tento počet vybírám proto, že autor poukazuje na vhodnost porovnání 

alespoň 2 závěrů pro větší ověření jejich správnosti. Téže si tato umělecká díla musí být 

podobná dobově, způsobem zpracování i tematicky. Rovněž by se ovšem mělo jednat 

o zástupce masového umění, neboť závěr předcházející části poukázal na to, že k tomuto 

účelu budou vhodná. Proto volím filmografické snímky „Matrix“ (1999) a „Blame!“ (2017), 

jaké shodně vychází z komiksu „Blame!“ (1998).  

Tímto krokem tudíž přecházím od teoretické části nacházející se spíše v obecné rovině 

ke konkrétnímu v rovině interpretační. Na základě tohoto tak budu moci konečně dospět 

k závěru a zjištění, co je pravým a jednotným smyslem koncepcí konce světa v umění. 

  



29 
 

Rozbor filmu „Matrix“ 

Snímek „Matrix“ z roku 1999 (natočený sourozenci Wachovskými) líčí příběh 

lidského odboje proti umělé inteligenci, jaká zotročila skrze počítačový systém Matrix téměř 

celé lidstvo. Jejich poslední naděje spočívá na Neovi – jedinci, jaký má být vyvoleným. 

Předikonografický popis 

V první scéně vidíme příkazový řádek, do něhož kdosi zadává sérii číselných kódů, 

aby se dostal do počítačového systému Matrix. Z následného dialogu se dozvídáme, že je to 

Trinity (odbojářka proti umělé inteligenci) – ta v něm mimo jiné i zpochybní vyvolenost Nea. 

 Následuje záběr na Trinity – mladou ženu oděnou v černé a se stejnobarevnými 

brýlemi. Ta sedí na židli (otočená ke zdi) v místnosti č. 303, do níž záhy vtrhává policie. 

Policie na ni zamíří pistolemi. Scéna je utnuta a následuje ji rozhovor skupinky policistů 

a agentů v černých oblecích před budovou. Z něj plyne, že policisté v oné místnosti jsou již 

mrtvý, což potvrzuje i další záběr. V něm i započne skupinka agenta Smitha – zahrnující pár 

agentů v oblecích a několik policistů – pronásledovat Trinity. Ta prchne až ke zvonícímu 

telefonu v telefonní budce, po jehož zvednutí zmizí. Následně budku rozdrtí jedoucí kamion. 

 V další scéně spatřujeme, jak je programátor Thomas Anderson (alias Neo) svým 

počítačem (skrz příkazový řádek) informován, aby se probudil (neb „jej má“ Matrix) 

a vypravil se za bílým králíkem. Krátce poté je Neo vyrušen zákazníkem, který zvoní u dveří 

jeho bytu. Neo mu prodává nelegální cd, načež je vyzván zákazníkem doprovázenou dívkou, 

aby s nimi šel do nočního klubu. Neboť má dívka vytetovaného bílého králíka, uposlechne. 

 V klubu Nea potká Trinity. Ta mu sdělí, že je sledován a že bude brzy kýmsi 

kontaktován. Pak se scéna přemítne do rána, kdy je Neo budíkem vzbuzen, aby se vydal do 

své kancelářské práce. Tam ho záhy mobilem kontaktuje Morfeus a varuje ho o blížící se 

hrozbě – agentu Smithovi. I tak je ale Neo při útěku dopaden na římse paneláku. V další scéně 

je na stanici ve výslechové místnosti vyslýchán. Je mu zde nabídnuta spolupráce pro dopadení 

Morfea výměnou za čistý rejstřík. Pro odmítnutí je do něj násilím vpravena robotická štěnice. 

 Další scéna ukazuje, jak se Neo probouzí až další den. Tehdy je opět telefonem 

kontaktován a informován Morfeem o tom, že je vyvolený a že jej hledá celý život. Proto se 

mají sejít u mostu na Adams street. Tam Neo i zamíří a za deštivého počasí nastupuje do 

černého auta odbojářů, kde mu vyjmou štěnici. Pak je dopraven do domu, kde se po 
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vystoupání šachovnicového schodiště setkává s mužem Morfeem (oděném v černém). Ten mu 

zodpoví, že Matrix je všude a ve všem, přičemž je každý jeho otrokem. Pro prozření mu proto 

nabídne buď červenou pilulku (jež mu odhalí pravou podstatu Matrixu), či modrou (pro 

návrat do jeho běžného života). Neo si zvolí červenou a zapije ji sklenicí vody. Poté se Neo 

dotkne zrcadla a je pohlcen jeho kapalinou. Rázem se ocitá v membráně v kapslové kóji plné 

slizové tekutiny, kde je napojen na různé hadičky a kabely. Brzy spatří, že takovýchto kójí je 

kolem spousta – od země do nebe se táhnoucích a blesky probíjejících obrovských sloupů. 

Záhy k Neovi přilétá pavoukovitý robot, jaký ho od hadiček a kabelů odpojuje a z kóje jej 

potrubím spláchne do hluboké stoky, do níž se pádem Neo potopí. Brzy Nea osvítí reflektory 

nad stokou vznášející se lodi, která jej vtáhne jeřábem. Neo se pak probouzí na palubě oné 

lodi. Zde slyší opětovné pochybnosti Trinity o jeho vyvolenosti. Párkrát usne a naposledy se 

probouzí v kajutě, kde jej navštíví Morfeus. 

Morfeus vysvětlí Neovi, že není rok 1999, ale asi 2199. Svět zde prý ovládla umělá 

inteligence, co svrhla lidskou rasu – své tvůrce, jimž sloužila. A protože umělá inteligence 

potřebuje elektřinu, produkuje ji z lidí v kójích. Aby Neovi byl navíc lépe objasněn Matrix, je 

napojen do programové simulace Matrixu „Konstrukce“. Tam se mu promítne na obrazovce 

skutečný svět, jenž reprezentuje zdevastované velkoměsto (zahalené v temnotě) společně 

s hřmícími černými mračny a kouřovým dýmem na obloze. Též se tu promítne to, že lidská 

závislost na strojích nutně vedla k pádu a obrácené závislosti strojů na lidech, coby zdroji 

energie (záběr pak ukazuje, jak stroje chapadly očesávají kóje lidí). Neb tomu ale Neo 

nemůže uvěřit, je odpojen ze simulace, pozvrací se a následně omdlí. Zas se probouzí až ve 

své kajutě na lůžku. Zde na něj čeká Morfeus, aby mu vyprávěl o vyvoleném, který dokázal 

ovládat Matrix ke své vůli a nebyl mu podřízen. Dle vyprávění se bude regeneracemi 

vyvolený ve svých následných životech vracet, dokud Matrix nepadne a lidé nebudou volní. 

