
 1 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA  SOCIÁLNÍCH VĚD 

 
Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

 

Tomáš Janeba 

 

 

 

Historické filmy Andreje Tarkovského jako 

zrcadlo své doby 
 

Diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

Praha 2007 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Tomáš Janeba  

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc. 

Oponent práce:  

Datum obhajoby:  

Hodnocení:  



 3 

 

Bibliografický záznam 
JANEBA, Tomáš. Historické filmy Andreje Tarkovského jako zrcadlo své doby. Praha: 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, 2007. 135 s. 

Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Michal Reiman, Dr.Sc.  

 

Anotace 
Diplomová práce „Historické filmy Andreje Tarkovského jako zrcadlo své doby“ 

pojednává o významu prvních dvou celovečerních filmů Andreje Tarkovského: Ivanovo 

dětství a Andrej Rublev. Tarkovskij byl jedním z nejvýraznějších režisérů uměleckých 

filmů nejen v SSSR, ale i v celosvětovém kontextu. V jeho filmech, které se vyznačují 

subjektivitou pohledu autora na dějinné události Ruska a SSSR, se kromě autorova 

pohledu na látku zrcadlí i doba jejich vzniku. Ačkoliv Tarkovskij točil své filmy 

především s myšlenkou na sovětského diváka, byly jeho filmy pro domácí publikum 

velmi obtížně dostupné. Během svého života v SSSR získal slávu pololegálního 

režiséra, ačkoliv mnohokrát proklamoval, že se cítí být sovětským režisérem a že nemá 

nejmenší úmysl dotýkat se svou tvorbou politických témat. Přesto byly jeho filmy 

takřka zakázány. Tarkovského pohled na dějiny Ruska a SSSR se zásadně rozcházel 

s oficiální ideologií. Jeho cílem bylo navázat na přerušenou kulturní tradici a obnovit 

duchovní spojení s vlastní minulostí. Ve svých filmech se soustředil na vnitřní svět 

jednotlivců. Ve světě získala jeho filmová tvorba desítky ocenění a cen z nejrůznějších 

festivalů, leč doma ani jedinou. Jeho nejvýznamnější film s historickou tématikou 

Andrej Rublev se dostal na plátna sovětských kin až pět let poté, co byl dokončen a až 

tři roky po jeho uvedení na festivalu v Cannes. Analýzou a srovnáním nejčastějších 

reakcí na filmu se autor pokouší vystihnout ideologizované pohledy na vlastní minulost 

sovětských komunistů i jejich oponentů z řad patriotů Velikého Ruska. 

Annotation 

Diploma thesis called Historical Films of Andrei Tarkovsky as the mirror of the thence 

Times deals with the first historical films of Andrej Tarkovsky: Ivan’s Childhood and 

Andrei Rublev. Tarkovsky was one of the most influential directors of the artfilms in 

SSSR as well as in the world. His films are characterized by the subjectivity of the 

fimlmaker’s perspective on Russia and SSSR.  Even though his films were targeted at 

the Soviet viewer, it was difficult even for them to understand them fully. Tarkovsky 

was perceived as a semi-illegal author, even tough he kept proclaiming that he is a 
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Soviet filmmaker without any intention to draw a political picture of the SSSR. 

Nonetheless, his films were almost banned for some time. Tarkovsky’s s perspective of 

the Russian and Soviet history was in contrast with the thence official ideology. His 

goal was to reunite with the cultural tradition and recover the spiritual bridge with one’s 

past. He tried to do it through the internal life of individuals. His films received a lot of 

awards abroad, however none in his home country. His best known film of Andrei 

Rublev was released five years after it was finished and three years after being shown at 

Cannes. The aim of the author is to describe the ideological transformation of the 

history done by the soviet society through the analysis and the comparison of the most 

frequent reactions to the film from the Soviet comrades and Russians so called patriots. 
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Tarkovskij, historie Ruska, historie SSSR, sovětská kinematografie, Andrej Rublev, 

sovětská inteligence  
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Charakteristika tématu:  

Filmové režiséry a myslitele Sergeje Michajloviče Ejzenštejna a Andreje Arsenjeviče 

Tarkovského mnohé pojí i rozděluje. Oba byli geniálními filmovými tvůrci a teoretiky. 

Oba tvůrci patřili mezi  nejvýznačnější světové tvůrce své doby. Díla obou dodnes 

vzbuzují polemiku, nadšení i odsouzení. Jak Tarkovskij tak i Ejzenštejn se vyznačovali 

novátorským přístupem k estetice filmu, ke způsobu, jimž se film tvořil.Oba prožili svůj 

život s aureolou geniálního tvůrce v zemi, která před světem stavěla na odiv svoji péči o 

umělce a umění, nicméně oba byli ve své zemi štvanci (alespoň v některých údobích 

života). Jak Ejzenštejn, tak i Tarkovský se ve své tvorbě zabývali látkou z historie 

Ruska, byť každý k této látce přistupoval jinak.  
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Cíl a zdůvodnění práce: 

Cílem práce je popsat, jak přistupovali oba tvůrci k látce čerpající nebo zachycující 

ruskou historii.  

Dějiny Ruska jsou, jak známo, nepřetržitým tokem dějinných zvratů plných násilí, 

heroických výkonů jednotlivců, utrpení, válek, období budování spálené země, 

získávání nových území na úkor nepřátel nebo přírody a následných válečných požárů. 

Jen v málokterých dějinách evropských států nebo národů lze pozorovat tak extrémní 

rozdíly v úloze a roli jednotlivce na těchto dějinách, jako právě v Rusku. 

Na jedné straně lid, který buď mlčí nebo se bouří a na druhé straně panovník, vládce, 

někdy osvícený a energicky vedoucí zemi k rozvoji jejího potenciálu,  někdy šílený 

nebo prostě hloupý, uvádějící zemi do stagnace. Nejčastěji však v  sobě ruští panovníci 

spojovali obě charakteristiky. 

Na druhé straně stojí lid, který sestává z jedinců. Hlas jedince z lidu nebyl až na 

výjimky rolnických povstání slyšet a pokud už se ozval, dala si mocenská garnitura 

v čele s panovníkem záležet, aby na dlouho umlkl. 

A právě pohled na jednotlivce v dějinách Ruska je patrně to, co Ejzenštejna a 

Tarkovského tak silně rozděluje. 

V tvorbě Michaila Sergejeviče Ejzenštejna hraje vždy hlavní roli buď vládce nebo lid. 

Pokud se v jeho tvorbě objevuje jedinec, pak vždy jen jako malá částečka velkého 

celku. 

Naproti tomu v tvorbě Andreje Arsenjeviče Tarkovského hraje vždy hlavní roli jedinec, 

konkrétní člověk, zasazený a často uvězněný do mohutné mozaiky času.  

Cílem této práce je popsat, jak přistupovali k otázce jednotlivce v ruských dějinách oba 

režiséři. Co je spojovalo a co naopak rozdělovalo. 
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1 Úvod 
 

1.1 Aktuálnost Tarkovského tvorby 

V prosinci roku 2006 uplynulo 20 let od smrti sovětského geniálního filmového 

a divadelního režiséra Andreje Arsenjeviče Tarkovského. Andrej Tarkovskij se narodil 

v SSSR dne 4. dubna 1932 a zemřel 29. prosince 1986 v Paříži v exilu. Jeho filmová 

tvorba a úvahy o filmové estetice, o poslání kinematografie a jejich výrazových 

prostředcích řadí tohoto režiséra mezi nejvýznamnější filmové tvůrce historie. Andrej 

Tarkovskij usiloval o to, „dostat film na úroveň ostatních umění. Učinit ho rovným 

hudbě, literatuře, poezii atd.“
1
 Tarkovskij usiloval o nalezení jedinečné umělecké 

formy, která by filmovému umění umožňovala vyjadřovat city a pocity stejně jako 

hudba nebo malířství.  

Jako indikátor toho, do jaké míry bylo jeho úsilí naplněno, snad svědčí 

následující citát z dopisu Ingmara Bergmana, který poslal Tarkovskému v době jeho 

smrtelné nemoci, v souvislosti s filmem Ivanovo dětství: „Po shlédnutí prvního filmu 

Tarkovského ve mně zůstal pocit  zázraku. Nečekaně jsem se ocitl na prahu komnaty, 

od níž jsem do té doby neměl klíč. V místech, kam jsem se již dávno chtěl dostat se 

Tarkovskij cítil svobodně a jistě. Objevil se člověk, který dokázal vyjádřit to, co jsem 

se vždy snažil vyjádřit sám, ale nikdy se mi to nepovedlo. Dodávalo mi to naději a 

ducha. Tarkovskij je velikým mistrem filmu, tvůrcem nového organického filmového 

jazyka, v němž se život jeví jako zrcadlo, jako sen.“
2
 

Andrej Tarkovskij se pokoušel o maximálně upřímnou tvorbu ve vztahu 

k umělecké látce a především k obecně humánním hodnotám. Nejvyšším jeho cílem 

bylo tvořit umění opravdu vysoké úrovně. V reáliích SSSR 60. a 70. let byla podobná 

snaha donkichotským úsilím a Tarkovskij si velmi dobře uvědomoval rozpor mezi svojí 

představou o uměleckém díle a „společenskou objednávkou“. Zatímco jeho pohled na 

svět, smysl života jednotlivce a existence lidstva vůbec vycházel z křesťanských tradic, 

komunistický – sovětský světonázor byl založen na materialismu a odmítání duchovní 

dimenze člověka. Tarkovskij tento postoj nechápal a stále si znovu a znovu kladl 

otázku: „Co je to za podivnou zemi, která nechce ani úspěch svého umění na 

                                                 
1
 Tarkovskij, Andrej. Deník: 1970 – 1986. Brno: Větrné mlýny, 1997 

2
 Cit. podle Tarkovskaja, Marina. O Tarkovskom. Moskva: Progress, 1989. úvodní citát 
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mezinárodní scéně ani kvalitní nové filmy a knihy doma? Skutečné umění jim nahání 

strach. To je ostatně docela normální. Umění jim jde proti srsti podle všeho proto, že je 

lidské, zatímco jejich úkolem je zničit všechno, co žije, všechny droboučké výhonky 

lidství, ať už je to touha člověka po svobodě nebo nové umělecké dílo, které vyvstane 

na našem pošmourném horizontu. Nebudou spokojeni, dokud nepotlačí poslední 

známku nezávislosti a nepromění člověka ve zvíře. Tak všechno zničí – sebe i Rusko!
3
 

Tarkovskému bylo komunisty předhazováno, že se snažil o vytvoření příliš 

religiózního filmu.
4
 Později byl za totéž chválen příznivci pravoslavně - církevního 

pohledu na svět. Domnívám se však, že Tarkovskij takovou ambici neměl. Ačkoliv 

Tarkovskij byl pokřtěn v Pravoslavné církvi, jeho výzva k morálce a k duchovním 

hodnotám nebyla vázána na nějaké konkrétní náboženství. On sám čerpal duchovní sílu 

a inspiraci z mnoha studnic lidského poznání transcendentna, včetně okultismu, 

různých východních náboženství, přírodního léčitelství a podobně. Tarkovskij nehledal 

ani tak Boha (v toho hluboce věřil, nepotřeboval jej tedy hledat), jako spíše člověka a 

jeho ztracenou duchovní podstatu. Jeho apel neměl ani mnoho společného s oficiálně 

proklamovanou morálkou sovětského člověka, občana prvního socialistického státu. 

Pokud Tarkovskij vnášel do svých filmů silné religiózní prvky, pak pouze v tom 

případě, že šlo o religiozitu jakožto vztah jedince k něčemu, co ho přesahuje jak 

morálně, tak i duchovně.  

Součástí této jeho snahy bylo přiblížit se k tradičnímu způsobu života ruského 

člověka. Návrat k morálním, hodnotovým, duchovním a kulturním kořenům společným 

s předky pro něho představoval nejsilnější motiv v životě. V tomto smyslu Tarkovskij, 

snad nevědomě, přejímal pocit rozšířený mezi ruským obyvatelstvem, že to co bylo 

dříve, bylo lepší. Ať už to byly mezilidské vztahy, morálka, víra, úroda polí nebo 

vladaři. Je to podvědomá snaha kompenzovat si frustraci vznikající na základě 

každodenní reality. Je sice pravda, že ve srovnání s bolševickým státem bylo i tatarské 

jho lepší a lidštější – Tataři alespoň lidem nevnucovali svoji víru, přesto však tato 

zahleděnost do minulosti je jedním z hlavních faktorů, proč je Rusko tak společensky a 

ekonomicky zaostalé. 

                                                 
3
 Tarkovskij. Deník, str. 68 

4
 Fomin,V. Kino i vlast, Sovetskoe kino:1965-1985. Moskva: Materik,1996 
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V podobných úvahách nebyl Tarkovskij přirozeně sám, jiným významným 

představitelem takového myšlení byl v té době Alexandr Solženicyn a mnoho dalších. 

Tarkovskij si však šel svou vlastní cestou, nevázal se na nějaký konkrétní náboženský 

nebo ideologický systém, zatímco Solženicyn ve svém odmítání morální 

zkorumpovanosti, bezbožnosti  a zločinnosti komunistického režimu dospěl až 

k mystickému spojení ruského pohledu na Pravoslaví a ideje Svaté Ruské říše. 

Solženicynův postoj ostatně nebyl a není příliš originální, mnoho jeho 

vrstevníků hledalo cestu k vnitřnímu osvobození buďto v zásadním a nezvratném 

vymezení se vůči komunistickému systému a v jeho úplném odmítání anebo v úplném 

příklonu k církevnickému pohledu na svět, kdy vše má být regulováno pomocí pravidel 

definovaných Pravoslavnou církví.  

Sám Tarkovskij však necítil potřebu vymezit své morální hodnoty na základě 

pravoslavných kánonů. Rovněž nevyhledával konflikt s mocí, ať už církevní nebo 

politickou. Sám se k tomu vyjádřil v roce 1985 v rozhovoru s Igorem Pomerancevem
5
 , 

když mluvil o filmu Andrej Rublev: „Někdo se může například domnívat, že moje 

filmy, mezi jinými Rublev, jsou udělané z pozice člověka, který chce kritizovat 

sovětskou moc a dělá to takovým ezopovským jazykem: vypráví jakousi historii ze 14. 

století ze života malíře ikon. Okamžitě musím říci, že zcela odmítám takové vysvětlení 

svého filmu. Protože, zaprvé nikdy jsem se nesnažil být aktuální, mluvit o jakýchsi 

věcech, které se odehrávají okolo mě. Na druhé straně, nikdy bych se neodvážil použít 

ruskou historii takovým způsobem.
6
 

Tarkovskij tím říká, že ačkoliv si samozřejmě byl vědom, v jakém státě a 

politickém zřízení žije, nebyly pro něj politické otázky primární a snad ani sekundární. 

Co ho vždy zajímalo na prvním místě je člověk, jeho vnitřní, duchovní život a vztah 

k transcendentnu. Tarkovskij se ve svých filmech pokusil „nahmátnout“ své vlastní 

místo v dějinách.  Nemohl se smířit s tím, že by se začátek dějin jeho národa měl začít 

psát až v roce 1917, snažil se překonat umělou bariéru, kterou mezi ním a minulostí 

postavili komunisté. O čem někteří sovětští občané jen snili, toho se Tarkovskij 

pokoušel dosáhnout v takřka nemožných podmínkách, v rámci ideově i morálně 

zkorumpovaného systému. 