 Morfeus odchází a Neo se setkává s členem posádky Tankem. Od něj se dozvídá, že 

jsou i lidé, kteří nebyli roboty „vypěstováni“. Ti se narodili svobodně v posledním lidském 

městě Siónu nacházejícím se poblíž zemského jádra. Po této diskuzi Neo absolvuje výcvik. 

Ten je do něj nahrán skrz programy, když je zapojen kabely k počítači. Pro jeho ověření se 

Neo cvičně utká s Morfeem v kung-fu simulaci v dojo a učiní neúspěšný skok z mrakodrapu. 

Takto se dozvídá, že cokoliv se mu stane v Matrixu, se promítne i do reálného života. 

 V následující scéně Trinity nese jídlo spícímu Neovi a u dveří jeho kajuty se potkává 

s členem posádky, mužem Cypherem. Pohovoří s ním a zas zpochybní, že je Neo vyvolený. 
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Neo v další scéně absolvuje simulaci. Ocitá se v ulici velkoměsta a kolem něj prochází 

černě odění lidé v oblecích a i dáma v rudé večerní toaletě – ta ho zaujme. Proto nevěnuje 

pozornost Morfeovi. Na to Morfeus poukáže, načež se dáma změní ve Smitha. Morfeus pak 

Nea poučí, že každý v Matrixu může být skrytě agentem, proti němuž (krom vyvoleného) 

nikdo nemá šanci. Po odpojení od simulace se Neo v odlišné místnosti setkává s Cypherem. 

Cypher zde zpochybňuje Neovu vyvolenost tak, že i Neo znejistí. Úskočnost Cyphera se 

prohloubí v další scéně v restauraci v Matrixu, kde se Cypher sám domluví se Smithem na 

tom, že svou skupinu zradí i předá Morfea výměnou za pohodlný život v Matrixu. 

V následném záběru je Neo zapojen do Matrixu, aby byl zaveden za Vědmou. Ta mu 

má zodpovědět, kým je. Po zazvonění telefonu pak dá Morfeus vědět, že jsou uvnitř systému. 

Zde opět cestují autem. Dál pak jen Neo a Morfeus výtahem ve starém činžovním domě. 

Vystupují do šedé chodby. Morfeus a Neo se zastaví u šedých dveří, odkud musí Neo 

pokračovat sám. Dveře mu zde otevírá Vědma. Neo se tu i setkává s možnými kandidáty na 

vyvoleného. Pak mluví s chlapcem v roušce. Chlapec ohýbá myslí lžičky a slovy vysvětluje, 

že se neohýbá lžíce, ale jeho uvědomění si fikčního charakteru Matrixu. Pak se Neo setkává 

v kuchyni bytu s Vědmou. Od ní se dozvídá, že neb dosud neví kým je a nepoznal se, nemůže 

být vyvoleným. Též se mu sdělí, že brzy zemře buď Morfeus, či Neo a to dle jeho volby. Pak 

se Neo a Mofeus vrací na smluvené místo, aby mohli Matrix opustit. Na chodbě onoho místa 

Neo zahlédne černou kočku, což značí narušení systému agenty. Spustí se tak akce Smitha, 

čímž se ukáže zrada Cyphera. 

Odboj čelí palbou i fyzicky policii a agentům. Při tom zemře několik členů, Morfeus je 

zajat a ostatní musí prchnout. Zrádce Cypher se k telefonu dostane dřív a ocitne se na lodi. 

Zde zneškodní zbývajícího Tanka, jaký se staral o spoj se členy v systému. Neb je ale Tank 

jen ochromený, doplazí se ke zbrani, zneškodní Cyphera a dostane zpět na loď Trinity a Nea. 

V následující scéně je Morfeus držen a mučen agenty, leč nic neprozradí. Neo se ho 

proto pokusí zachránit a vypraví se s Trinity zpět do Matrixu. Po přestřelkách a fyzických 

soubojích s policií se dostanou k helikoptéře. Tou pak až k Morfeovi, jehož zachrání 

z místnosti, v níž se poplašným zařízení spustí tryskající voda. Utečou až do stanice metra, 

kde použijí zvonící telefon v budce. Morfeus a Trinity jsou zachráněni. Neb telefon ale pistolí 

zničí agent Smith, Neo uvízne v Matrixu. Zde bojuje se Smithem a padne. Trinity ale poté 

vypoví, co jí řekla Vědma. Dle Vědmy bude vyvoleným ten, do něhož se Trinity zamiluje. 

Neb je jím Neo, opětovně ožije a začne ve svou vyvolenost věřit. Neo pak porazí Smitha a ten 
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v explozi světla zmizí. Neb dojde k dalším chybám systému Matrix i spojení s realitou, musí 

Neo zůstat v Matrixu. Film pak končí záběrem na město z ptačí perspektivy a letícího Nea. 

Ikonografický rozbor 

Z kulturního hlediska je patrné, že je struktura příběhu silně ovlivněna křesťanstvím. 

Zde tak vidíme vliv koncepce telos. Vycházet přitom u tohoto tvrzení lze z rozboru z knihy 

„The Recycled Bible“ (2006) autorky Fiony Black (viz str. 71 – 73). Jméno hlavní postavy 

„Neo“ je například překladem „nový“ a přesmyčkou v daném kontextu „vyvolený“, což 

odkazuje k označení „nový mesiáš“ a téže k Ježíši Kristu. Ostatně indicií vyplívajících 

z příběhu pro toto je více. Kupříkladu shodnost rysů spasitelství, křtu vodou (u Nea stokou), 

zrazení blízkým (u Nea Cypherem, u Ježíše Jidášem), láskou ženy (u Nea Trinity, u Ježíše 

Marií Magdalenou), vymykajících se schopností, zmrtvýchvstání a řadou další.  

Krom odkazů na Ježíše se zde setkáváme i s odkazy na samu svatou trojici ve jméně 

postavy Trinity – ta zde i dle shodných rysů představuje ducha svatého i Marii Magdalénu 

(viz popis výše). Shodnost nalézáme i u postavy Morfea, jaký zde zastupuje Jana Křtitele 

i ducha otce. Neo je zde v trojici sváté Bůh syn. Rovněž i z příběhu vyplývá, že postava 

Cyphera zde nutně symbolizuje Jidáše Iškariotského. 

 Mimo odkazy na postavy ale znak křesťanství spatřujeme i v jiných věcech. Například 

Tankem zmíněné město Zion (též Sion). To se nachází blízko středu planety Země. Ti, co se 

v něm narodí, jsou pak označováni jako „děti ráje“. Toto město též představuje baštu před 

nebezpečím a zlem umělé inteligence. Sion je navíc synonymem pro Jeruzalém. Proto není 

těžké usoudit, že dle této celkové charakteristiky musí býti parafrází na křesťanský Jeruzalém. 

 Dalšími odkazy na křesťanství se nachází i v na první pohled s ním nesouvisejících 

věcech, jichž si nepovšimla ani zmíněná Fiona Black. Ulice Adams street odkazuje na prvního 

Bohem stvořeného člověka Adama. Častý výskyt vody v různých podobách zase odkazuje na 

křest a znovuzrození. Světelná exploze Smitha je odkazem na část Bible Ef 5, 8. 

 Ovšem ve filmu nalézáme i spojitosti se staršími archaičtějšími náboženstvími. 

Například Morfeus je parafrází na řeckého boha snů a spánku. Ta se neprojevuje jen ve 

vztažnosti ke stejnojmenné postavě, ale i k iluzivní povaze systému Matrix. V neposlední řadě 

i k ve snímku častému spaní, upadání do mdlob a hibernační stázi při zapojení do Matrixu. 

I postava Vědmy zde odkazuje k řeckým mýtickým věštkyním Orákulům. 
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 Toto však doposud hovoří pouze ve prospěch koncepce telos. Nachází se zde ale cosi 

ve spojitosti s uroboros? Dozajista zde vidíme patrný vliv indického hinduismu. Krom 

shodného zdůrazňování významu sklizně (ve filmu v podobě lidí), je zde i kladen důraz na 

cykličnost – ta je přitom shodná i pro ostatní asijská náboženství typu taoismu či budhismu. 

Odkazuje na ni například místnost č. 303, jaká je palindromem. K té se příběh i v dalších 

návazných filmech Matrix neustále navrací a zmiňuje ji i v souvislosti s regeneračním cyklem 

následných životů vyvoleného Nea. 

  Jsem však přesvědčen, že nejvíce se v případě koncepce uroboros snímek opírá 

o starověký mýtus o „Bráhmovi a Máje“. V převyprávěné podobě mýtus například zmiňuje 

v knize „Láska, vztahy a přátelství“ (1999) spisovatel Miguel Ángel Ruiz (viz str. 146 – 147). 

Proč tak soudím? Dle tohoto mýtu byl Bráhma znuděn, a proto pro zabavení se stvořil 

bohyni Máju. Ta vymyslela hru, dle níž prve Bráhma stvořil tento svět a Vesmír (svět iluzí), 

vše živé v něm i tvora tak chytrého, aby vše stvořené dokázal ocenit – člověka. Pak Mája 

rozporcovala Bráhmu na spoustu drobných kousků a každý vložila do každého člověka, načež 

Bráhma v rámci hry zapomenul kým je a ponořil se do snu – tak i vznikl sen (snění v iluzi). 

Úkolem Bráhmy poté bylo, aby sám zjistil, kým je a kým býval vcelku. Přitom mu ale Mája 

všemožně komplikovala cestu, bránila i vkládala pochybnosti o něm samém. Každý se tedy 

dle tohoto mýtu rodíme s kusem Bráhmy v sobě a snažíme se poznat a rozvzpomenout si na 

sebe. To se opakujeme s každým novým narozením, v čemž spočívá ona cykličnost. 

Jak toto souvisí s Matrixem? Neo je parafrází na Bráhmu. Ač nevytvořil svět Matrix, 

může jej coby vyvolený ovládat, přizpůsobovat a měnit dle vlastního úsudku. Přitom tento 

svět je skutečně iluzí (fikcí), neboť se jedná o počítačový systém. A rovněž aby do tohoto 

světa Neo mohl vstoupit, musí připustit „pravidla hry“ (akceptovat strukturu Matrixu) 

a usnout do něj (své skutečné tělo zanechat v hibernaci a přenést se jen vědomím). V rámci 

této hry mu překáží Mája, kterou zde představuje Trinity a částečně Cypher – ti neustále 

zpochybňují, že je Neo vyvoleným (tzn. Bráhmou). Protože navíc pouze Trinity ví, kým Neo 

je (tzn. Bráhmou), může ho jen ona nepopiratelně určit. Neboť i Neovi později prozradí jeho 

charakter vyvolenosti, Neo si vzpomene a nabude nadpřirozených vlastností své vyvolenosti. 

Tím se stane celkem a jediným vyvoleným (tzn. původním celistvým Bráhmou) a již není 

roztříštěn v ostatních lidech (tzn. v potencionálních kandidátech na vyvoleného u Vědmy). 

Vypovídá i cosi jiného o koncepci uroboros? Krom již zmíněného ve snímku Matrix 

vidíme odkazy na Taoismus v podobě dominující symboliky barev a rovněž v případě řady 
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pouček při výcviku Nea. Tyto poučky přímo parafrázují spis „Tao te ťing“ od Lao-c’. Bílá tu 

symbolizuje svobodu a mír, o něž se usiluje. Naopak černá symbolizuje smrt, totalitu, 

negativum, smutek. Šedá představuje neutralitu a jakýsi most mezi barvami i dobrem a zlem. 

Nutné je ale i zmínit, že ve snímku jsou odkazy i na jiné rysy nezahrnutelné do 

kategorie koncepcí. Jména některých postav jsou totiž doslovnými označeními jejich 

vlastností či odkazy na svět Matrixu. Například jméno odbojáře Mouse je v překladu myš, což 

odpovídá jeho věčné vyplašenosti. Jméno zrádce Cyphera je v překladu nicka i šifra. Odbojář 

Apoc je zkráceně apokalyptický. Jméno Tank poukazuje na výdrž a odolnost jeho nositele.  