                                                 
5
 Igor Pomerancev. * 1948 v Saratově. Absolvent Filologické fakulty Černovické univerzity. Od r. 1978 v 

emigraci. Dlouholetý spolupracovník rozhlasové stanice Svoboda. Básník, prozaik a esejista. 

6
 Fryš, Miloš (ed.). Andrej Tarkovskij: krása je synonymem pravdy. Příbram: Kamera Obscura, 2005. str. 

101 - 102 
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Komunisty vnucená diskontinuita dějin, kultury, morálních hodnot, hierarchie 

společnosti a konec konců i vnucená víra v zářné zítřky, to vše nebylo pro Tarkovského 

přijatelné. Zcela zřetelně viděl, že císař je nahý. Nicméně šel svou cestou osamocen, a 

snad jen tušil kam jde. Touha vyjádřená v jeho tvorbě jej daleko přesáhla, zůstala 

zapečetěna v jeho filmech, o jejichž aktuálnosti svědčí  řada knih vydaných po celém 

světě u příležitosti 20. výročí režisérovy smrti. 

Tarkovského  osobní boj, tápání, hledání a nacházení prostřednictvím filmového 

plátna se přenesl nejen na diváky v SSSR, ale  i za jeho hranice. V tomto smyslu lze 

hovořit právě o univerzálnosti Tarkovského hledání a boje, která způsobila, že byly 

jeho filmy přijímány s nadšením po celém světě, že nacházely své příznivce nejen 

v porotách filmových festivalů, ale u diváků, kteří jeho filmy dodnes vyhledávají. 

Andrej Tarkovskij si našel diváky mezi těmi, jež prošli očistcem 

komunistických a jiných diktatur, ale i mezi lidmi, kteří se narodili a vyrostli v zemích, 

kde v době jeho aktivního uměleckého života vedli po desetiletí pokojný, všední a snad 

i nudný život v blahobytu, míru, kde politické zřízení své občany subjekty potlačují 

neomezuje nebo jen minimálně. Pocit odtrženosti od přírody, kulturních hodnot, 

národních dějin, kořenů vlastní rodiny, vůbec minulosti, nebo dokonce i přítomnosti 

nebyl a není vlastní jen občanům SSSR. A právě tato snaha navrátit se zpět do 

otcovského domu dělá z Tarkovského díla univerzální záležitost. 

Jeho filmy, jsou vzhledem k  počtu diváků masovou záležitostí (samozřejmě ne 

tak masou, jako komerční filmy), avšak jsou i velice intimní z pohledu každého diváka. 

Prožívají-li Tarkovského postavy na plátně katarzi nebo naopak zatemnění duševního 

pohledu, stáváme se účastníky Tarkovského krize a prostřednictvím tohoto prožitku se 

cizí zkušenost může stát naší vlastní. Je jen známkou geniality Tarkovského tvorby a 

upřímnosti, s níž hledal odpovědi na vlastní otázky, že se tohoto procesu mohou bez 

potíží zúčastnit diváci v Rusku stejně jako ve Španělsku nebo Japonsku.  

 

1.2 Cíl diplomové práce 

Ve své práci se pokusím analyzovat, jakým způsobem odrážejí Tarkovského 

filmy svou dobu, její duchovní a intelektuální klima a co prozrazují o svém autorovi, co 

prozrazují o soudobé společnosti reakce cenzorů a kritiků ale samozřejmě i diváků. 

Zaměřím se na to, jak se Tarkovskij ve svých dvou historických filmech Ivanovo 
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dětství a Andrej Rublev díval na dějiny své země a svého národa. Jsem přesvědčen, že 

jeho pohled bude velmi zajímavý, protože nejen dnes, ale i za jeho života to byl pohled 

především nonkonformní, v SSSR ojedinělý a originální.  

Zkoumat historii jedné země na základě historických uměleckých děl a  jejich 

tvůrců je záležitost nesmírně vzrušující. Pokud se jedná o zemi svobodnou, pak nám 

tato díla mohou nabídnout širokou paletu názorů a především umožní poznat, co si 

umělci mysleli o své přítomnosti. Jedná-li se o zemi nesvobodnou, v níž nejen politické 

aktivity, ale všechny aspekty lidského života podléhaly přísné kontrole, pak můžeme 

pozorovat boj lidí svobodně uvažujících se systémem, který, ač se svobodou a lidským 

štěstím zaklíná, dělá vše proto, aby lidé byli šťastni podle jeho šablony. Je zajímavé, že 

v právě takových situacích vznikají díla nesmírné umělecké i filosofické hodnoty.  

K zachycení historické látky ve filmech jsem si nezvolil tvorbu Andreje 

Tarkovského náhodně. Jednak jde o díla s velkou uměleckou hodnotou a jednak jde o 

díla „skandální“ ve smyslu jejich osudů v SSSR. Během shromažďování literatury jsem 

si uvědomil, že moje původní téma při kvalitním zpracování by vyžadovalo publikaci, 

která by svým rozsahem vyházela za rámec diplomové práce. Proto jsem po dohodě se 

svým konzultantem a jeho laskavém svolení dospěl k závěru soustředit se především na 

dva Tarkovského filmy: Ivanovo dětství a Andrej Rublev. Tyto filmy, ačkoliv se 

zabývají historickou látkou přece je nelze jednoznačně zařadit mezi klasické historické 

filmy. Jejich společným jmenovatelem je odvrácení se režiséra od žánru historických 

filmů, tak jak byl tento žánr chápán komunistickými ideology,  spíše se zaměřuje na 

osudy jednotlivce, jeho místo v historii, či jeho intelektuální a duchovní život.  

Ve filmu Ivanovo dětství popisuje autor skromnými vyjadřovacími prostředky 

devastující sílu války. Nejsou to působivé záběry na zničenou krajinu, ani zachycená 

válečná vřava, co jasně ukazuje šílenství války. Je to obraz zmučené duše malého 

Ivana, jehož matka zahynula a s ní ztratil Ivan i svůj svět. Malý Ivan chodí krajinou 

stínů a z jeho skutečného, dětského života zůstaly jen jeho sny . 

Film Andrej Rublev je vůči Ivanovu dětství kontrastní nejen svou velkolepostí a 

délkou, ale i celkovým vyzněním. Autor se opět soustředí na destruktivní sílu války, 

ovšem nyní jako její protiváhu staví uměleckou tvorbu a sílu talentu a odhodlání tvořit 

nejvýznamnějšího malíře ruského středověku Andreje Rubleva. V období zásadních 

přeměn ve společnosti doprovázených krutým válčením nachází v sobě mnich a malíř 

ikon sílu schopnou představit svým součastníkům duchovní pohled, který upozadí 

tíživou současnost a vštípí naději a vůli k životu. 
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Studium tvorby života Andreje Tarkovského mne utvrdilo v přesvědčení, že je 

možné udělat si obrázek o sovětské společnosti, o vztahu sovětských lidí k historii 

Ruska, i o vztahu ruského člověka žijícího v ateistickém státě k transcendentnu. Není 

v lidských silách napsat objektivní historii byť jen jednoho člověka, natož celého 

národa nebo dokonce takového superstrátu, jakým byl SSSR a před ním Rusko. Je ale 

možné pokusit se najít a popsat základní motivy a vzorce jednání, kořeny jednání 

ruských a sovětských lidí.  

Cílem mé práce je tedy zkoumat to, jak režisér Tarkovskij vnímal historii svého 

národa, svoji osobní historii a její místo ve velké historii Ruska. Chci se dozvědět, jak 

působily jeho filmy na jeho spoluobčany a jakých citlivých témat společnosti se 

dotýkaly. Historické filmy představovaly v SSSR nástroj k modelování přítomnosti a 

budoucnosti a to díky  „správnému“ vysvětlování minulosti, která je zobrazována 

zjednodušeně, zkresleně a tak, aby nebyla v rozporu s momentální politickou situací. 

Tarkovskij se ve svých filmech s historickou látkou od této tradice jasně a vědomě 

odklonil, což mu kromě uznání přineslo i mnoho problémů. Analýzou kritických 

poznámek různých cenzurních komisí a kritiků z dalších částí názorového spektra 

sovětské společnosti získám obraz o zásadních ideových pnutích v SSSR. A protože od 

natočení jeho prvního filmu již uplynulo více než 40 let, staly se  historickými  i jeho 

filmy. Pokus o správné pochopení toho, co chtěl Tarkovskij ve svých filmech říci a 

rovněž zanalyzovat, co tyto filmy vypovídají o čase, ve kterém vznikly, je tedy 

poněkud  složité.  

Tarkovského historické filmy jsou pro podobný výzkum zvláště vhodné proto, 

že těžištěm jejich pozornosti  není na rozdíl od většiny tehdejších historických filmů 

„velká“ historie, která si takřka nevšímá osudů jednotlivce a jeho vnitřního světa, ale 

naopak je to právě osobní pohled jednotlivce na dění kolem sebe, co poutá režisérovu 

pozornost. Zaměření na historii jednotlivců, kteří žili v přelomových epochách ruských 

dějin umožňuje Tarkovskému vyslovit nebo alespoň naznačit jeho názor na „velkou“ 

historii.  

Oficiální i „lidová“ historie každého národa a státu je opředena a často i tvořena 

mýty a fikcemi. Zdá se mi, že to dvojnásob platí o historii Ruska. Tyto mýty brání 

nejen ne-Rusům porozumět Rusku a jeho lidem, ale brání také Rusům porozumět  

svému okolí a především sami sobě. Mýty o Rusku a jeho lidech byly v dějinách nejen 

udržovány a obměňovány, ale vznikaly i nové. Dílem šlo o vědomou snahu vytvořit 

nové kolektivní vědomí a identitu a částečně takové mýty vznikaly spontánně. Příčinou 
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je uzavřená a  přesto rozdělená společnost, která má potřebu vytvářet společnou 

identitu. Na jedné straně v uzavřených společnostech existují lidé, kteří mají nejen 

monopol moci, ale i informací a „pravdy“, těch je vždy menšina, a na druhé straně jsou 

zde lidé, kteří jsou recipienty „svrchu“ diktovaných informací a „pravd“. V takovém 

prostředí se potom skvěle daří nejrůznějším fámám a „zaručeným zprávám“. Z fám 

potom mohou za určitých okolností vznikat i mýty, které často v utlačovaných lidech 

vzbuzují pocit výjimečnosti.  

Sovětská moc vznik mýtů o sobě a minulosti Ruska sama aktivně podporovala, 

o čemž svědčí právě filmy natočené v SSSR, z nichž mnohé měly ambici nazývat se 

historické, avšak příběhy v nich ztvárněné měly se skutečnými událostmi jen málo 

společného. A nešlo jen o filmy o Leninovi a revoluci. K nejznámějším a umělecky 

nejcennějším filmům patří díla Sergeje Ejzenštejna Alexandr Něvský a Ivan Hrozný. 

Tyto filmy reprezentovat určitou ideologii nebo politiku,  když se však politika 

změnila, změnil se i statut filmů. Film Alexandr Něvský, natočený těsně před II. 

světovou válkou, měl sovětský lid mentálně připravit na boj s „odvěkým“ nepřítelem 

Německem a byl proto masově promítán. Když ale došlo k podpisu paktu Molotova 

s Ribentropem, tak byl film v celém SSSR stažen z promítání v kinech.  

Ve filmu Ivan Hrozný Ejzenštejn zobrazil cara, který se snaží upevnit svůj stát a 

musí při tom překonávat odpor zrádných bojarů. Film je obranou autokrativní formy 

vládnutí a oslavou silné vůdčí osobnosti na trůně. V tomto smyslu film Stalinovi, na 

jehož podnět byl film natočen, vyhovoval. Když se však Ejzenštejn v druhém díle 

zaměřil na boj Ivana Hrozného s intrikami bojarů za pomoci své obávané opričniny, 

byla sugestivita obrazů působení Ivanovy „tajné policie“ pro Stalina nepřijatelná. Příliš 

to připomínalo čekistický teror a film byl proto zakázán.  

Díky takovému přístupu k historii a k umění vyrůstala v SSSR celé generace, 

které měly jen matnou představu o minulosti své země. Lidé měli plné hlavy informací 

o úspěších a jedinečnosti SSSR a o výjimečnosti jeho krátkých dějin, avšak tyto 

„znalosti“ měly jen velmi málo společného s realitou. Bohužel člověk není počítač a 

nelze mu tedy jeho paměť vyčistit stiskem jedné klávesy. Bude tedy zapotřebí nejen 

obrovské množství práce na poli vzdělávání, ale rovněž i odvahy, protože vždy se najde 

dost lidí, kterým budou populární představy o minulosti vlastního národa příjemnější, 

než pravda. 

Jsem přesvědčen, že studiem tvorby života Andreje Tarkovského je možné 

udělat si obrázek o sovětské společnosti a sovětském člověku, o historii  Ruska a 



 19 

vztahu sovětských lidí k ní. O vztahu ruského člověka žijícího v ateistickém státě 

k transcendentnu. 

 

1.3 Struktura diplomové práce 

Kromě úvodní kapitoly, která zahrnuje na následujících stránkách metodologii a 

rešerši literatury se bude práce sestávat z dalších čtyř kapitol. 

V druhé kapitole se jednak pokusím shrnout Tarkovského jako umělce  a 

pokusím se zanalyzovat, čím je jeho tvorba tak jedinečná v kontextu sovětského umění 

a proč je tak inspirující i dnes v jiných společenských systémech. 

V třetí kapitole se zaměřím na film Ivanovo dětství. Popíši historii vzniku filmu, 

jeho význam v kontextu sovětské válečných filmů, nastíním reakce, jaké film vzdušil 

doma i v zahraničí – zmíním dopis Jeana-Paula Sartra, který film bránil před odsudky 

italských  levicových novinářů a vyzdvihnu Tarkovského novátorské filmařské 

postupy. 

Ve čtvrté kapitole se budu věnovat Tarkovského nejznámějšímu historickému 

filmu Andrej Rublev. Tento film je výjimečný nejen svým rozsahem a 

monumentálností, (která je však naprosto odlišná od monumentálnosti další známé 

sovětské historické fresky Bondarčukovy Vojny a míru), ale i v sovětském kontextu 

zcela ojedinělým přístupem k historické látce a ke slavné postavě ruských dějin. Budu 

analyzovat, jak Tarkovskij v tomto filmu  zaměřil na vnitřní svět umělce, na jeho vztah 

ke skutečnosti a k vlastnímu národu. Film byl zamýšlen jako veliký vlastenecký obraz 

vzdávající hold ruskému umění a lidu, avšak v komunistických kruzích vzbudil dojmy 

zcela opačné, protože film nepřinášel jejich ideologizovaný pohled na svět. 

V páté kapitola krátce shrnu výsledky analýzy obou filmů i jejich význam pro 

sovětskou a světovou kinematografii. Zdůrazním rovněž jaké bylo Tarkovského 

vnímání dějin a místa člověka v nich. 

 

1.4 Metodologie 

Metodologie mé práce je definována cíly práce a materiály – zdroji informací, 

které k tomu využívám. Jedná se přitom o dvě žánrově rozdílné formy: za prve jde o 

tištěné dokumenty a texty publikované na internetových stránkách a pak o filmy 
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natočené Tarkovským. Je nasnadě, že zpracování uměleckých filmů vyžaduje jiný 

přístup než kritická analýza dokumentů, proto se ve své práci pokusím o syntézu, která 

je ovlivněna mým subjektivním vnímáním a často velmi niterným působením 

uměleckých filmů na mě a zároveň o objektivní analýzu textů primárních ale i textů, 

které mají souvislost s mým cílem. Nicméně bez znalosti širšího rámce by pozadí 

filmů, které jsou v mém fokusu, nebylo možné. Obojí pak zajišťuje netradiční přístup 

k danému tématu a snad i způsob, jak dojít k originálním závěrům.  