Krom postav se tu setkáváme s odkazy na knihu „Alenčina dobrodružství v říši divů“ 

Lewise Carrolla v souvislosti s bílým králíkem a jeho norou, zrcadlem i snovým charakterem 

Matrixu. Též se zde nachází odkazy na lidové pověry (např. černá kočka nosí štěstí i smůlu). 

V neposlední řadě pak na samotnou dobu, což vidíme v podobě telefonních budek, mobilů, 

nočního klubu, CRT monitorů, příkazových řádků a mnohých dalších věcí. 

Co nám tedy celkově ikonografický rozbor říká? Ve zvoleném snímku se dozajista 

nachází a mísí koncepce telos i uroboros. Téže zde vidíme i četné odkazy na nenáboženské 

věci a především i na dobu vzniku snímku. Zda se zde ale nachází jakási vypovídající hodnota 

o dané společnosti, budu muset zjistit až v ikonografické interpretaci. To samé platí 

i o pokusu zjistit, co je pravým a jednotným smyslem těchto moderních koncepcí konce světa. 

Ikonografická interpretace 

Autoři snímku jsou sourozenci Lilly a Lana Wachowští. Ti promítli do snímku vliv 

cyberpunkové kultury, z níž čerpali. Kupříkladu knihy „Neuromancer“ (1984), filmové série 

„Terminátor“, snímku „Blade Runner“ (1982) či stolní hry „Shadowrun“ (1989). Rovněž 

však tento vliv smísili s asijskou tvorbou stylu manga a anime. Například kultovního snímku 

Akira“ (1988), universa světa „Ghost in the shell“ a manga-komiksu „Blame!“ (1998). 

 Proč k tomuto kroku autoři dospěli? Neboť jsou silnými fanoušky obojího. To je 

patrné zejména v jejich následném „anime“ počinu „Animatrix“ (2003). Ten je totiž poctou 

obou rovin způsobu zpracování.  Snímek ale nevychází jen z uvedeného. Neboť si pohrává 

s myšlenkou nadvlády umělé inteligence, nutně musí čerpat i z knihy „Já, robot“ (1950), 

divadelní hry „R.U.R.“ (1921) i z vůbec první povídky o ovládnutí lidstva umělou inteligencí 

„Machine stops“ (1909). Proto se v něm nezbytně musí i objevovat otázky dilematu 

vyplívajícího z nebezpečenství umělé inteligence. 
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 Co dalšího spatřujeme ve snaze autorů promítnout do snímku? Vidíme zde patrný vliv 

křesťanství a moderní americké kultury. Neboť jsou oba autoři křesťané, jací vyrostli v USA, 

bylo jejich logickým krokem, že stavěli na jim známém. Navíc zde však vidíme i jistý rozpor. 

V čem? Stvoření robota podobného člověku a sloužící mu, je obdobné stvoření člověka 

Bohem. V době, v níž snímek vznikl, již roboti počali nabývat na více zřetelných lidských 

rysech. Tomu dopomáhal i podstatný rozvoj nové počítačové technologie. Vývoj byl 

nezastavitelný. Proto mohlo být z hlediska křesťanské morální povinnosti nutné upozornit na 

toto riziko a herezi vůči Bohu. V tomto právě spočívá onen rozpor – zda tuto technologii vítat 

či ji odmítnout. A ten do snímku autoři též promítli. Sama tato podstata této doby je navíc do 

filmu zašifrována i skrz různé kulturní odkazy na rozvíjející se technologii (např. počítače, 

mobily, počítačové jazyky). 

  Co tedy celkově ikonografická interpretace říká? Snímek je silně ovlivněn americkou 

cyberpunkovou kulturou, ale téže moderním asijským uměním, zejména pak japonským. 

Stejně jako řada uměleckých vyobrazení konce světa mu předcházejících, poukazuje na jisté 

dilema pramenící z obav z umělé inteligence a to mimo jiné i proto, že se může jednat 

o herezi vůči křesťanskému Bohu. Proto ve snímku vidíme reinterpretování autorů myšlenek 

poukazujících na možná rizika v podobě zotročení lidské rasy a zničení společnosti tak, jak ji 

známe. Snímek tudíž poukazuje na hodnoty sdílené tou skeptickou společností, jaká 

v přespřílišném rozvoji neustále se zdokonalující technologie spatřuje nebezpečí, tudíž varuje. 

Proto docházím k průběžnému závěru, že smyslem moderních vyobrazení a koncepcí konce 

světa v umění, musí být vždy varovné poselství. 
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Rozbor filmu „Blame!“ 

Film „Blame“ (režiséra Hiroyuki Seshita a scénáristy Sadayuki Murai) z roku 2017 líčí 

příběh elektro-rybářů, jací se snaží přežít v roboty ovládaném městě. Zde čelí neustále snaze 

umělé inteligence je vyhladit, neb je pojala za škůdce poté, co byli odpojeni od systému. 

Předikonografický popis 

Na začátku nás při pohledu na zdevastované vylidněné velkoměsto informuje ženský 

hlas o tom, že nikdo neví, jak znenadání jednoho dne lidé ztratili spojení s městem (kamera 

přitom přejede po řadě zničených robotických těl, načež proběhne kolem myš). Dle hlasu se 

lidé po odpojení stali pro elektronický systém ilegálními usedlíky, tudíž je vyhodnotil jako 

hodné zlikvidování. To vše se přitom odehrálo dávno před tím, než se majitelka onoho hlasu 

narodila – pak přejde kamera na ni, dívku v bílém (záběr pak přechází na město). 

 V dalším záběru skupinka v bílé zbroji kamsi utíká. Je vidět (a prakticky i po zbytek 

této výpravy) analytický program vůdce skupinky skrze jeho hledí v helmici a spolu s tím 

i samo okolí. Vůdce skupiny Zuru (žena) udělí pokyn k zastavení se, což se stane. Její 

analytický program zachytí nebezpečné roboty, a proto se vydají jinudy. Z rozhovoru 

skupinky plyne, že to zde přestavěli obří lidi-ignorující roboti „Stavitelé“, tudíž jejich mapy 

už neodpovídají. Chvíli bloudí, až se pak dostanou k robotické strážní věži, jíž ale musí obejít. 

Poté záběr na chvíli ukazuje muže v černém, jež je z vyvýšeného místa sleduje. 

 Z následného dialogu skupiny se dozvídáme, že jsou „elektro-rybáři“. Ti se vydali pro 

„kal“ (v orig. sludge), aby se postarali o hladovějící vesnici. Ač se dostanou ke kalovému 

potrubí, je vyschlé. Pak spustí poplach strážní věž (kterou dříve obešli) a začne vrhat blesky. 

Objeví se bezpečnostní roboti „hubitelé“ (v orig. „exterminators“) – bílí pavoukovci s lidskou 

maskou a rudými očima –, kteří zabijí několik členů skupiny. Skupina před početní přesilou 

„hubitelů“ prchá a brání se puškami, z nichž pálí harpuny. 

 Objeví se záblesk bílého světla a následně i onen muž, který dřív skupinu sledoval. 

Ten roboty svou pistolí zneškodní vystřelením rudého laserového výboje – následují jej 

exploze. Muž přistupuje ke skupince a je vidět, že na jeho zbroji v oblasti šíji stále pulsuje 

bílé světélko – pak přestane (během filmu pak světélko několikrát opakovaně svítí a pulsuje). 

Muž (představí se jako Killy) tvrdí, že hledá někoho s terminálovým síťovým genem (v orig. 

Net Terminal Gene). Ten by se totiž mohl připojit do systému města, čímž by všechny 

zachránil a vše uvedl do pro veškeré lidi bezpečného chodu. 
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Neboť skupinka o tomto nic neví, odvede jej do vesnice s ochranou bariérou (tudíž se 

do ní „hubitelé“ nemohou dostat) ke „starším“. Z pohledu cestovatele Killyho se dozvídáme, 

že má elektronicky vylepšené tělo, neboť očima mu probíhá program analyzující okolí. Též se 

tak dozvídáme, že jedna část zadní zbroje „rybářů“ tvarově připomíná lidské křížové obratle. 

Po rozhovoru ve vesnici (velitele vesnice Popse a Killyho) se dozvídáme, že Killy pochází ze 

spodních pater a jde vzhůru po patrech kvůli nalezení nějakého vlastníka síťového genu. Téže 

je řečeno, že vesnice měla víc obyvatel, ale kvůli nebezpečí v okolí jich dost ztratila. 

Vesničané mají na sobě šedivé obnošené, záplatované či potrhané oblečení. Killy mimo jiné 

přináší do vesnice zlatou cihlu dehydrovaného jídla, jaká nabyde objemu po vložení do vody 

a následně poslouží k nasycení celé vesnice. 

Protože si Pops myslí, že by Killy mohl nalézt odpovědi v „Zakořeněné svatyni“ 

přímo pod vesnici, vydá se tam Killy spolu se skupinkou vesničanů. Zde se setkávají s rudým 

hologramem humanoida Shibo, z jejíhož těla (jak po jejím nalezení zjistí) zbyla jen hlava 

s modrými robotickými očima. Neb má Shibo (vrchní vědkyně města, jaká pomáhala lidem) 

robotické tělo, je naživu a schopna Killymu pomoci. Po rozhovoru se tak vesničané a Killy 

dozvídají, že vezmou-li Cibo do „automatizované továrny“, vytvoří jim syntetický terminál se 

stejnými vlastnostmi pro připojení, jaké mají lidé, které Killy hledá. Přes něj by se tedy Cibo 

mohla pod vesnicí připojit do systému a to až k hlavnímu programu „Autoritě“, čímž by zde 

vytvořila pro všechny lidi bezpečnou zónu. 

Skupina se proto vydává do této továrny, přičemž po cestě je díky Killyho technologii 

ignoruje robotická strážná věž. V továrně na výrobní konzoli (připomínají 3D tiskárnu) vyrobí 

Cibo vesničanům tuny jídla a syntetický terminál – při tomto procesu vidíme, jak z pohledu 

systému vědkyně Cibo pracuje na zadávání kódů a příkazů pro onu konzoli. Neboť dojde ale 

k potížím způsobené bránícím se systémem továrny, jsou vypuštěni „hubitelé“, aby se 

o skupinu postarali a zneškodnili ji. 

Při útěku skupiny padne dívka Tae, do jejíhož těla se nahraje systém umělé inteligence 

se záměrem zneškodnit obyvatele vesnice. Skupina tak v nevědomosti „zachrání“ vetřelce. 

Rovněž se ke skupince opětovně připojuje Cibo v novém plně funkčním těle, jaké si v továrně 

vyrobila poté, co zde byl zbytek jejího původního těla zničen „hubiteli“. Neboť při tomto 

úniku využije Killy příliš energie ze svého roboticky-vylepšeného těla, zkolabuje a s ním 

i jeho systém, tudíž musí být do vesnice donesen – teprve zde se později probere. 
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Ve vesnici jsou prve na památku padlých vypnuta na chvíli veškerá světla, načež se 

pak počne slavit úspěch výpravy. Poté, co se v následující scéně Killy probere, je požádán 

Cibo, aby ji ochránil, zatímco se bude připojovat skrze syntetický terminál do systému, neboť 

se přitom nebude moci hýbat. Následně vidíme běžný klidný život a průběh ve vesnici 

(např. rozhovory, práce). Ten je ale přerušen dívkou Tae, v níž se probudil doposud spící 

program. Program jí ovládne a donutí zneškodnit panel vytvářející ochranou bariéru. 

Normální oči Tae se přemění v rudé robotické. Její normální lidské tělo v bílém oděvu zase 

v robotické černé. Vidíme tak, jak se Tae změní v speciálního „hubitele“ Sanakan. 

Obyvatelstvo je Sanakan početně vyhubeno, přičemž sama vesnice je zničena. Téže je 

zničena i obranná bariéra, což umožní vstup „hubitelům“ – ti rozpoutají ve vesnici chaos. 

Během tohoto chaosu vidíme pohled Sanakan na své okolí skrze její analyzující systém, jakož 

i slyšíme její strojová programová hlášení. Též ji vidíme pálit laserové paprsky, jimiž vše ničí. 

V následné scéně Cibo pokračuje ve svém plánu. Killy se ale rozhodne pomoci 

vesničanům a vypořádat se Sanakan. Přitom mu Sanakan laserem upálí robotickou ruku, 

kterou ale později získá zpět a opět ji bude schopen používat. Sanakan porazí a přitom zničí 

přístupový můstek do vesnice, čímž zablokuje přístup „hubitelům“. Záběr pak ukazuje, jak se 

Cibo podaří vstoupit do systému. Neb je ale spojení narušeno a její tělo zničeno, není schopna 

vytvořit pro lidi bezpečnou zónu a přinutit stroje opět k poslušnosti lidem. Neboť je ale již 

v systému Netsphere, je schopna dozvědět se o bezpečném patře, kde není umělá inteligence. 