Zvolil jsem interdisciplinární přístup, nejen proto, že sám autor tuto 

interdisciplinaritu svého umění zdůrazňuje ale i proto, že to vyžaduje rozdílný charakter 

pramenů a v neposlední řadě zvolený cíl zkoumání. Tématicky se zaměřím na několik 

témat: na Tarkovského filmovou tvorbu a reakci, kterou vyvolala, dobu a společenský 

kontext, ve které žil v Sovětském svazu i v emigraci, ale i na jeho životní příběh, jak jej 

sám prožíval. Témata se budou nutně dotýkat nejen zavedených disciplín jako je 

historie, filmová věda, teologie, díky obsahu filmů i filosofie a estetiky.   

Při psaní své práce jsem narazil na některá úskalí a to především díky 

subjektivnímu vnímání látky. Psát o Tarkovském, jeho tvorbě, životě, době, lidech 

kolem něj, přitom neupadnout do obecného moralizování a zároveň interdisciplinárně 

přemýšlet o jeho odkazu. Bylo by neomluvitelné psát o jeho díle a kromě pohledu 

historického jej nevnímat z perspektivy filosofie, estetiky a religiozity. Hrozí rovněž 

akutní nebezpečí, že se práce tohoto druhu promění v pouhou „dojmologii“. To by se 

mohlo stát v případě, pokud by nebyly brány na zřetel politické a  filosofické reálie 

doby a závěry bych vytvářel pouze na základě své ohraničené znalosti doby a okolností. 

Jako autor této práce o Tarkovském a jeho díle se musím vydat na cestu nejen 

do knihovny, ale i na cestu do vlastního nitra a zachovat si při tom chladný rozum a 

psát o dílech samých, ne o zkušenostech, které mohou ovlivňovat jejich vnímání. Aby 

taková práce měla nějaký smysl, je sice potřeba využívat dostupné knižní materiály, 

které se Tarkovského tvorbou zabývají, ale  zároveň je potřeba s těmito materiály 

zacházet s krajní opatrností, protože publikum Tarkovského filmů je zásadně rozděleno 

na jeho nekritické obdivovatele na jedné straně a na nekompromisní kritiky na straně 

druhé.  

Hlavní metodou mé práce bude analýza historických filmů Andreje 

Tarkovského se snahou nalézt v nich nejen vztah k popisované historii, ale i 

k režisérově současnosti. Další použitou metodou bude textová analýza dostupných 

primárních a sekundárních pramenů. Mezi primární prameny počítám rozhovory 
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s Andrejem Tarkovským, jeho dopisy a stati, jakož i vzpomínky jeho současníků a 

kolegů. Dále sem patří i jiné texty, například dopis – kritika Alexandra Solženicyna 

nebo dopis Jean-Paula Sartra. Zdroji dokumentů a textů jsou tištěná média – knihy a 

časopisy, a jednak elektronická média – především pak internetové stránky věnované 

Tarkovskému a jeho dílu. Je nutno poznamenat, že práce s literaturou vyžaduje znalost 

několika cizích jazyků, neboť většina dohledané literatury je cizojazyčná.  

 

1.5 Rešerše pramenů a literatury 

Podstatná část knih použitých v této práci pochází z fondu Slovanské knihovny 

v Praze, jejichž velká část byla vydána až po Tarkovského smrti. Důležitým materiálem 

jsou i knihy vydané v USA, které jsem si objednal v internetových obchodech nebo je 

získal při svém pobytu ve Spojených státech. K uvedeným knihám je třeba přičíst i těch 

několik vydaných v ČR.   

Dalším důležitým pramenem jsou knihy o filmovém světě v SSSR. Pro 

pochopení reálií jsem shledal jako klíčovou knihu Svědectví autorů Šostakoviče a 

Volkova. Šostakovič se totiž ve svých vzpomínkách nevrací pouze do světa hudby, ale 

často se zmiňuje o tom, jak se pracovalo sovětským filmařům. 

Zásadní význam budou mít texty, jejichž autorem je sám Andrej Tarkovskij a rovněž 

rozhovory, které dával různým novinám. Budu čerpat z knih: Deník 1970-1986, 

Sculpting in Time a Krása je synonymem pravdy – sborník rozhovorů a statí A. 

Tarkovského.Tyto prameny jsou pro mne klíčové. Mohl bych se sice začíst do desítek 

nejrůznějších textů filmových kritiků, ale neudělám to, abych nerozmělňoval vlastní 

názor. Texty jiných autorů chci používat ke konfrontaci s tím, co o sobě a svých dílech 

psal Tarkovskij. 

V publikacích o Tarkovském a jeho filmech lze najít popisy filmů i jejich 

výklad, ale tyto výklady podle mého názoru mohou sloužit jen jako východisko 

k procesu vlastního chápání. Záměrně ponechávám poslední sloveso v nedokonavém 

vidu, protože kvalita Tarkovského díla je taková, že člověk nikdy nemůže být zcela 

hotov s jejich chápáním a prožíváním. Tak je tomu například i s romány F.M. 

Dostojevského, hudbou J.S.Bacha, tvorbou Hermana Hesse a podobně.  

Zdroje a prameny týkající se tvorby a života Andreje Tarkovského lze v zásadě 

rozdělit do dvou velkých skupin a to podle jejich národnosti a místa přebývání autorů. 
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Již bylo řečeno, že se autoři děl o Tarkovském a jeho tvorbě dají rozdělit na jeho 

obhájce a obdivovatele a na autory, kteří jeho tvorbu popírají a odmítají. K negativně 

naladěným autorům je třeba přičíst i autory, kteří píší o Tarkovském s cílem co nejvíce 

očernit ho jako umělce a člověka. O možných příčinách negativního vztahu 

k Tarkovskému se ještě zmíním. 

Rozdíl mezi západními autory a domácími - Ruskými, také spočívá ještě i 

v metodě jejich práce. Západní autoři píší především pro západní publikum a snaží se 

zvenčí (tzv.etic přístup k výzkumu) nejen zpřístupnit autora, ale i kulturní a historický 

kontext jeho tvorby. Takové práce jsou sice přehlednější, jdou více ke kořenu problému 

a mohou tedy být přínosné ve smyslu přehledného shrnutí faktů, ale přece bývá jejich 

nevýhodou myšlenková i geografická vzdálenost ducha doby reálií života, v němž 

Tarkovskij žil. Díky tomu lze v takových pracích najít zjevné nepochopení a nedocení 

určitých okolností. 

Naopak ruští autoři používají perspektivu– emic: pokoušejí se o systematické 

shrnutí nejen Tarkovského tvorby, ale všímají si i jeho umělecké a lidské osobnosti a 

především mají vnitřní vhled do Společenských podmínek, které jeho tvorbu 

ovlivňovaly. Například Nikolaj Boldyrev nebo Igor Jevlampijev, se díky podobným 

životním zkušenostem, jako měl Tarkovskij více přibližují ke skutečnému obrazu 

Tarkovského jako člověka a umělce, nežli jejich západní kolegové. Nicméně jejich 

práce trpí pro ruskou publicistiku typickou mnohoslovností a tendenčností a také 

nekritičností pohledu na umělce, který je dobře patrný zejména v případě obou výše 

jmenovaných autorů. S tímto vědomím budu od Nikolaje Boldyreva používat knihy: 

Žertvoprinošenije Andreja Tarskovskogo a  Stalker ili Trudy i dni Andreja 

Tarkovskogo. Od autora Igora Jevlampije budu čerpat z knihy Chudožestvennaja 

filosofija Andreja Tarkovskogo.  

Významnou publikací do diskurzu přispěla i Marina Tarkovskaja, sestra 

režiséra, která iniciovala vydání vůbec prvního sborníku vzpomínek na slavného 

režiséra. Kniha nazvaná O Tarkovskom vyšla v Moskvě v roce 1989. V 90. letech 

potom Marina Tarkovskaja napsala knihu Oskolky zerkala. Jedná se o rodinnou 

kroniku, která se netýká jen osoby jejího bratra, ale i jejího otce, Arsenije 

Tarkovského,
7
 významného ruského lyrika, i jejich předků.  V knize sebrala velké 

množství materiálu z rodinných archivů a doplnila je osobními vzpomínkami. Ačkoliv 

                                                 
7
 Arsenij Alexandrovič Tarkovskij (1907 - 1989),  významný sovětský básník. Uznání jemu osobně a jeho 

tvorbě se mu dostalo až v éře politických a kulturních změn na konci 80. let. 
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je forma knihy poznamenána skutečností, že byla koncipovaná jako rodinná kronika a 

je tudíž rozbita do jednotlivých vzpomínek, přece má neoddiskutovatelnou hodnotu 

díky materiálům, které se jinde nevyskytují.  

Mnoho vzpomínkových textů o Tarkovském lze nalézt ve sbornících podobných 

knize O Tarkovskom, jako jsou Mir i filmy Andreja Tarkovskogo, ed. A.M. Sandler,  

Andrej Tarkovskij: archivy, dokumenty, vospominanija, kterou editovala P.D. Volkova 

a v knize Andrej Tarkovskij : jubilejnyj sbornik, kterou editoval Jaroslav Jaropolov. 

Knihy jsou setaveny z osobních vzpomínek Tarkovského kolegů a přátel, některé texty 

se objevují v různých publikacích a jsou většinou pozitivně laděny. Jejich cílem je 

předložit mozaiku vzpomínek a  názorů na režiséra. 

Pro porozumění situaci ve filmovém světě SSSR budu čerpat z knih Vladimíra 

Fomina Kino i vlasť, ze sborníku prací nazvaném Istoria strany: istorija kino editované 

S.S Sekirinským, a v knize Kino: politika i ljudi.30–e gody, editované L.CH. 

Mamontovou, rovněž z knihy vpomínek Dmitrije Šostakoviče, kterou editoval Vladimír 

Volkov – Svědectví: Paměti Dmitrije Šostakoviče nebo vzpomínkové knihy Jurije 

Vladimiroviče Nikulina  Počti serjezno. 

Velmi důležitým zdrojem při seznamování se s texty samotného Tarkovského 

jsou některé internetové stránky věnované dílu A. Tarkovského. Nejdůležitější z nich 

jsou pravděpodobně následující stránky: 

  www.nostalghia.cz, 

 www.nostalghia.com, 

 www.tarcovsky.ru, 

 www.iluminator3.republika.pl  

Internetové stránky dnes nabízejí širokou škálu textů k dané problematice a díky 

nim nemusí badatel trávit dlouhé hodiny v knihovnách, protože řada důležitých textů, a 

to i primárních pramenů, je k dispozici přímo v počítači. Zde jsem nalezl nejen přepisy 

rozhovorů, které Tarkovskij dával novinářům, ale i překlady těch rozhovorů, které 

vyšly v jiném jazyce, nežli používá daná internetová stránka. Kromě toho se lze 

seznámit například s literárními scénáři několika filmů, vybranými dopisy 

Tarkovského,  mnoha kritikami Tarkovského filmů, jakož i se zásadními dokumenty, 

které ovlivňovaly Tarkovského život a dílo. 

Ne všechny prameny mají stejnou faktografickou hodnotu, což je způsobeno 

nejen perspektivou pohledu na Tarkovského jako člena ruské společnosti (emic a etic), 

http://www.nostalghia.cz/
http://www.nostalghia.com/
http://www.tarcovsky.ru/
http://www.iluminator3.republika.pl/
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o které jsem se již zmínil, ale výpovědní hodnota textu je ovlivněna osobní 

zangažovaností autora i vztahem autora k Tarkovskému. 

Zvláště v případě autorů pocházejících především ze SSSR a Ruska si člověk musí 

uvědomovat, co může být příčinou chvály nebo naopak hany. Za vyhraněnými názory 

se často může skrývat nějaký hluboce osobní  sentiment. Nejlepším příkladem toho 

jsou knihy Olgy Surkové, Tarkovskij i ja: dnevnik pionerky nebo statě Androna 

Končalovského. 

Olga Surková byla pro Tarkovského po dlouhá léta velice blízkou osobou. 

Společně psali knihu esejů o filmovém umění, která později vyšla pod názvem 

Zapečetěný čas. Když potom vyšla kniha v 80. letech v Německu, nakladatelství 

Surkovou neuvedlo jako spoluautorku a nevyplatilo jí honorář. Surková nejen že se 

začala soudit s nakladatelstvím, ale zásadně přehodnotila svůj dlouholetý vztah 

k Tarkovskému a začala o něm psát knihy naplněné zlobou, pochybnými historkami o 

něm samotném i jeho rodině, o záletech, špatných vlastnostech a podobně. Při čtení 

knihy Dnevnik pionýrky jsem se nemohl zbavit dvou otázek: a) Jak si mohla 

zapamatovat tolik negativních detailů o Tarkovském a jeho životě?, b) Kde se v ní 

najednou vzala taková potřeba očerňovat člověka, který pro ni údajně tolik znamenal? 

Při hledání odpovědi na tyto otázky jsem dospěl k názoru, že snad Surkovová byla na 

Tarkovského nasazena KGB. To by vysvětlovalo, jak si mohla pamatovat tolik 

negativních příhod. Také by to vysvětlovalo, jak je možné, že mohla Tarkovského 

následovat při jeho dlouhodobém pobytu v zahraničí.  

Sama Surkovová také emigrovala, nicméně s povolením úřadů a k této 

záležitosti píše toto: „Když Tarkovskij odjížděl na jaře roku 1982 do Itálie, aby tam 

natáčel Nostalgii, měla jsem již dokumenty na výjezd do Holandska odevzdané. … Bůh 

je mi svědkem, že to byla dokonalá souhra náhod… Ale nyní, když jsem zmodřela díky 

doplňujícím, ne vždy veselým zkušenostem, mám podezření, že můj výjezd byl někým 

zinscenován… Nyní mám dokonce podezření kým a za komu za zády stálo KGB… Ale 

nevím to samozřejmě přesně. …Co se týká mého vlastního výjezdu n Západ s dětmi, 

bez průtahů a bez jakýchkoliv problémů, tak mám dnes pocit, že mě doopravdy prostě 

pouštěli za Tarkovkým. S Tarkovkým jsme v tom viděli přímo ruku boží… Nicméně je 

zvláštní dívat se dnes na sebe dnes, po všem, co jsem prožila, jako na hračku v rukách 

naprosto cizích sil, často jen nástroj, na který hráli jiní. Je možné, že bych byla takovou 
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idiotkou?“
8
 Nemyslím, že by Surkovová byla „idiotkou“. Spíše mám pocit, že dělá 

idioty ze svých čtenářů. 