Po odpojení z ní zbyde pouze ruka. V této formě se na ono patro se zbytkem lidí vydává. 

Killy odchází a pokračuje ve svém prvotním hledání. Další záběr pak ukazuje jak Zuru vede 

novou vesnici na jiném patře (o čemž informuje hlas její vnučky), čímž příběh končí. 

Ikonografický rozbor 

V příběhu samotného snímku je na první pohled patrná koncepce telos. Tu vidíme 

v četném zastoupení židovsko-křesťanské symboliky a téže struktuře příběhu. 

 Křesťanské pojetí zde představuje například sama vesnice i její obyvatelé – těmi jsou 

elektro-rybáři. Rybářské povolání totiž odkazuje ke křesťanské symbolice ryby tzv. „ichthus“. 

Ta totiž značí tzv. „Ježíšovu rybu" a v tomto případě odkazuje na pasáž z Bible Lk 5,1-11. 

V tomto příběhu zkušení rybáři nemohli za celý den ulovit žádnou rybu. Když ale přišel Ježíš 

(nezkušený rybář), ihned jim ulovil ryb plnou síť. Ti, co prve nevěřili, že něco takového 

dokáže, mu uvěřili a započali ho následovat. Rovněž i v případě snímku k takové situaci 
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dochází. Výprava zkušených elektro-rybářů skončila neúspěchem, byť dobře věděla o místě, 

kde by měl být životadárný kal. V hledání potravy nespecializovaný muž Killy ale rybářům 

v tomto nehostinném prostředí jídlo dokázal snadno nalézt a dát jim jej. To na elektro-rybáře 

zapůsobilo tak, že ho počali (stejně jako Ježíše rybáři) následovat. V tomto příběhu je tedy 

Killy jakousi parafrázi Ježíše a elektro-rybáři představují ony prve nevěřící rybáře. 

O souvislosti Killyho a Ježíše i nasvědčuje jeho nadpřirozené schopnosti (např. síla) a i bílé 

světlo pulsující u jeho šíje, jenž představuje dobrotu a jakousi Ježíšovu svatozář.  

Zde ale souvislosti s křesťanstvím nekončí, neboť i vesnice je parafrází na Jeruzalém. 

To proto, že do ní nemohou vstoupit roboti „hubitelé“ (jací představují jakousi nečistou 

ďáblovu sílu) a rybáři tak zde mají jakési útočiště před zlem (tzn. posvátnou boží půdu). 

Nebudeme-li navíc její obyvatele chápat jen jako elektro-rybáře, spatříme u nich souvislost 

s křižáckými rytíři. Byť totiž útočí harpunami, mají zbroj tvarem i barvou silně připomínající 

právě křižáckou. „Křižáckou povahu“ též podkresluje i podobnost její zadní části s lidským 

křížem. V neposlední řadě se zde i setkáváme s odkazem na pasáž Bible Mt 7, 15 v souvislosti 

s „vlkem v rouše beránčím“, jakého zde zastupuje Sanakan (jakýsi znesvětitel, pohan 

a falešný prorok), neboť se do vesnice dostala v těle dobrácké dívky Tae (tzn. beránka). 

Co se dá tudíž z hlediska této celkové křesťanské symboliky říci? Umělá inteligence 

a  roboti představují zlo a výtvor heretiků. Jen lidské a Bohem stvořené je dobré a správné. 

 Ovšem ze strany židovské symboliky toho zde v souvislosti se starým zákonem 

spatřujeme mnohem víc. Nejvíce snímek příběhem odpovídá několika pasážím z Mojžíšova 

příběhu. Například Killy zde představuje spasitele Mojžíše. I jemu bylo podivným způsobem 

na navštíveném odlehlém místě náhodou řečeno, co má dělat. Nebyl to však Bůh coby hořící 

keř, ale hlava vědkyně Cibo. I on koná své činy pro osvobození svého lidu (ne od faraona, ale 

připojením do systému od útlaku umělé inteligence), dopomůže naleznout svému lidu zemi 

zaslíbenou (zde bezpečné patro), svého úhlavního nepřítele prve pojímá jako přítele (namísto 

faraona dívku Tae), užívá nadpřirozenou a opětovně-nevyrobitelnou zbraň (ne Boží hůl, ale 

svou laserovou pistoli) a uzavře cestu nepřátelskému vojsku, aby uchránil svůj lid (zde 

zničením můstku před „hubiteli“, namísto uzavření moře před faraonovým vojskem). V rámci 

tohoto Mojžíšova příběhu jsou tak i Cibo a Sanakan klíčové. Cibo zde symbolizuje 

všemohoucího Boha, neboť zná vše a ví jak postupovat. V nehostinném prostředí jakési 

„městské pouště“ vytváří jídlo (jakousi boží manu) z ničeho a daruje jej lidem. Lidem i ukáže 

cestu k zemi zaslíbené (zde k bezpečnému patru). Sanakan zde pak zastupuje faraóna. 
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 Koncepce telos je tudíž v příběhu zcela patrná. Z hlediska židovského pojetí navíc 

dospívám k závěru, že snímek poukazuje na umělou technologii jako na zotročující. 

V částečném upuštění od ní se pak dle tohoto pojetí nalézá spása, naděje a lepší život. 

Nachází se však ve snímku i koncepce uroboros? I s ní se zde setkáváme a to 

v souvislosti s hinduistickým příběhem „Indra a Vrtra“. Ten pochází ze spisů „Rgvéda“. Dle 

tohoto příběhu mocný had Vrtra  zadržoval veškerá vodstva (zdroj života) a působil všem 

potíže. Proto se mu Indra rozhodl v jeho pevnosti postavit, k čemuž dostal od Boha Tvaštara 

mocnou zbraň „vadžra“. Indra byl přitom těžce zraněn, pevnost zničena a Vrtra zabit. Poté 

byla vodstva zpřístupněna a všichni tak zachráněni. Tím byl domov všech stvoření 

znovuobnoven. Dle některých výkladů a odnoží hinduismu toto i symbolizuje cyklické 

opakované střídání zimy (moci Vrtra) a jara (vítězství Indry). V tomto je tu zahrnut uroboros. 