Andron Končalovskij – Michalkov zase byl blízkým přítelem a 

spolupracovníkem Tarkovského v době jejich společných studií i po nich. Končalovskij 

hrál ve filmu Ivanovo dětství, ale především společně napsali literární scénář filmu 

Andrej Rublev. Jejich vztahy se zhoršily v době natáčení filmu o Rublevovi, protože 

Tarkovskij se nehodlal striktně držet scénáře a to nejen v jednotlivých scénách, ale i 

v jejich chápání a konečně i v celkové koncepci filmu. Spor zdá se vyvrcholil v době, 

kdy Tarkovskij několik let bojoval za zachování filmu v jeho, pokud možno původní 

podobě, a Končalovskij ho při jednom setkání přesvědčoval, aby film zkrátil a vyhověl 

námitkám cenzorů. Tarkovskij se rozzlobil a obvinil Končalovského, že tyto rady dává 

na příkaz někoho jiného. Nakonec se oba přátelé rozešli umělecky a díky tomu i lidsky. 

Končalovskij ve svých statích píše o Tarkovském, že jeho největší chybou je to, že 

dává až příliš velký význam sobě samému jakožto režisérovi.
9
 

Naopak u západních autorů musí zase člověk pravidelně počítat se  zarážející 

neznalostí poměrů života v SSSR (jak již bylo řečeno) a s určitou naivitou. Svědčí o 

tom kniha The films of Andrei Tarkovsky autorů V.T. Johnsonové a Grahama Petrie, 

kteří se hned v první kapitole nazvané Martyred artist? Snaží čtenáře přesvědčit, že 

Tarkovského život v SSSR vůbec nebyl špatný, protože jiným režisérům vůbec 

nadávali práci a že tedy pět filmů natočených mezi rokem 1961 – 1983, kdy se 

Tarkovskij definitivně rozhodl zůstat za hranicemi, není vůbec málo. V jednom mají 

tito autoři samozřejmě pravdu, autorů uměleckých děl, kteří neměli možnost naplnit 

svůj tvůrčí potenciál bylo mnoho, velmi mnoho. Stačí si jen vzpomenout na osud jiného 

geniálního sovětského režiséra Sergeje Paradžanova,
10

  jehož filmy byly rovněž 

uzavírány do trezorů a který byl nakonec na Ukrajině odsouzen za homosexualitu. 

Skutečnost, že Tarkovskij nebyl jediný režisér, jehož filmy byly uzavírány do 

trezorů ovšem neznamená, že vše bylo v pořádku. Neznamená to, že jeho osud byl ještě 

snesitelný. Násilí a nespravedlnost se nemůže stát normou jen proto, že se stát nebo 

jednotlivci dopouštějí vůči všem ostatním filmařům. Navíc nelze objektivně změřit a 

                                                 
8
 In Surkova, Olga, Dnevnik pionerky. Moskva: Zebra, 2002.str. 231-233. 

9
 O Tarkovskom. (ed) .Marina Tarkovskaja. In.Končalovskij, Andrej. Mne snitsa Andrej. 

Moskva:Progress,1989.Str.230 
10

 Sergej Paradžanov,  Armén, tvořil na Ukrajině v Kyjevě. Jeho nejznámějším dílem je film Stíny 

zapomenutých předků. Přátelil se s Andrejem Tarkovkým.  



 26 

porovnat obtíže všech režisérů. Obtíže velké části světských umělců byly do nebe 

volající, ale to neznamená, že normální je mlčet a nestěžovat si. Naopak. 
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2 Filmové umění Andreje Tarkovského 
 

Sledování Tarkovského filmů a přemýšlení o nich je tvůrčím počinem. Pokud se 

člověku podaří naladit se na stejnou vlnu jako tvůrce, pak po jejich shlédnutí nezůstane 

nezměněn ani morálně ani emocionálně. Ačkoli je možné vnímat jeho filmy z mnoha 

pohledů, jedno je zřejmé, jeho dílo je nekonformní vůči soudobé sovětské ideologii. A 

to nejen proto, že jeho filmy nesplňovali podmínky politické zakázky, ale především 

pro svoji uměleckou formu. Tarkovského filmy jsou výjimečné nejen tím, že vyžadují 

od diváka vynaložení duševních  a fyzických sil(v případě filmů, které trvají více než 

tři hodiny je to zapotřebí), ale i tím divák se musí oprostit od vlastních očekávání a 

otevřít se autorově vizi. Já sám se na jeho filmy dívám s přestávkami již 17 let. Pokaždé 

jsou pro mne něčím nové a objevující.  

 

2.1 Filmy Andreje Tarkovského  

Dříve, nežli přistoupím k po analýze filmů Ivanovo dětství a Andrej Rublev, 

musím krátce popsat všechny Tarkovského filmy  a to včetně jeho diplomového filmu 

Válec a housle. V práci se o těchto filmech budu zmiňovat, proto je nutné uvést alespoň 

jejich stručný popis a krátce filmy charakterizovat a seřadit je podle doby, kdy vznikly, 

aby byl zřetelný vývoj režisérovy tvorby. Rovněž je zapotřebí uvést tento plný výčet 

Tarkovského filmové tvorby pro lepší pochopení kontextu i jednotlivých podstatných 

detailů, kterých si budu všímat v následujících podkapitolách o uchopitelnosti 

Tarkovského tvorby. 

 

2.1.1 Housle a válec 

Andrej Tarkovskij tímto filmem ukončil svá filmová studia. Scénář filmu napsal  

společně s Andrejem Michalkovem – Končalovským. Jako kameramana se mu podařilo 

získat Vadima Jusova, ovšem ještě předtím se požádal o spolupráci pro svůj 

absolventský film nejznámějšího kameramana té doby, Sergeje Urusevského, který se 

proslavil prací na filmu Jeřáby letí. 

Jusov vzpomíná, jak došlo k jejich spolupráci: Přišel ke mně s Andrejem 

Končalovským a  řekl: „Viděl jsem Váš film a zdá se mi, že bychom společně 
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mohli“…
11

 Tímto filmem začala plodná spolupráce i s Končalovským a s hudebním 

skladatelem Vjačeslavem Ovčinikovem, který později napsal hudbu k filmům Ivanovo 

dětství a Andrej Rublev. 

Film zachycuje příběh přátelství malého chlapce, který vyrůstá v poválečné 

Moskvě jen s matkou, a dospělého muže, řidiče parního válce, který v okolí chlapcova 

domu buduje novou silnici. Tarkovskij se ve filmu dotýká nejen ožehavých témat 

jakým je dětství mnoha dětí bez otce, ale jaksi nepřímo i otázky vztahu pracujících a 

inteligence – přátelství muzikanta a řidiče parního válce. Housle a parní válec je dětský 

film v tom smyslu, že zachycuje každodenní realitu očima dítěte. Rovněž i tok času je 

ve filmu dětský. Malý chlapec je nucen chodit na hodiny hry na housle, zatím co je 

okouzlen nablýskaným parním válcem. 

 

2.1.2 Ivanovo dětství 

Ivanovo dětství je první celovečerní film Andreje Tarkovského a první veliký 

úspěch. Z banálního příběhu o synu pluku postavil Tarkovskij geniální obraz duše 

dítěte zmrzačené válkou. Namísto dalšího válečného eposu o hrdinství a utrpení 

sovětského lidu a moudrosti a odvaze jeho vedení natočil mladý režisér mistrovské dílo 

vyznačující se uhrančivou silou umělecké a filosofické výpovědi díky umně postavené 

konstrukci ideových dějových protikladů. Film býval v SSSR označován za pacifistický 

a tím pádem škodlivý.
12

 

 

2.1.3 Andrej Rublev 

Druhý film mladého režiséra, který okouzlil svět svou prvotinou. Díky 

změněnému politickému klimatu a především tvrdohlavosti režiséra vzniklo 

monumentální dílo o smyslu života umělce, o jeho odpovědnosti za svěřený talent a 

vnitřní svobodě člověka. Namísto bombastických oslav dávné minulosti SSSR vykreslil 

režisér obraz člověka snažícího se o zachování lidské důstojnosti a mravní integrity 

v podmínkách, kdy se z chaosu rodil nový stát i národ. Film, který po svém dokončení 

strávil pět let na polici mezi zakázanými filmy obdržel v zahraničí desítky cen na 

světových festivalech a opakovaně byl zařazován mezi nejlepší filmy vůbec.  

                                                 
11

 Cit. podle Boldyrev. Žertvoprinošenie Andreja Tarkovskogo. Str.120 

12
 V rozhovoru s Igorem Pomerančovém in. Krása je synonymem pravdy. 2005, str. 100 
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Rozsáhlá freska sice nemá za cíl popsat divákům konkrétní období v historii 

Ruska, ale umožnit dnešnímu divákovi jakési mimočasové sjednocení s hrdiny filmu i 

se skutečnými postavami prostřednictvím svého vyprávění, které snad lze přirovnat 

k pootevřenému oknu, jímž lze nahlédnout za kulisu času. Film byl ocejchován jako 

antihistorický, což ovšem bylo zcela v rozporu s Tarkovského koncepcí filmu. 

Rozhodně mu nešlo o to vytvořit sovětskou verzi historických blockbusterů, které v té 

době chrlila hollywoodská studia. Tarkovskému šlo o něco jiného: „…Musím říci, že 

podle mého názoru má umělec právo zacházet s materiálem, dokonce i s historickým, 

jak uzná za vhodné. Nutná je koncepce, kterou vytvoří. Mě ale zajímali jiné věci. 

Zajímaly mě obecné problémy člověka, jeho existence, další, dokonce i některé 

filosofické aspekty…“
13

 

2.1.4 Solaris  

V dalším svém filmu se Tarkovskij obrací do budoucnosti, jak ji ve své knize 

popsal Stanislav Lem. Tarkovského Solaris se však od stejnojmenné Lemovy knihy liší 

v jednom podstatném závěru: Člověk nepotřebuje kontakt s jinozemskou civilizací, 

potřebuje navázat kontakt se sebou samým, smysl lidského života není v rozšiřování 

kruhu lidského poznání a fyzické hranice výskytu rodu Homo Sapiens. Člověk 

potřebuje člověka. Ačkoliv se děj filmu odehrává v blíže neurčené budoucnosti, je 

přece jen popisem historie, která se teprve má stát.  Navíc byl film i jakousi snahou o 

dialog s „vědeckým světovým názorem“, který na první místo kladl lidský materiální 

blahobyt, intelektuální poznání a snahu povznést člověka prostřednictvím úspěchů na 

poli vědy a výzkumu.  

Kromě nadšených ohlasů kritiky a diváků přinesl film režisérovi nemálo starostí 

při jeho realizaci. V době intenzivního kosmického souboje mezi SSSR a USA, kdy 

právě kosmonautika byla jednou z výstavních skříní komunistické velmoci, byl 

podobný závěr nepřijatelný. Hlavní teze filmu by se opravdu daly vyjádřit jedním 

zápisem v Tarkovského Deníku: „Problém je v tom, že poznání světa nemá nic 

společného s progresivním poznáním pravých neboli objektivních zákonů. Vskutku, 

řetězy tohoto pseudoskutečného poznání spoutávají naši touhu po pravdě – neboť je to 

cesta, která vede od pravdy k vnější podobě pravdy….Snažíme se oddat lásce tím, že si 

oblékneme kosmické skafandry; hledáme pravdu skutečnosti ve svém vědomí. Snaha 
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vědět, rozšířit prostor svého hnízdečka, je člověku zhoubná, protože poznání je 

duchovní entropie, únik ze skutečnosti do světa iluzí.“
14

 

 

2.1.5 Zrcadlo 

Dalším filmem, který poskytuje obrovský prostor k bádání je film Zrcadlo. Je to 

film naprosto výjimečný nejen v kontextu tehdejší sovětské i světové kinematografie. 

Právě v tomto filmu dovedl Tarkovskij svůj přístup k historické látce až na nejzazší 

mez. Historii nahlíží pouze subjektivně, střídavě očima jednotlivých postav, a tyto 

jejich osobní pohledy, nebo vnímání času a svého osudu, i těch žijících v jiném čase 

než je čas aktuální scény, občas nechá na plátně před divákovýma očima protnout. 

Film, který s velkými tvůrčími obtížemi vznikal podle scénáře, který několikrát 

měnil název (Bílý, bílý den, Zpověď nebo Proč se držíš v ústraní) je zdánlivě složitou 

montáží nesouvisejících obrazů a výjevů ze života několika generací režisérovy rodiny. 

Ve filmu je zachycena přítomnost, období druhé světové války i třicátá léta a prolínají 

se v něm vyprávění ze života Tarkovského rodičů, jeho samého i jeho syna a první 

ženy.  

Film se setkal s nadšenými ohlasy i s mrazivou nepřízní ze strany politického 

vedení a co je důležité, i ze strany Tarkovského kolegů, kteří odmítali režisérovu 

otevřenou výpověď. Například Vadim Jusov, dlouholetý Tarkovského kameraman 

odmítl na filmu spolupracovat, protože film považoval za příliš 

„pretenzionnyj“.Jusovova námitka směřovala k tomu, že zamýšlený film, dnes 

hodnocený mnohými lidmi jako Tarkovského nejlepší, klade na diváka velké nároky a 

je pochopitelný snad jen pro úzkou skupinu lidí, elitu elit. Tvorba filmů pro elity byla 

v SSSR považována za projev odtržení od společnosti, za příznak protilidovosti.  

Největší Tarkovského zásluha tkví v tom, že nutí lidi mluvit a přemýšlet o zásadních 

otázkách lidské existence a dává jim tím možnost vypořádat se s hrůzami nejen 

vlastního života, ale i s hrůzami, které formovaly jejich rodiče a prarodiče.  

Tarkovského film Zrcadlo šokoval jeho součastníky a především kolegy 

z filmových a divadelních kruhů tím, že se autor soustředil na osudy rodiny svých 

rodičů i vlastní rodiny. Jedni to považovali za nemístnou sebestřednost, za snahu 

přidávat si na významu a jiní za pokus vyjádřit veřejně své pocity a city, za něco příliš 

osobního. Vyjádření vlastních názorů, pocitů a myšlenek, radosti a smutku bylo 
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v sovětské společnosti něco nepatřičného. Sebestředný, romantický hrdina byl 

v polovině 70. let XX. století přežitým archaismem, přesto je negativní reakce 

zarážející. A to jednak proto, že hrdinové filmu Tarkovského v žádném případě nejsou 

romantickými hrdiny s kusy rozervané duše vlající za nimi, ale lidé hledající 

v podmínkách odlidštěného světa pevný základ ve svém nitru, ve vztahu k historii své 

rodiny a svého národa. Ta reakce je zarážející i proto, že to vypadá, jako by 

Tarkovského kolegové, tak rádi zdůrazňující elitářství své sociální třídy, mlčky přijali 

sovětský způsob uvažovaní v němž jednotlivec nehraje žádnou roli a důležitý je jen 

celek, kolektiv, navíc jdoucí správným směrem podle direktiv daných odněkud shora. 

V tomto smyslu je film a reakce na něj opravdu zajímavým tématem k zamyšlení.  Film 

Zrcadlo do této práce nebude zahrnut  kvůli omezeném prostoru, který diplomová práce 

poskytuje, ale rozhodně  by si zasluhoval zvláštní zpracování. 