Jak tento hinduistický příběh s dějem snímku souvisí? Killy zde symbolizuje Indru. 

Sanakan zase hada Vrtra, s nímž se Indra musí vypořádat. Stejně jako Indra má Killy mocnou 

zbraň, jakou nikdo jiný nemá. Též při souboji utrpí vážné zranění (přijde o ruku). Rovněž se 

utká v místě, jaké připomíná pevnost. I on má nadpřirozenou sílu podobnou té boží. Také se 

bije pro lepší život druhých a také uspěje, tudíž dojde k výraznému zlepšení utlačovaných. 

A nakonec i on porazí svého nepřítele. 

Z hlediska této hinduistické koncepce uroboros tedy vyplývá, že umělá technologie 

způsobuje útlak a znevýhodnění lidí. Pouze přistoupí-li se k ní s dostatečnou rozvahou a silou 

vůle, je možné se z jejího útlaku a znevýhodnění vymanit. 

 Krom náboženských motivů se zde však setkáme i s odkazy odlišného charakteru. 

Například „hubitelé“ svým názvem (v původním jazyce „exterminators“) odkazují na 

„terminátory“ – tedy speciální roboty ze snímku „Terminátor“ (1984). Vliv tohoto snímku 

spatřujeme i u analytických systémů různých postav, neboť obdobný vlastnili právě 

terminátoři. Shodné rudé oči – jaké mají někteří roboti – měli navíc terminátoři též. 

 Mimo zmíněný snímek se zde i nachází četné zastoupení barev bílé a černé. Bíla zde 

symbolizuje v případě oděvů elektro-rybářů počestnost a dobrotu jejich nositelů. V případě 

„hubitelů“ smrt. Smrt tu i symbolizuje černá, jaká i odkazuje na totalitu a negativum prostředí. 

O čem celkově ikonografický rozbor svědčí? Ve zvoleném snímku se jistě nachází 

a mísí koncepce telos i uroboros, byť zde i vidíme mnohé odkazy na nenáboženské věci. 

Vypovídající hodnota dané společnosti je zde také naznačena. Dle ní je umělá inteligence 
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rizikem, neboť je možnou herezí vůči Bohu a snaze napodobit jeho stvoření člověka. Má totiž 

tendenci zotročovat a utlačovat, tudíž je nutné od ní alespoň částečně upustit, neboť jen tak 

lze dospět k lepšímu životu a nebýt znevýhodněn. Neboť se ale dosud jedná jen o naznačení, 

bude nutné toto prozkoumat více. Pro určení pravého a jednotného smyslu moderních 

koncepcí konce světa bude rovněž nutná ikonografická interpretace. 

Ikonografická interpretace 

Autory snímku jsou japonský režisér Hiroyuki Seshita a japonský scénárista  

Sadayuki Murai. Oba autoři vyrostli v Japonsku, přičemž byli ovlivněni její kulturou a to 

zejména po stránce komisů typu mangy a animovaných kinematografických počinů stylu 

anime. Tyto styly se ostatně těší veliké oblibě v Japonsku již celé dekády, obzvláště s jejich 

rozmachem od 50. let 20. století. Právě z tohoto důvodu je také tento snímek natočen ve stylu 

„anime“ (v tom vidíme odlišnosti oproti tradiční západní animované tvorbě), což naznačuje 

jistou úctu k tradici, jíž jsem už dříve zmiňoval při rozboru koncepce „uroboros“. Dalším 

důvodem pro volbu tohoto stylu je i fakt, že původní předloha – stejnojmenný komiks z roku 

1998 autora Tsutomu Nihei – je nakreslena v typickém japonském stylu manga, jaký se 

převážně při kinematografických počinech zpracovává ve stylu „anime“. 

 Ovšem to neznamená, že by film nebyl ovlivněn i jinými zahraničními 

filmografickými počiny. Krom odkazů na snímek „Terminátor“ (1984) – jaké byly zmíněny 

dříve – je zde i zřejmá inspirace divadelní hrou „R. U. R.“ (1921) autora Karla Čapka, v čemž 

spatřujeme i shodu v nosné myšlence díla. Jak některé postavy ve filmu, tak i autoři (spolu 

s K. Čapkem) sledují a poukazují na určitou nebezpečnost a především neschopnost pochopit, 

proč by se člověk vystavoval takovému riziku, aby vytvořil cosi jako „loutku s vlastním 

rozumem“. V tomto tedy panuje shoda se snímkem Matrix, s nímž ale tento film sdílí i jiné 

vlastnosti. Například inspiraci v předchozích filmech a komiksech stylu „anime“, propojenost 

náboženské symboliky různých koncepcí (telos a uroboros), obavy z budoucnosti a spolu 

s tím i varování toho, kam tato lehkovážnost může dojít. I symbolika některých 

nenáboženských prvků se shoduje, jakož i převážná část reálií (např. existenci a důležitost 

počítačového systému, způsob připojování se do něj, situace a stav daného světa i lidí). Důvod 

pro tyto shody je především ten, že film Matrix podstatně čerpá právě z původní předlohy, dle 

níž je tento snímek natočen. Podobnost světů je proto tak velká, že při drobných změnách by 

se oba filmy mohly odehrávat ve stejném světě. 
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 Oproti Matrixu ale film „Blame!“ (2017) není úzce propojen s cyberpunkovou 

subkulturou, což například vidíme v odlišnosti oděvů (nejsou tolik excentrické), ale 

i umírněnosti v jazykových projevech. Snímek proto působí vážnějším dojmem, což bylo 

i úmyslem autorů. Téže je to ale i rys odrážející japonskou kulturu, jaká má přísnou tradici 

týkající se zachovávání společenského dekóra. Protože ale snímek vznikal ve spolupráci 

s americkým Netflixem, jsou v něm patrné i evropské a americké vlivy. Především ale i to, že 

oproti původní komiksové předloze není film tak brutální, tudíž je daleko více přístupný větší 

mase diváků – tyto parametry poptávky jsou tedy na výsledku významně znát. 

 Přesto vše se zde ale setkáváme se stejnou nosnou hlavní myšlenkou, jako u snímku 

Matrix. Film poukazuje na nebezpečnost umělé inteligence, a jak snadno se může tento 

moderní výdobytek obrátit proti člověku. Téže ale i ukazuje, že je zapříčinění pádu lidské 

civilizace v takovémto případě jednoduché, neboť (jak je naznačeno) stačí dobře 

naprogramovaný vir pro zničení celé společnosti závislé na technologii s umělou inteligencí 

(proto staví na obdobných skeptických závěrech jako Matrix). 