 

2.1.6 Stalker 

Ve filmu Stalker, natočeném podle novely bratří Strugackých Piknik na 

obočině, předkládá Tarkovskij divákům pohled na trnitou a strastiplnou cestu člověka 

k vnitřnímu já ve světě, který ztratil svou duchovnost. Je to cesta očištění, během níž se 

užaslému jednotlivci odhaluje o jeho nitru více, než původně očekával. Příběh 

strastiplné a nebezpečné cesty za lidským štěstím staví do protikladu nevyzpytatelnou 

neuchopitelnou lidskou touhu po štěstí a ideologie, které ve jménu lidského štěstí 

lidstvo ničí a berou člověku svobodu. „ V tomto filmu bych chtěl jakoby nechat 

vybuchnout vztah k přítomnosti a obrátit se na minulost, v níž lidstvo spáchalo tolik 

omylů, takže je dnes nuceno žít v jakési mlze. Film hovoří o přítomnosti Boha 

v člověku a o ztrátě duchovna skrze nabytí mylného poznání.“
15

 

 

2.1.7 Nostalgie 

Poslední dva filmy natočil Tarkovskij v zahraničí. Nejprve legálně vyjel na 

pracovní pobyt do Itálie, kde pro italskou televizi RAI 1 v koprodukci s Mosfilmem 

natočil  film Nostalgie. Je to dílo, vyprávějící o ruském intelektuálovi, hudebním vědci 

Gorčakovovi, který je na pracovní cestě po Itálii trápen typicky ruskou nostalgií po 

vlasti, po domově, po své ženě. Ačkoliv režisér tento film považoval za výsostně 

vlastenecký, sovětské vedení jej nepřijalo a diváci v SSSR se sním mohli setkat až po 
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Tarkovského smrti a politických změnách, které mezitím v SSSR proběhly. Navíc, 

sověti vyslali na filmový festival do Cannes Sergeje Bondarčuka, který se všemožně 

snažil dosáhnout toho, aby film, třebaže na něm SSSR měl podíl, nezískal žádnou cenu. 

Po tomto skandálu se Tarkovskij definitivně rozhodl, že si pobyt v zahraničí prodlouží. 

 

 

2.1.8 Oběť 

Poslední Tarkovského film se jmenuje Oběť a byl natočen ve Švédsku. Tento 

film je Tarkovského odkazem, testamentem psaným nedlouho před tušenou smrtí, 

v době, kdy režisér trpěl rakovinou. Tarkovskij jej věnoval svému synovi z druhého 

manželství Andrejovi, s nímž se kvůli své pracovní cestě, posléze emigraci a především 

neochotě politiků v SSSR, kteří cestu na „Západ“ za otcem nechtěli povolit, setkal až 

necelý rok před smrtí, když již byla známa konečná diagnóza jeho onemocnění. 

Nakonec až tlak světové politické i kulturní scény přiměl odpovědné činitele v SSSR 

k tomu, aby syna drženého jako rukojmí propustili k umírajícímu otci a matce sdílející 

s ním jeho emigraci. 

Film je skutečným testamentem Tarkovského tvorby a života. Již podle názvu je 

patrno, že akt oběti staví Tarkovskij na nejvyšší stupínek lidských ctností. Hrdina 

Tarkovského filmu obětuje svůj dům, rodinný život i blízkost s milovaným synem, aby 

uchránil sebe a své blízké ze zvířecího strachu před smrtí a zánikem lidstva. Téma 

filmu Tarkovskij propracovával několik let a až po devastující zkušenosti vynucené 

emigrace a několikaletého života bez svých nejbližších vytvořil dílo, které se svou 

hloubkou řadí mezi přední díla světového umění. 

 

2.1.9 Shrnutí 

Tarkovského filmy v sobě nesou jasné poselství o duchovním vývoji jejich 

tvůrce. Režisér s postupem času stále více toužil po objevení metody, která by mu 

umožnila vyprávět filmový děj maximálně prostým způsobem, aby se tak jeho filmy 

v čemsi přiblížily pravoslavným ikonám. Jeho filmy se ikonami shodují i v tom, že 

nabízejí obrácenou perspektivu. Ikony pro věřícího člověka představují jakési okno, 

kterým může nahlédnout do duchovního světa, který sice reálně existuje paralelně jeho 

světu, ale který svýma tělesnýma očima není schopen uvidět a pochopit.  
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Pro Tarkovského představuje filmový pás médium, prostřednictvím kterého se 

divák může dotknout věcí, jež jsou jinak skryty. Díky filmu se lze vnitře setkat 

s událostmi i lidmi, kteří se nacházejí v jiném čase, nežli je ten náš. Tvorba filmů byla 

pro Tarkovského aktem dobrovolného sebeobětování se. Ve svém deníku píše: 

„Umělec je na jedné straně obyčejný člověk, na druhé straně jím ale být nemůže, a tak 

následně 

zaplatí za svůj talent duší. Talent není dán Bohem, spíše člověk je Bohem pověřen, aby 

nesl kříž svého talentu.“
16

 

 

2.2 Kontext Tarkovského filmové tvorby v SSSR 

Filmové umění je obecně jedno z nejdemokratičtějších (demokratickým ve 

smyslu dostupnosti jak fyzické, tak i intelektuální) druhů umění, protože směs 

pohyblivých ozvučených obrázků doprovázených muzikou podkreslující viděné na 

filmovém plátně může naráz vidět několik desítek, stovek ba tisícovek lidí, nemluvě o 

přenosu filmů prostřednictvím televize a také proto, že jazyk filmového díla může za 

určitých okolností být navýsost jasný, takže nemohou vzniknout nedorozumění týkající 

se uměleckého záměru autorů. Jinými slovy, film dokáže vyprávět příběhy rychle, 

srozumitelně, jasně, emocionálně a dokáže navíc účinně působit na podprahové 

vnímání člověka. Divák může být dějem filmu vtažen, pohlcen a proměněn. Jistě i 

proto prohlásil Vladimír Iljič Lenin, že kinematografie je pro ně, (bolševiky) 

nejdůležitějším uměním.
17

 

A skutečně, nejen v době Leninově, ale především v době Stalinovy hrůzovlády 

připisovala filmu bolševická moc v SSSR velkou pozornost. O důležitosti filmového 

umění pro naplnění propagandistických cílů svědčí i skutečnost, že v určitých letech 

bylo v SSSR natočeno do roka jen několik filmů. Vznik takových filmů byl možný jen 

s výslovným Stalinovým souhlasem.  

Jak uvádí ve svých pamětech Dmitrij Šostakovič, Stalin soudil, že filmové 

umění lze řídit stejnými plánovacími mechanizmy jako třeba ocelářský průmysl: 

„Velký vůdce a učitel tedy rozhodl, že výroba filmů bude probíhat plánovitě. 

                                                 
16

 Tarkovskij. Deník. str. 98 
17

  Mamontova, L.CH. ed.Kino:politika i ljudi.30 – e gody.Moskva:Materik,1995.str.9 



 34 

Postupoval tak podle receptu Ilfa a Petrova.
18

 V jednom fejetonu přijde do 

nakladatelství hochštapler a ptá se, zda se u nich vydává jisté procento špatných knih. 

Ano, je to tak, zní odpověď. Návštěvník jim nabídne, aby tohle procento nechali napsat 

výlučně jeho. Stalin tu myšlenku použil. Rozhodl: Když může ročně vzniknout jen 

několik mistrovských filmových děl, stačí, když jich celkově natočíme jen pár, a každé 

bude majstrštyk. Zárukou toho měli být režiséři, kteří už dříve vytvořili mistrovská díla 

podle Stalinova vkusu. Myšlenka stejně prostá jako moudrá. A tak se stalo. 

V Mosfilmu, nejdůležitějším filmovém studiu v zemi se natočily jen tři filmy.
19

  

Vzhledem k důležitosti, jakou filmové tvorbě přikládali ideologové SSSR by 

bylo možné domnívat se, že po odeznění stalinských excesů nemohlo být z uměleckého 

hlediska nic krásnějšího, než život filmového tvůrce a tedy, že  život světově 

uznávaného režiséra, jakým Andrej Tarkovskij byl, musel být obzvlášť naplňující. 

Opak je však pravdou. Jeho život byl naplněn utrpením v profesním i osobním životě. 

I proto práce o životě a tvorbě Andreje Arsenjeviče Tarkovského může posloužit jako 

zrcadlo, v němž se zrcadlí hrůznost sovětského politického a sociálního sytému. Popis 

života jednoho umělce, který se navíc vyděloval silou svého talentu a schopností uvidět 

a popsat podstatu života kolem sebe,  může přinést otřesnou pravdu, před níž nelze 

zavírat oči, již nelze degradovat zobecněním nebo relativizací.  

 

2.3 Uchopitelnost Tarkovského filmů 

Rozhodnutí psát jakoukoliv práci o životě a tvorbě Andreje Arsenjeviče 

Tarkovského je věc velice komplikovaná. Málokterý ze světových filmových režisérů 

nebo umělců je tak obtížně uchopitelný. Jeho filmy jsou často i pro zkušeného a 

poučeného filmového diváka složitý, a to jak svojí formou, tak především svým 

poselstvím a uměleckým jazykem.  

Reakce mých nejbližších přátel na filmy Tarkovského byly rozporuplné, 

nejčastěji se přiznávali k tomu, že filmy u nich vyvolávají silné chmury až deprese. 

Největší negativní emoce vzbudil film Andrej Rublev, po jehož shlédnutí jsem se setkal 

s přímo hysterickým odsouzením. 
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Před léty jsem byl jednou blízkou osobou osočen z výsměchu a týrání poté, co jsem ji 

zavedl na film Andrej Rublev. Bylo mi spíláno a slíbeno, že tento čin nebude nikdy 

zapomenut. Jiní, dokonce velmi blízcí lidé se přiznávají, že v nich Tarkovského filmy 

vyvolávají silné chmury až deprese.  

O tom, že Tarkovského záměrem bylo vyvolávat v lidech přesně opačnou reakci 

svědčí to, že sám Tarkovskij v několika případech s uspokojením kvituje skutečnost, že 

například obdržel dopis od vězně, který Tarkovskému psal, že po zhlédnutí filmu 

Ivanovo dětství se rozhodl zanechat zločinu. V jiném případě Tarkovskij uvádí případ, 

kdy člověk zabývající se myšlenkami na sebevraždu tyto myšlenky zcela opustil, po 

shlédnutí filmu Oběť.
20

 

Andrej Tarkovskij  byl ve své vlasti, v SSSR, mnohokrát obviňován 

odpovědnými činiteli filmového svazu a politickými a ideologickými pracovníky, ba 

dokonce i svými kolegy z elitářství, z tvorby „zbytečných“, škodlivých filmů, které 

jsou sovětskému divákovi cizí a nepochopitelné. Jeho tvorba byla obtížně zařaditelná 

do hlavního proudu sovětského filmového umění a ačkoliv Tarkovskij ve svých filmech 

sovětskou moc nikdy otevřeně nekritizoval, přesto byla jeho tvorba přinejmenším 

podezřelá. Svědčí o tom nejen pět let, během nichž ležel film Andrej Rublev v trezoru  

a k sovětskému divákovi se dostal jen díky šťastné náhodě, protože film byl vyslán do 

Cannes na festival a sláva filmu se dostala do SSSR i přes železnou oponu.   

Tarkovskij zastával názor, že dobré filmy nemají člověka „bavit“, ale vést 

k vnitřní práci. V roce 1973 se během besedy s diváky v NDR Tarkovskij takto bránil 

námitkám diváků, že film je příliš dlouhý a těžký: „…Možná že film měl být opravdu 

trochu kratší, jenže já jsem si již u sebe všiml jedné slabosti: rád natáčím dlouhé filmy. 

Takové, které diváky úplně fyzicky zničí. Myslím si, že se díky tomu film z mění ze 

zábavy v něco mnohem vážnější…Abych odpověděl na Vaši otázku, chci říci, že 

„nudná“ místa musí být v každém uměleckém díle. Vzpomeňte si například na 

Kouzelný vrh Thomase Manna. Nebo na Tolstého. Dívat se na film nebo dokonce na 

obraz, to je těžká práce. A myslím, že je to důstojná práce, jak pro herce, tak i pro 

diváky. Protože dívat se na dobrý film, ne dobrý, ale vážný film, to je stejně těžké, jako 

jej dělat. Takže z mnoha důvodů bych ani nechtěl, aby se na moje filmy dalo dívat 

lehce.“
21
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Divácká obec musela vždy zdolávat mnoho překážek na cestě k setkání se 

s filmy Andreje Tarkovského. V SSSR a v sovětském bloku obecně to byly ideologické 

příčiny, které způsobovaly, že vidět jeho film v kině byl opravdový svátek. Jen 

v případě filmu Ivanovo dětství se Tarkovskij nemohl stěžovat na počet kopií filmů 

uvedených do filmové distribuce. Potom byly jeho filmy dávány do distribuce v malém 

počtu kopií a promítány v okrajových kinech a v nevyhovujících časech.  

Slavnostní uvedení filmů rovněž neodpovídalo významu režiséra ani diváckému 

zájmu: „5. února bude Solaris uveden v Moskvě. Premiéra bude v kině Mir. Žádný 

Oktjabr ani Rossija, jen Mir! Autority neposoudily můj film jako hodný dvou 

nejlepších sálů. Tím hůř pro ně – ať si chodí na nějaké Gerasimovo hovno! Jistě že je 

nebudu o nic žádat. Ale na premiéru nepůjdu. Je čas, abys pochopil, že tě nikdo 

nepotřebuje, a jednal podle toho. Výhodné je být nad věcí. A dále – já jsem Tarkovskij. 

A Tarkovských tady není šestatřicet, jako Gerasimovovů, Tarkovskij je tady jen 

jeden.“
22

 V případě filmu Andrej Rublev musel dokonce čekat několik let, nežli se 

s filmem mohlo seznámit sovětské publikum. 

Nejednoduchá byla i komunikace Tarkovského s diváky ze západních 

demokratických zemích, ovšem z jiného důvodu. Zde byla důvodem obtížnost jeho 

filmů a nároky, které na diváka kladou a především pro americké diváky byla 

nestravitelná délka jeho filmů nebo i jednotlivých záběrů. Další bariérou mohl pro 

západní diváky být i jazyk, protože například kopie jeho filmů promítaných v USA 

byly opatřeny velice špatným  a neúplným překladem. Živě tuto skutečnost popisuje 

například Alexandr Solženicin ve své zdrcující kritice filmu Andrej Rublev
23

. Navíc, 

každý jeho film klade na diváka takřka absolutní nároky v tom smyslu, že divák, chce-li 

proniknout do tvorby Tarkovského, je nucen jeho filmy prožívat zároveň s jejich 

tvůrcem.  

Na Západě, kde sice tolik problémů s návštěvou kina nebylo jako v SSSR, ale 

byly tu jiné bariéry, snad ještě hůře překonatelné bariéry. Šlo o rozdíly v kultuře, 

historii a duchovních hodnotách. Patrné to bylo především v USA, kde naplnění 

osobního štěstí jednotlivce spočívá především v uspokojení jeho tužeb a  naplnění 

pocitu štěstí.  
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 In. Tarkovskij. Deník. str. 83 
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 Viz Solženicynův text v příloze 
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Krištof Zanussi ve své stati otištěné ve sborníku nazvaném Mir i filmy Andreja 

Tarkovskogo
24

 vzpomíná, jak společně s Tarkovskim a dalšími lidmi projížděli napříč 

USA autem. Cílem jejich cesty byl malý festival ve státě Colorado. Tarkovskij byl 

znechucen americkým způsobem života i americkými městy, jimiž projížděl. Ještě větší 

šok čekal Tarkovského, když dorazil na festival. Po projekci jeho filmu Nostalghia se 

jej jeden divák, nadšený filmem zeptal, co má dělat, aby byl šťastný. Připomeňme, že 

k tomuto setkání došlo zhruba 10 let poté, co byla americká mládež silně ovlivněna 

hnutím Hippies, hledáním jiného rozměru života, než amerického, a že tyto jejich tužby 

uspokojovali především nejrůznější duchovní vůdcové, guruové, hlásající nejrůznější, 

často východní kulty. Tito guruové měli samozřejmě vždy připravenou odpověď na 

otázku: „Co mám dělat, abych byl šťastný?“ Ne tak Tarkovskij. Jeho zděšení a 

znechucení nad podobnou otázkou se Zanussi  snažil rozptýlit tím, že mu vysvětloval, 

že pro americký způsob myšlení je typické přesvědčení, že ke štěstí vede jasný soubor 

pravidel nebo metoda, která jasně popisuje, co má dotyčný člověk dělat. Představa, že 

štěstí lze nalézt pochopením smyslu svého života je pro ně neuchopitelná. Štěstí 

jednotlivce i společnosti spočívá v naplnění materiálních potřeb. 