Proto závěrem dospívám i v tomto bodě k tomu, že snímek (stejně jako Matrix) 

prezentuje názory skeptické společnosti negativně se stavící k vznikajícímu riziku ze 

zdokonalující se technologie, a proto varuje. Proto docházím i zde k závěru, že smyslem 

moderních vyobrazení a koncepcí konce světa v umění, musí být vždy varovné poselství. 
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Závěr 

Jak teoretická část ve svém začátku dokládá, základem všech vylíčených konců světa 

je bezpodmínečně vždy narativ a to včetně jeho složek příběhu a diskurzu. Díky své 

univerzální aplikovatelnosti je ale narativ užitelný na jakékoliv narativní zástupce a to nehledě 

na dobu jejich vzniku. Protože se ale v realizovaném umění ve své čisté formě nenachází, 

setkáváme se pouze s formami jej zahrnující. Ty jsou ale již jen kompromisem mezi 

autorovou ideou a společností, z níž čerpal své znalosti, jaké užil pro realizaci daného díla. To 

platí i o koncepcích zabývajících se koncem světa v umění, u nichž je toto třeba též zohlednit. 

 Kupříkladu i u koncepce telos, jakou M. Eliade označuje za nejznámější 

a nejrozšířenější koncepci konce světa. Ta byla po podstatnou část její existence spjatá 

s křesťanskou ideologií, kulturou a společností, ačkoliv ji již dříve představili starověcí řečtí 

myslitelé Platon a Aristoteles. Tato koncepce vyznačující se pevně daným začátkem i vše 

uzavírajícím koncem a notnou provázaností s křesťanským Bohem, však nedokázala ve své 

původní podobě přečkat. Ač měl křesťanský telos schopnost přejímat různé kulturní 

i konceptuální prvky, přizpůsobovat se a vyvíjet, dobová reformační změna byla pro jeho 

původní strukturu příliš. Reformní hnutí různého charakteru tak způsobila nevyhnutelnou 

odluku od Boha a nahrazení jej novodobou vědou a technikou. Stejně jako se dřívější 

přejímky křesťanství staly ve své transformované podobě pouze symbolickými, obdobný 

proces se udál i se samotnou křesťanskou tématikou. Koncepce telos typická pro Evropu tedy 

prošla nevyhnutelnou pozvolnou transformací v řádu století a Boha postupně upozadila. 

 Obdobný proces se udál i u druhé nejznámější a nejrozšířenější koncepce uroboros, 

jaká se pojila po většinu svého času s asijskou kulturou, společností a jejími náboženstvími. 

Tradiční uroboros stavěl na celkovém „věčném návratu“ veškerenstva (bez stálého i trvalého 

začátku a konce) i důrazu na tradici a negaci novot. Ve své původní podobě ale nezvládl 

přečkat. Přeměna se zde však neodehrála umírněně v průběhu staletí, ale rapidně v 20. století. 

Moderní koncepce uroboros se stala globalizovanou (mnohdy multikulturální), s cyklickým 

iterativním schématem, s negací striktnosti i upřednostněním zábavy před vážností tradice. 

 Celkové změny byly ale u těchto koncepcí daleko rozsáhlejší. V moderním umění se 

původcem konce světa stala krize, jakou ale vyvolává člověk a to skrz technologie – nikoli 

nadpřirozeno! To proto, že náboženské hodnoty nešlo ve všech směrech plně vědecky doložit 

a objasnit. Byť tedy moderní umění v mnohém čerpá z umění minulosti spjaté s náboženskou 
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kulturou, staví své pojetí primárně na hodnotách vědy a techniky. Zatímco tak dřívější 

koncepce byly zcela v područí náboženství, zde to již neplatí. Tato odluka a přijetí nových 

hodnot umožnily i odklon od dřívější vzájemné negace koncepcí a s útlumem moci jejich 

náboženství i možnost se vzájemně mísit. Proto umělecká vyobrazení konce světa jsou dnes 

většinou směsicí různých koncepcí a čistá koncepce je výjimkou. Neb se navíc stala moderní 

společnost technickou, promítlo se to v různých podobách i do současného umění. 

 Ostatně tyto celkové změny nejlépe dosvědčuje masové umění, neb je úzce propojeno 

se společností i kulturou, tudíž je přímo odráží. Proto umožňuje zjistit, jaký je hlavní smysl 

moderních koncepcí konců, jejich souvztažnost ke společnostem, z nichž vychází i v jaké 

podobě jsou dnes prezentovány. Je tomu tak hlavně proto, že masovým uměním může být jen 

takové, které je uměním, přístupné a chápatelné všem a i šířené technologicky masovými 

médii. Toto umění ale musí být rovněž masově poptáváno, masovým způsobem vypracováno 

a téže míti výpovědní hodnotu o smýšlení a charakteru kultury, ze které vzešlo. 

 Kombinací užití zvolených zástupců masového umění a aplikace historického přístupu 

ikonologie formou Panofského teorie lze pak v interpretační části dojít i k dalším definujícím 

závěrům týkajících se konce světa v soudobém umění. Například, že umělecká díla se tomuto 

věnující prezentují názory skeptické společnosti negativně se stavící k zdokonalující se 

technologii, v níž spatřují riziko. Tyto umělecká díla tak nemají jen vedlejší funkci zábavy 

a uvolnění skrz estetický zážitek (jak o tom mluví U. Eco), ale i hlavní funkci varovat. 

Zatímco dříve posvátné náboženské svazky varovaly před kacířským životem skrze boží trest, 

dnes varuje umění zabývající se koncem světa před technologickým trestem pramenícím 

z nerozvážného užití technologie a přespřílišné závislosti na ni stavící nás do „moderního 

otroctví“. Symbolika varovného poselství tak i při „přesedlání“ z náboženství na vědu 

přetrvala. Dospívám proto k závěru, že varovné poselství je hlavním smyslem vyobrazení 

konce světa v umění (a to i soudobém masovém), neb bez něj by nemělo smysl ani by zřejmě 

reprezentace konce světa nedokázaly zaujmout a určitým způsobem fascinovat masovou 

diváckou obec. 
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