Pro tuto duchovní vzdálenost mezi ním a publikem na Západě tvořil Tarkovskij 

především pro sovětského, ruského diváka. Přesto bylo jeho spojení s domácím 

publikem krajně komplikované a frustrující. Jeho filmy byly s výjimkou filmu Ivanovo 

dětství uváděny v malém počtu kopií, v okrajových a nevyhovujících kinech, bez řádné 

propagace. 8. dubna 1975 si Tarkovskij poznamenal do svého deníku: „Děje se něco 

divného: film (Zrcadlo, pozn.aut.) už uvedli ve dvou sálech. Na úřadě pro distribuci 

říkají, že ho takto uvádějí před předpokládaným datem (v září) proto, aby věděli, jestli 

přijdou diváci. Pitomosti! Nevěřím ani slovo. Žádný plakát, žádná publicita. Žádná 

premiéra! Zkrátka: potichoučku, jako cosi docela bezvýznamného.“ A o tři dny později 

si Tarkovskij do svého deníku napsal: „Takže Zrcadlo dávají ve dvou sálech – ve 

Vitjazu a v Zenitu v Čerjomuškách. Žádná reklama ani plakáty. A přesto je nemožné 

sehnat lístek.“
25

    

Nehledě na tyto a podobné uměle vytvářené bariéry se v SSSR uvedení každého 

jeho filmu stalo významnou filmovou a uměleckou událostí, která intenzivně hýbala 

určitou částí sovětské společnosti, jež se jinak zdála být mrtvolně nehybná.  

                                                 
24

 Zanussi, Krištof. Mir i filmy Andreje Tarkovskogo. Moskva: Iskusstvo, 1991. 
25

 Tarkovskij. Deník, str. 138 
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Tarkovského filmy si díky všem popisovaným restrikcím získaly pověst zakázaného 

ovoce a skandálních děl, která musí být o něčem, co je zcela jasně proti režimu a tak na 

filmy chodili i diváci nepřipravení na to, že jim autor předloží až tříhodinový pohled na 

jejich nitro a na všechny ty nepatrné hrůzy všedního života, které jsou tak všední, že je 

divák již ani nevnímá. Pro mnohé diváky byl zcela podivný požadavek režiséra, aby při 

sledování jeho filmů vnitřně pracovali. Na druhé straně bylo nemálo těch, kteří 

intuitivně vycítili, že Tarkovského filmy se dotýkají něčeho, co je přesahuje a 

vybudovali si k mýtem opředenému režisérovi podobný vztah, jaký měla část 

západoevropské mládeže k stárnoucímu Hermanovi Hesse.  

 

 

Ve svém deníku si Tarkovskij zapsal následující příhodu: „Přišla za mnou 

zvláštní dvojice: mladík s dívkou, která schovávala tvář a přinesla mi podivný dopis. 

Vážený Andreji Arseňjeviči, Vzdali jsme se společenských závazků, abychom mohli 

začít docela jiný život. Obracíme se na Vás se vší prostotou… je docela jisté, že 

bychom to neudělali, kdybychom neviděli Váš film Zrcadlo. Potřebujeme na kratičkou 

dobu žít izolovaně v neobydleném bytě, abychom se mohli znovu nalézt, abychom 

mohli skončit s minulostí a začít od začátku. Mohl byste nám pomoci? Žádáme Vás jen 

o jediné, o prázdný byt na krátkou dobu. Samozřejmě nevíme nic o Vašich možnostech 

a přijmeme i Vaši radu, jestli nám ji budete moci dát…“
26

 Tento dopis názorně ukazuje, 

co znamenaly Tarkovského filmy pro určitou část sovětské společnosti.  

Tarkovskij si ve svém deníku s uspokojením zaznamenal ohlasy, které mu přicházely 

od diváků poštou nebo telefonem po promítáni jeho filmu Zrcadlo. Často se setkával 

s otázkou: „A jak jste se tolik dozvěděl o mém životě?“ Po jednom představení filmu 

Zrcadlo obdržel Tarkovskij následují dotaz od diváka: „Nádherný zážitek. Díky za 

všechno, co říkáte a na co nás nutíte myslet. Protože to je strašné.“
27

 

 

2.4 Naše chápání je tvorba 

Nejen sledování Tarkovského filmů, ale především přemýšlení o nich a 

následné psaní je svérázným tvůrčím počinem. Tarkovskij tvořil svá díla s neskrývanou 

ambicí obrátit pozornost diváka k vlastnímu nitru a zval diváky svých filmů na cestu, 
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na jejímž konci divák nemůže zůstat k filmu lhostejný. Navíc, pokud se mu podaří 

naladit se na stejnou vlnu jako jejich tvůrce, pak po jejich shlédnutí patrně nezůstane 

nezměněn ani morálně ani emocionálně. Nic víc a nic míň. Je pravděpodobné, že toto 

byl jeden z důvodů, proč představitelé filmového svazu a komunistické strany reagovali 

na jeho filmy veskrze negativně až podrážděně. Mnohé tyto lidi by možná jediný, byť 

sebe kratší pohled do vlastního nitra, mohl přivést do hluboké krize. 

Německý básník Christian Morgernstern si do svého deníku zapsal: „Naše 

chápání je tvorba. Podivné je vždy krásné, dokonce jen podivné je krásné“.
28

 Zdá se mi, 

že tyto dvě věty plně vystihují tvorbu Andreje Tarkovského. Jeho tvorba je skvělým 

příkladem umění, které je podivné v plném smyslu zmíněného výroku. Vzbuzuje údiv. 

Každý divák Tarkovského filmů, který se chce pokusit proniknout do jejich hlubin a 

přiblížit se k Tarkovského uměleckému záměru se paradoxně musí vydat na pouť do 

vlastního nitra.  

Důkladný proces chápání Tarkovského tvorby není jen intelektuální hříčkou. Je 

to v podstatě tvorba. Naše chápání je tvorba. Je to vlastně dialog. Umělec stvořil dílo a 

diváci mu svým chápáním nebo i nepochopením odpovídají. Zároveň jsou jeho filmy 

krásné a to jak  svým obsahem, tak i způsobem, jímž jsou natočeny. Jednotlivé záběry 

Tarkovského filmů by bylo možné vytisknout jako samostatnou fotografii, která bude 

udivovat promyšlenou kompozicí a vizuální krásou i hloubkou.  

Tato kvalita Tarkovského filmů je samozřejmě zásluhou mistrovství 

Tarkovského kameramanů, ale i Tarkovského samotného, neboť to byl on, kdo všechny 

záběry dlouze a do detailu promýšlel. Vladimír Jusov, kameraman Tarkovského snímků 

Válec a housle, Ivanovo dětství, Andrej Rublev a Solaris vzpomíná, že v době, kdy 

s ním Tarkovskij spolupracoval, musel on sám Tarkovského vyzývat, aby se šel podívat 

do kamery jak bude vypadat budoucí záběr. Takovou měl Tarkovskij důvěru vůči 

kameramanovi prvních filmů. Při práci nad pozdějšími filmy již Tarkovskij takovou 

důvěru neměl anebo změnil styl práce.
29

 

 

2.5 Tvorba a ideová non-komformita Tarkovského 

Cílem Tarkovského tvorby je doplnění, obohacení o vnitřní rozměr lidského 

života. Sama existence jednotlivce je pro něj nediskutovatelnou hodnotou, ale pouze 
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 Jaropolov,  Jaroslav (ed.). Andrej Tarkovskij, jubilejnyj sbornik. Moskva: Algoritm, 2002. 
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v tom případě, že je tato existence naplněna. A to, co existenci jednotlivce naplňuje a 

posvěcuje je vnitřní zápas, vnitřní práce a naplňování duchovního potenciálu. A právě 

v tomto kontextu spočívá unikátnost celé Tarkovského tvorby. Svět, který je 

v Tarkovského očích na pokraji záhuby, může být zachráněn jen usilovnou duchovní 

prací každého jednotlivce. A tato vnitřní práce může mít ty nejpodivnější a 

nejfantastičtější vnější formy.  

Ve filmu Oběť je to zapálení vlastního domu a zalévání uschlého stromu. Ve 

filmu Nostalgie je to přenesení zapálené svíce přes vypuštěnou vodní nádrž. Ve filmu 

Andrej Rublev je to vlastní umělecká tvorba, snaha přinést krásno do krutého  

barbarského světa, který je netečný vůči kráse, která je odleskem Věčné krásy a 

harmonie.  

Jak obtížně přijatelný byl takový postoj v SSSR, který oficiálně směřoval 

k lepším zítřkům a kde mírou naplnění života jednotlivce byl kolektiv jistě není třeba 

příliš rozvádět. V ateistickém státě ovládaném  materialistickou ideologií jakákoliv 

zmínka o duchovních hodnotách musela jasně narážet nejen na nepochopení, ale i na 

otevřenou nevraživost vládnoucích elit i celých vrstev obyvatelstva. Tuto propast mezi 

režisérem a vládními a ideologickými strukturami nejlépe ilustrují nekonečné a 

nesmyslné boje, jež Tarkovskij musel vést v procesu schvalování filmů. V některých 

případech Tarkovskij ustupoval (film Andrej Rublev měl mít 12 epizod a dva prology, 

nakonec má 8 epizod a jeden prolog), v jiných přešel do protiútoku a zvítězil (Solaris).  

Ve svém deníku si  12. ledna 1972 Tarkovskij zaznamenal: „Včera mi N.T. 

Sizov sdělil námitky k Solaris, které přišly z různých instancí z oddělení kultury ÚV. 

35 námitek jsem si zapsal. Kdybych se jim snažil vyhovět, (a to je nemožné), z filmu 

by nic nezůstalo. Jsou ještě absurdnější, než u Rublev“.
30

 

Zde jsou pro ilustraci některé z nich uvedeny v přehledné formě: 

 Jasněji ukázat, jak vypadá svět v budoucnosti. Z filmu to není vůbec jasné. 

 Je tam málo záběrů z přírody budoucnosti. 

 K jakému táboru Kelvin patří – k socialistickému, komunistickému nebo 

kapitalistickému? 

 Koncepce Boha musí být vypuštěna… 

 Musí být jasné, že Kris splnil svůj úkol. 

 Nesmí vznikat pocit, že Kris je lenoch. 
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 Deník citován podle Boldyrev, Nikolaj. Andrej Tarkovskij, Biografičeskie landšafty.Ural, Čeljabinsk, 

2002, str.89. 
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 Motiv Gibarianovy sebevraždy musí spočívat v tom, že se obětoval (?!) pro své 

přátele a kolegy. 

 Sartorius je jakožto vědec příliš nelidský. 

 Hari se nesmí proměňovat v člověka!?! 

 Scénu Hariiny sebevraždy – zkrátit 

 Scéna s matkou je zbytečná. 

 „Postelové scény“ – zkrátit. 

 Scény, v nichž Kris běhá bez kalhot,  - vystřihnout 

 Rozhovor Bertona s otcem vyškrtnutý z režisérského scénáře je třeba natočit 

  „Země“ je příliš dlouhá. 

Tarkovskij na výtky reaguje takto: „Všechen tento nesmysl je zakončen slovy: 

„Jiné námitky nejsou“. Může se jít pověsit, čestné slovo! Taková provokace…. Co ode 

mne vlastně chtějí? Abych přestal úplně pracovat? Proč?  Nebo abych řekl, že se vším 

souhlasím? Přece vědí, že to nikdy neudělám. Vůbec ničemu nerozumím…“
31

 

Je zřejmě, že se ideoví pracovníci a odpovědní činitelé filmového průmyslu 

v SSSR pokoušeli vnutit Tarkovskému témata jeho tvorby i způsob, jakým se má dívat 

na svět kolem sebe. Tarkovského odmítání zavedených témat umělecké tvorby, tak jak 

je stanovovaly stranické sekretariáty, to nebyla snaha o nějaké laciné disidentství. 

Tarkovskij byl hluboce přesvědčen, že je v zájmu sovětských lidí nutné hovořit o 

věcech, které tak dráždily odpovědné činitele. V době příprav k natáčení filmu Zrcadlo 

si do svého Deníku  poznamenal: „Film upadl do průměrnosti. Především proto, že je 

kompletně tvarován vnitřním světem těch, kteří si říkají filmaři.Pro ně už film není nic 

jiného, než snadný výdělek a způsob, jak získávat pocty.Udělám film, který svou 

hloubkou snese srovnání s životním činem. Samozřejmě, všichni budou naštvaní a 

budou se mě snažit přitlouct na pranýř.“
32

 

 

2.6 Film jako umělecký obraz  nebo stvoření nové skutečnosti 

O skutečnosti, že se film může za určitých okolností stát  historickým 

„dokumentem“, svědčí dokonale například film Sergeje Ejzenštejna Říjen. Dílo bylo 

vytvořeno k 10. výročí bolševického převratu. Vzhledem k tomu, že film byl v době 

svého vzniku, v roce 1927, stále ještě němý a že kvalita filmového materiálu nebyla 
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nejlepší, působí scény z filmu jakoby byly natočeny v průběhu převratu. 

Nejsugestivnější scény - dobývání Zimního paláce - bývaly v období komunistické 

totality tiše vydávány za skutečnost zachycenou filmovým pásem. Já sám jsem takové 

„dokumenty“ v komunistické televizi viděl. 

Může-li tedy být film zneužit k přepsání historie nebo dokonce k vytvoření 

historie zcela nové, pak lze plným právem říci, že uchopíme-li kterýkoliv film ve 

správném kontextu, dostaneme historický materiál par excellence. A platí to i v případě 

takových děl, jako byl třeba televizní seriál Sedmnáct zastavení jara. Mnozí diváci se 

domnívali, že základ příběhu je pravdivý. Co však bylo pravdivě zobrazeno, byl pohled 

filmařů na válečné události z perspektivy začínajících 70. let. 

Umění je možné považovat za jakousi kódovanou zprávu o lidech a jejich době. 

Ve filmu Solaris se pokusí vědečtí pracovníci navázat přímý kontakt s tajuplným 

inteligentním oceánem planety Solaris prostřednictvím vyslání zprávy, jejímž obsahem 

je úplný encefalograf – jakási mapa vnitřní krajiny jednoho z nich. Zápis všech 

myšlenek pozemšťana, dokonce i těch nejtajnějších, má sloužit jako fundamentální 

zpráva o veškerém lidstvu. Ve filmu se tento čin setká s úspěchem, neboť po odeslání 

zprávy změní oceán své chování. Stalo se tak proto, že lidem porozuměl? Nebo právě 

naopak? 

Domnívám se, že filmy Andreje Tarkovského je možné považovat za takovýto 

encefalograf myšlenek, tužeb a směřování určité části sovětské společnosti. Je nasnadě, 

že jeho filmy, které se snaží hledat to lepší v lidské přirozenosti nemohou být 

považovány za kompletní „encefalograf“ SSSR. Historie tohoto superstátu je přeplněna 

všemi myslitelnými formami zla, zaslepeností a tupostí, jíž je člověk schopen nejen 

vůči jiným lidem, ale i vůči svému okolí, živému či neživému. 

Tarkovského filmy ale prokazují, že společnost, po dlouhá desetiletí vystavená 

systematickým snahám o totální přeměnu hodnot i podstaty svého fungování, zůstala do 

určité míry rezistentní, a že ty skutečné „lidské“ hodnoty byly a jsou hluboce 

zakořeněny v srdcích i kolektivní paměti těžce zkoušených národů bývalého SSSR.  

Jeho tvorba a osobní život byly provázány jako u málokterého umělce. Přestože je 

znám především jako autor filmů, které svojí hloubkou a poetičností nemají obdobu ani 

v sovětské ani ve světové kinematografii, je považován mnohými svými příznivci za 

bytostného básníka a filosofa, který své myšlenky sděloval divákům prostřednictvím 

filmového jazyka. Tarkovskij  jednou mluvil o svém uspokojení z toho, že se mu 
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podařilo obrazy svého filmu přesně vystihnout své nitro a dodává, že nedoufal, že by to 

bylo možné.
33

 

 

2.7 Zapečetěný čas 

Andrej Tarkovskij věřil, že se čas nepohybuje pouze lineárně kupředu. V tomto 

smyslu není jeho nejznámější film Andrej Rublev jen klasickým historickým filmem, 

ale je to snaha uskutečnit setkání světa sovětského umělce 60. let se světem ruského 

umělce přelomu XIV. a XV. století. Jeho metodou je lineární srovnání života 

středověkého malíře ikon a soudobých sovětských umělců. Oba světy se pak prolínají 

v mysli diváka.  

Ve svém deníku si Tarkovskij poznamenal: „Bože, jaká jednoduchá, dokonce 

prvotní myšlenka – čas! Je to čistě a prostě hmotný prostředek, sloužící k tomu, aby 

bytosti rozlišoval a současně spojoval. Neboť v hmotném životě má cenu jedině 

simultánní úsilí jednotlivých tvorů. Čas je prostředek komunikace. Jsme do něj zavinuti 

jako do kukly a nic nás nestojí“
34

 

Tuto metodu použil i ve filmu Nostalghia, kde se hlavní hrdina Gorčakov 

během své studijní cesty do Itálie, kde pátrá po pramenech o životě hudebního 

skladatele Maxima Berjozovského, který žil v Itálii v druhé polovině XVIII: století. 

Berjozovskij byl nadaným nevolníkem, který byl do Itálie vyslán, aby tam studoval 

hudbu.Skladatel, který zažil v Itálii obrovský úspěch po návratu do Ruska zažívá 

období naprosté umělecké izolovanosti, prožije osobní tragédii a umírá.. Gorčakov, 

který pátrá po materiálech týkajících se Berjozovského života v Itálii  a vlastně se tak 

s ním snaží setkat, je mučen nostalgií po domově, ač je sváděn krásnou ženou, aby 

zůstal. Tarkovskij tak vlastně podtrhuje tragický osud sovětských a dříve ruských 

umělců, kteří ač nebyli doma svobodní, přece nedokázali žít bez rodné země a volili 

návrat a tím často i smrt nebo osobní neštěstí. Podobný osud potkal například Marinu 

Cvetajevu. 

Tarkovskij považoval film za obraz zapečetěného času. Když se díváme na film, 

tak se ocitáme v době, kdy byl film tvořen, bez ohledu na to, že může vypravovat o 

událostech dávno minulých. Je to v podstatě kouzlo nechtěného.  
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2.8 Tarkovskij a sovětská inteligence 

Filmy Andreje Tarkovského přinášejí zajímavou sondu do způsobu myšlení 

ruské i sovětské inteligence. N.A Berdjajev popisuje inteligenci takto: „Inteligence 

spíše připomínala mnišský řád nebo náboženskou sektu, která má svoji velice 

netolerantní morálku, svůj povinný pohled na svět, svoje mravy a zvyky a dokonce i 

svůj specifický vnější vzhled, podle kterého bylo vždy možné inteligenta poznat a 

odlišit ho od jiných sociálních skupin.“
35

 

 Ruská, a posléze sovětská, inteligence je opravdu specifickou societou, žijící 

jakoby odděleně od společnosti. Má svá pravidla, zvyky, morálku a systém hodnot. 

Příslušníci této society – inteligenti, se však odlišují od intelektuálů žijících ve sféře 

západní kultury. Sami Rusové vnímají svoji výlučnost a popisují rozdíl mezi oběma 

skupinami přibližně takto: ruský inteligent pracuje pro obecné dobro a klade svůj život 

na oltář veřejných zájmů, (které však postuluje on sám), západní intelektuál pracuje 

především pro naplnění svého lidského potenciálu. Motivem jednání ruského 

inteligenta je akcentovaná příslušnost k lidu, (ačkoliv od lidu se ruský nebo sovětský 

inteligent snaží všemi silami odpoutat), zatímco západní intelektuál představuje svět 

sám o sobě.  

Ačkoliv Tarkovskij nepochybně byl členem této society a členové sovětské 

inteligence byli primárními diváky jeho filmů, přece je v Tarkovského tvorbě i životě 

patrná snaha vymanit se z tohoto sociálního a myšlenkového kruhu. A zde vzniká 

zajímavé napětí: ačkoliv Tarkovskij byl představitelem sovětské inteligence par 

excellence a byly mu vlastní mnohé ze způsobů jednání typických pro tuto societu, 

například určitá stavovská hrdost, potřeba ohánět se tím, že on je „Tarkovskij“,
36

 přece 

se již od mládí z této skupiny vymykal a to nejen svým nadáním a inteligencí, ale 

poznáním, že způsob života těchto lidí je sebeklam, útěk od reality. Svědčí o tom nejen 

jeho deníkové zápisy, kde si s přibývajícími lety uvědomuje, že se od svých kolegů 

vzdaluje svými zájmy a životními cíly, ale třeba i jeho až chorobná potřeba postavit si 

vlastní dům na venkově, kde by v ústranní mohl žít nebo získat důstojný byt v Moskvě.  

Stránky jeho deníku, který sám pro sebe nazval „Martirologem“ jsou často popsány 

nejen úvahami o tom, jak zvelebit svůj venkovský dům, ale i stesky nad tím, že žádný 
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pořádný domov nemá: „Larisa šla za Sizovem kvůli bytu v budově Mosfilmu. 

Nevypadá to, že by to šlo. Sizov nám před časem sám nabídl pomoc, ale teď couvá a 

tvrdí, že jestli mi byt přiklepnou, bude to revoluce ve studiu. Otázka bydlení se 

vyostřila. V bytě kde žijeme jsou praskliny ve všech třech místnostech. Rád bych se 

přestěhoval a bydlel na Sretenského třídě. Je možné, že se to někdy vyřeší? Jsem 

unavený. Bude mi  čtyřicet dva let a ještě nikdy jsem neměl vlastní domov.“
37

  

Jeho fascinace domem se projevuje ve všech jeho filmech. Ivan, hrdina filmu 

Ivanovo dětství nemá domov, protože nemá matku, ta zahynula společně s celou 

vesnicí. Ve filmu Andrej Rublev měla být původně sekvence zobrazující šťastné dětství 

budoucího mnicha Andreje. Kvůli nedostatku peněz od této scény Tarkovskij musel 

ustoupit. Ve filmu Solaris hraje dům velkou roli, jde o otcovský dům, kde se Kris loučí 

se světem před svou cestou do vzdáleného vesmíru,  užaslý pilot Berton spatří na 

hladině Oceánu planety Solaris plastický obraz domu. Důležitou součástí filmu Zrcadlo 

jsou epizody z dětství a rodného domu. Dům absentuje ve filmu Stalker, ale v jeho 

absenci právě spočívá jeho význam. Sám Stalker hovoří o tom, že občas přemýšlí, že 

vezme svou ženu a dceru a odvede je do Zóny, kde budou společně žít. Zóna by byla 

jejich domovem. Ve filmu Nostalgie je v poslední scéně zobrazen dům Gorčakova., 

který je umístěn v ruinách italské basiliky. A nakonec ve filmu Oběť hlavní hrdina 

Alexander spálí svůj dům jako oběť za své nejbližší a za lidstvo. 

Snaha získat lepší byt, zakoupit si venkovský dům, nebyla samozřejmě tím co 

by Tarkovského odlišovalo od jeho kolegů a vrstevníků. Rozdíl spočíval v tom, jaký 

význam pro Tarkovského domov měl. S postupem let se Tarkovskij stále více stahoval 

a měl větší potřebu zdržovat se doma, v rodinném kruhu. Olga Surkovová tuto okolnost 

ve své knize Dnevnik pionýrky komentuje s lehkým výsměchem. Měla pocit, že se ona 

a její muž stali malými buržousty.
38

 Snaha zajistit si ve státě rozděleném na kasty, 

podle klíče příslušnosti k vládnoucí straně nebo podle míry úslužnosti, důstojné bydlení 

v situaci, kdy bytů byl nedostatek, a ještě ke všemu se uzavřít před světem, bylo pro 

mnohé zdrojem pobavení. Stejně tak byla nepochopitelná Tarkovského touha po 

esteticky zařízeném domě, jakoby v té době ještě stále byla živá tradice, že inteligent 

musí žít v nuzném a špatně zařízeném bytě.  

Tarkovskij si na věcech, kterého obklopovaly cenil jejich patiny, vzniklé 

dlouhodobým užíváním. Měl rád věci s historií. Tato vlastnost byla rovněž ne zcela 
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přijatelná pro některé jeho kolegy, jak o tom opět píše Surkovová., která dodává, že 

tento rys povahy byl pokládán za snobství. Na jedné straně by tuto tezi mohly 

potvrzovat deníkové zápisy Tarkovského, který si zapsal, že utratil v Itálii hodně peněz 

za boty pro sebe
39

, ale na straně druhé ve prospěch Tarkovského svědčí vzpomínka 

Vadima Jusova, který byl pracovně v Itálii v době, kdy tam Tarkovskij točil film 

Nostalgie. Jusov píše jak ho potěšilo, když u Tarkovského doma objevil jeho obnošené 

sáčko, které nosil na natáčení ještě dávno v SSSR. Byl to důkaz, že se jeho dávný přítel 

a spolupracovník vnitřně nezměnil ani v lepších podmínkách.
40

  

 

2.9 Potřeba jíst neospravedlňuje prostituci umění
41

 

Sovětská inteligence se uzavírala do vlastního světa, protože v komunisty 

řízeném státě neměla možnost věnovat se nejzákladnější své činnosti – měnit svět a lidi 

kolem sebe. A tak vznikla jakási „kasta“ lidí, shlížející na svět kolem sebe v pýše a 

zároveň hrbící se před představiteli moci, kteří v drtivé většině, přes úroveň svého 

intelektu a dosažené vzdělání, dosáhli mnohem vyššího sociálního postavení. Skupina, 

jejíž jednotliví členové byli ochotni výměnou za peníze, slávu, lukrativní zakázky, 

místa ve speciálních sanatoriích pro členy umělecký svazů, slevit ze svých požadavků a 

dát se do služeb ideologie, které nevěřili a režimu, jemuž se doma v kuchyni, za 

zvuků vody tekoucí do dřezu, vysmívali. Příkladů takové spolupráce najdeme mezi 

umělci nejen sovětského svazu nesčetné množství.  

Ve svém deníku si Tarkovskij 19. 2. 1973, v době tvůrčí roztržky spojené 

s přípravou na natáčení filmu Zrcadlo, zapsal: „Vadim Jusov měl vždy tendenci 

považovat za důležité své profesionální úspěchy. Je to plebejec a nenávidí všechno, co 

je originální. Nebo je spíš závistivec. Podivná věc: velmi dobře svými pocity vystihuje 

postoj mas k intelektuálům. Trpí třídní nenávistí vůči nadaným lidem, kteří mají 

zvláštní identitu a jedinečný výraz. Myslel si o sobě kdoví co. Už při natáčení Solaris 

bylo jasné, že sám sebe chápe jako „mistra“, že pracuje s perfektní jistotou a spokojuje 

se s úrovní, které předtím dosáhl, že nic nechce, jen udržet své výdobytky. To je tedy 

velice špatné. Teď mu nezbývá nic jiného než buď přiznat, že není génius, a pracovat 

na filmech určených k tomu, aby získával Leninovy ceny, přijímat vavříny a slávu 
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výměnou za ztrátu osobní cti… …Nebude sám: Bondarčuk, Volčok, Šatrov, Huběnko, 

Chrabrovickij, Monachov – ani se to nedá spočítat.“
42

  

Je třeba dodat, že Tarkovskij měl tendenci přehánět své reakce a názory 

v okamžiku, kdy se dostal s někým do sporu. V případě Jusova sice došlo k zásadní 

umělecké roztržce, přesto po vychladnutí horkých hlav zůstali oba přáteli a vážili si 

jeden druhého. 

Na druhé straně i Tarkovskij byl postaven před pokušení posloužit moci. Ve 

svém deníku vzpomíná: „Včera mě přijal Jermaš. Začal tím, že mi řekl, abych natočil 

film o Leninovi. Odpověděl jsem: „Na váš rozkaz! Ale pod podmínkou, že se mi do 

toho nikdo nebude plést, žádná kontrolní komise z Ústředního výboru ani nikdo jiný…“ 

Řekl, že to je nemožné. Tak jsem mu odpověděl, že to všechno skončí skandálem, který 

jim, a jemu v první řadě, přinese ty nejhorší trable. Tiše mi naznačil, že souhlasí a v tu 

samou chvíli, jestli se nepletu, povolil Idiota.“ 
43

 

Ale ne vždy se Tarkovskému podařilo vykroutit se z komunistických osidel a 

býval přinucen účastnit se komunistických rituálů: „Přímo mě donutili, abych 

promluvil na sjezdu sovětských filmařů. Pronesl jsem dokonale prázdný projev. Naučil 

jsem se mluvit nenuceně, jen abych běh věcí urychlil. Na závěr toho nesmyslného 

projevu jsem ocitoval Engelse: Čím více jsou autorovy záměry skryty, tím lépe pro 

umělecké dílo. A hned z toho byl poprask. Jistě, oni Engelse nikdy nečetli a mysleli si, 

že je to z mé strany provokace! Mám strach, aby mi ten projev nějak neuškodil nebo 

aby mi neuškodil později.“
44

 

 

2.10   Elitářský intelektualismus a láska k umění 

Jedním z typických prvků Tarkovského filmů jsou časté citace slavných obrazů. 

Jak uvádí ve své stati Innesa Ciporkina, v Ivanově dětství je to Dürerova Apokalypsa, 

ve filmu Andrej Rublev jsou to samozřejmě Rublevovy ikony, ve filmu Solaris obraz 

Bručela a ikona Trojice, v Nostalgii Madonna Piero della Francesca. V posledním filmu 

Oběť je citován obraz Leonarda da Vinci.
45

 Z citací obrazů nebo uměleckých motivů 

můžeme ještě namátkou uvést kladení do hrobu – kdy Galcev nese v náručí spícího 

Ivana, aby jej uložil do postele, ve filmu Andrej Rublev přímou citaci Breugelovy 
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zimní krajiny (tento motiv bude Tarkovskij citovat ještě ve filmu Zrcadlo), v Solaris je 

celá závěrečná scéna Krise klečícího před otcem citací Rembrantova obrazu Návrat 

ztraceného syna. V Zrcadle se objevuje da Vinciho portrét Ginevry da Benci, chlapce 

představujícího malého Andreje Tarkoského si prohlíží obrazové album Leoparda da 

Vinciho, dále se ve filmu objevuj parafráze již zmiňované Breuglovy zimní krajiny 

nebo  obrazů Georgie dela Toura. Film Stalker je jedním velkým podobenstvím 

Rublevovy ikony Trojice, ale mezi různými předměty zatopenými vodou se objevuje i 

část oltářního obrazu starých holandských mistrů.  

Tarkovského přítel z mlád Michail Romadin vzpomíná, jak si v 50. a 60. letech 

intelektuálové cenili těžce dostupných obrazových alb s reprodukcemi děl světového 

malířství: „Koupit novou čtveratou knížečku nakladatelství Skyra znamenalo veliké 

štěstí a když se zadařilo sehant knihu Rene Margita nebo Salvatora Dalí, tak hned byla 

senzace v kruhu našich moskevských známých. Každou novou knihu jsme pečlivě 

prohlíželi a potom se reprodukce postupně zakrývaly listem papíru s půlcentimetrovým 

otvorem uprostřed a umělec se hádal podle tahů štětce. Andrej měl tuto hru velice 

rád.“
46

 Tarkovskij tuto „hru“ hraje s diváky v závěrečné scéně filmu Andrej Rublev, 

kdy kamera dlouze a podrobně zblízka studuje jednotlivé ikony.  

Innesa Ciporkina v souvislosti s těmito „hrami“ ve své stati píše: „Právě 

povrchní vztah ke kultuře a historii – to je hlavní problém Andreje Tarkovského a 

celého jeho okolí… … Dobrá hra na procvičení paměti… Ale k pochopení obsahu 

uměleckých skvostů tato metoda nemá žádný vztah.“
47

 Je třeba říci, že celá stať 

Ciporkinové je zaujatou filipikou proti Tarkovskému a jeho filmům. V závěru 

Ciporkina napřed cituje výrok přítele Tarkovského Alexandra Mišarina: „Krev, kultura 

a historie – to bylo přetrženo v období proletkultu, kdy odešla jedna a nastoupila druhá 

inteligence, přišlo nové kino, postavené na jiných principech. Andrej byl jedním 

z prvních, kdo se pokusil překonat propast a on dokázal vytvořit most.“
48

 A Ina 

Ciporkina pokračuje: „ Ale copak tohle je most? Spíše ostrov mezi nepochopenou 

minulostí a nejasnou budoucností. Filmy Tarkovského představují zrcadlo, v němž se 

odráží pohled na svět sociální skupiny pevně svázané strachem z budoucnosti a 

nepochopením minulosti.
49
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Je nasnadě, že Tarkovského obliba v citování slavných obrazů nebo jejich 

umísťování do záběrů, nebyla jen lacinou snahou dodat svým filmům zdání kontinuity 

s vrcholnými výtvory lidského ducha a umění. Zřejmě mu šlo  o vytvoření spojení 

s dávnými mistry. Tím, že umisťoval jejich obrazy do svých „pohyblivých obrazů“ jim 

spíše chtěl vzdát hold, pokorně se přiznat k tomu odkud bere inspiraci pro svoji tvorbu 

a v neposlední řadě poukázat na univerzalitu krásy a uměleckého citu.  

Tarkovského dílo má své zaryté příznivce i zaryté nepřátele. Každý se musí sám 

za sebe rozhodnout, kdo se blíží pravdě. Ciporkinové lze namítnout, že Tarkovskij 

dráždil právě ty, kterým vadilo, že jeho tvorba není v  jednom z jasně definovaných 

myšlenkových nebo ideologických proudů. Na jedné straně vadil komunistům a jejich 

tezi o prvenství materie před duchem, na druhé straně lidem zastávajícím názor, že 

pravé ruské umění je plně v linii s učením Ruské pravoslavné církve. Jasným příkladem 

tohoto názoru byla Solženicynova kritka  filmu Andrej Rublev.  

Nicméně je pravda, že režisérovy filmy jsou snahou něco najít, postavit určitý 

most. Tarkovskij celý život hledal duchovní proudy a hnutí, která by ho přiblížila 

něčemu vyššímu, transcendentálnímu, mnohá dogmata mu byla skutečně zcela cizí, i 

když se to netýkalo stoprocentně všech. Zastával například názor, že duchovnost Ruska 

je pro zbytek světa nedostižná, nepochopitelná. Těšila jej ocenění, jichž se jeho tvorbě 

dostalo na Západě, přesto však tvořil především pro ruského a sovětského diváka. Jeho 

snahou nebylo opěvovat přítomnost, budoucnost nebo minulost, nešlo mu ani o 

vytváření součastného jazyka, či o pochopení myšlenkových pochodů umělce. 

Tarkovskij se v celé své tvorbě snažil o návrat k hodnotám, bez nichž si nedokázal 

představit posun lidstva i jednotlivce vpřed.  

 

 

2.11  Umělecké zpracování filmů 

 

2.11.1 Intuitivnost jako umělecká metoda 

 Tarkovského umělecká metoda byla v určitém smyslu navýsost intuitivní. Měl 

dokonale zvládnutou formu režisérské práce a dokázal strávit obrovské množství času 

přípravou těch nejmenších detailů. Přesto při filmování působil na mnoho lidí dojmem, 
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že neustále improvizuje. Ve skutečnosti jen hledal ten nejlepší způsob, jak vyjádřit 

konkrétní myšlenku, pocity svých hrdinů nebo jen šumění větru ve vysoké trávě.  

Často se při natáčení filmů v SSSR odchyloval od původního scénáře, protože 

se jeho úmysly a umělecké cíle rozvíjely v průběhu natáčení. Když potom točil své 

filmy v zahraničí, tak byl najednou celý nesvůj z toho, že natáčení má pevně stanovený 

počet dnů i harmonogram a že není možné rozhodnout se přetočit nějakou scénu jen 

proto, že se režisérovi nezdá.
50

 Na jedné straně tedy Tarkovskij byl nucen pracovat 

jinou, systematičtější metodou, ale na straně druhé šla jeho práce rychleji kupředu, 

užíval si větší profesionality výrobního týmu a jak nakonec sám přiznal, výsledek byl 

stejný.
51

 

Snad každý velký umělec má nejen svoji vlastní, propracovanou tvůrčí metodu, 

ale zároveň těží ze své intuice. Je nasnadě, že v případě filmového umění, kdy každý 

projekt stojí obrovské peníze, si ne každý režisér může dovolit využít intuici. 

Tarkovskij tak pracoval, což na jedné straně kladlo zvýšené nároky na jeho 

spolupracovníky, ale na straně druhé jim to umožňovalo stát se součástí tvůrčího 

procesu. 

Vadim Jusov v jednom svém vzpomínkovém textu o Tarkovském líčí, jak 

režisér při práci na filmu Andrej Rublev přinesl na natáčecí scénu husy. V té době se 

natáčely scény dobytí města Vladimiru společnými rusko-tatarskými vojsky. 

Tarkovskij plánoval, že bude husy házet před kameru. Jusov vzpomíná …„ Proč, na co? 

Proč se tady objevily ty husy? Takto se to nedělá: nic podobného jsme si nedomluvili 

ani neplánovali. Všechno ve mně protestovalo, věděl jsem, že tento domácí pták 

nepoletí, bude jen zmateně plácat křídly, vytvoří v obraze zmatek. Ale nebylo naším 

pravidlem hádat se na place. Začal jsem natáčet a Andrej házel ty husy. Na plátně mě 

potom uhranuly neohrabaností a bezmocností, podtrhnutou zpomalenou rychlostí – byl 

to dojemný obraz.“
52

 

 

2.11.2 Element krutosti  

Někteří Tarkovského odpůrci vyčítali jeho filmům přílišný naturalismus, jiní 

tvrdé, až tyranské zacházení s herci. A to přesto, že hrát v Tarkovského filmech bylo 

snem mnoha herců, i když jen nemnohým se jejich přání vyplnilo. Je pravdou, že 
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režisérova spolupráce s herci byla výjimečná, i kdy\ž na druhou stranu dával hercům 

velkou svobodu, ale „jen“ v rámci jakéhosi „kánonu“. Ostatně, řada výpadů vůči jeho 

domnělé krutosti k hercům byla založena na nedorozuměních. 

Dobrý příklad takového „plodného nedorozumění“ přináší ve svých pamětech 

herec Jurij Nikulin, známý v SSSR především ze svého působení v cirkusech, kde 

účinkoval jako klaun. Jeden z Tarkovského asistentů Nikulinovi nabídl roli klíčníka 

Patrikeje ve filmu Andrej Rublev ještě dlouho před začátkem natáčení, když literární 

scénář vyšel v časopise Isskustvo kino. Ve svých vzpomínkách Nikulin píše, že přijal 

roli ve filmu Andrej Rublev proto, že Tarkovskij byl v té době znám jako režisér 

výjimečného snímku a  tak tedy toužil setkat se s ním pracovně.
53

  Nikulinovi se role 

líbila kvůli své neobvyklosti - byl v té době již dobře znám jako představitel komických 

rolí. Při prvním setkání s režisérem se Nikulinovi zdálo, že Tarkovskij je příliš mlád, 

ale již po několika minutách rozhovoru o filmu a své roli, zcela změnil názor. Filmová 

postava se objevuje ve dvou scénách a ve druhé je mnich Petrikej po dobytí Vladimiru 

spojenými rusko–tatarskými vojsky v přítomnosti malého knížete mučen, aby vyzradil, 

kde je ukryto klášterní zlato.  

Nikulin vzpomíná: „Když natáčeli scénu mučení, tak herec představující Tatara 

přibližuje k mému obličeji hořící pochodeň. Je jasné, že pochodeň se k obličeji 

nepřibližovala, ale na plátně vzniká dojem, že mi opalují obličej. V tom záběru mne 

bylo vidět jen do pasu. Začali natáčet záběr. Pochodeň hoří, představitel Tatara pronáší 

svůj text a já stále hlasitěji křičím strašným hlasem. Už křičím z plných sil. Prostě řvu. 

Všichni mne pozorují, ale nikdo si nevšímá, že z pochodně na mé bosé nohy odkapává 

hořící benzín. Byl jsem pevně přivázán a nemohl jsem se ani pohnout nebo posunout 

nohu, kroutil jsem očima a křičel jsem ze všech sil. Když už byla bolest nesnesitelná, 

začal jsem na Tatara křičet slova, která nebyla ve scénáři. Nakonec natáčení ukončili. 

Přišel ke mně Andrej Tarkovskij a povídá: „Jste chlapík. Křičel jste tak přirozeně a 

v očích jste měl takovou opravdovou bolest. Prostě chlapík!“ Vysvětlil jsem 

Tarkovskému, proč jsem tak přirozeně křičel a ukázal jsem mu své nohy pokryté 

puchýři od popálenin.
54

 

Zaangažování Nikulina, který byl širokému publiku znám jako cirkusový klaun 

pro splnění tragické role nebylo náhodné, byl to velice promyšlený tah. Tarkovskij tu 

využívá nejen Nikulinových komediálních schopností, které se uplatnily především v 
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první scéně, v epizodě Poslední soud, kdy klíčník Patrikej velmi neohrabaně, směšně, 

přemlouvá Rublevovy pomocníky, aby začali práci na freskách Vladimirského chrámu 

bez Rubleva, když ten se zdráhá. Pak se Patrikej objeví až ve scéně, kdy je umučen. 

V postavě Patrikeje se tu setkává klasická křesťanská myšlenka vznešenosti oděné do 

hávu malosti a ošklivosti. Takový koncept se v Tarkovského filmu jistě nemohl objevit 

náhodně. Sám Nikulin ve svých pamětech uvádí, že se diváci při jeho objevení se na 

plátně v roli Patrikeje zprvu smáli v očekávání komického výstupu. Tarkovskij tedy 

využil tohoto paradoxu k podtrhnutí této myšlenky.  

Ve vzpomínkách Tarkovského spolupracovníků se zachovalo vyprávění o tom, 

jak režisér doslova psychicky deptal Nikolaje Burljajeva při natáčení závěrečné scény 

filmu Andrej Rublev. …“Tak například jsme natáčeli v Rublevovi Nikolaje Burljejeva, 

který hrál Borisku, syna zvonařského mistra. Aby se mohl dostat do potřebného 

rozpoložení, musel jsem neustále říkat svým asistentům, aby mu vnucovali myšlenku, 

že hraje velice špatně a že budu muset přetáčet. Musel se tedy po celou dobu nacházet 

ve stavu jakési katastrofy, kdy ničemu na světě nevěřil.“
55

 

 

2.11.3 Syntéza objektivního a subjektivního 

Tarkovskij rozvinul ve svých filmech metody syntézy objektivního a 

subjektivního. V tomto smyslu se projevuje novátorství ve všech jeho filmech a to jak 

v jejich formální struktuře, tak především v chápání člověka. Tarkovskij ve svých 

filmech úmyslně klade vedle sebe dvě protikladné, ale zároveň doplňující se dějové 

linie - dva světy. Ve filmu Ivanovo dětsví je to svět války a svět Ivanových snů. Ve 

filmu Andrej Rublev staví do kontrastu tvůrčí svět mnicha Andreje Rubleva a mladého 

zvonaře Borisky. Rublev tvoří překrásné ikony, které představují otevřené okno do 

duchovní dimenze existence světa, ale žije v krutém světě. Tento rozpor přivede 

Rubleva k rozhodnutí přestat tvořit a odmlčet se rovněž fyzicky. Až hluboký duchovní 

prožitek, jakým bylo pro něj sledování tvůrčího zápasu při odlévání zvonu, způsobil, že 

mnich pochopil, že nemá právo zakopat svůj talent. Uvědomil si, že jeho cesta ke spáse 

a k naplnění vede přes křížovou cestu umělecké tvorby. Krása vznikající v krutém světě 

je to, co zdobí lidskou existenci. Ve filmu Solaris proti sobě Tarkovskij postavil svět na 
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zemi a svět kosmické stanice. Ve filmu Zrcadlo se prolíná mnohem více dějových linií 

a to dokonce v několika paralelně běžících časech.   

Vlastně tím říká, že nemůžeme dobře popsat a pochopit objektivní skutečnost, 

aniž bychom ji zobrazili na pozadí subjektivního světa jednotlivce. Tato myšlenka, 

ničím nepřekvapující v západní civilizaci, má v tradičním ruském světě potenciál 

nálože dynamitu. Tarkovskij samozřejmě nebyl první, kdo podobné myšlenky 

vyjadřoval. Díky umělecké formě a hloubce svých myšlenek o člověku a jeho místě 

v historii, ční tak vysoko nad své součastníky.  
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3 Ivanovo dětství 
 

3.1 Jiný pohled na válku 

Film Ivanovo dětství je originální nejen z hlediska filmařských postupů, (jejich 

posouzení nebude tématem této práce), ale především z hlediska zachycení nebo 

ztvárnění válečné etapy historie SSSR. Film je pozoruhodný tím, že Tarkovskij 

nevytvořil jen další z válečných filmů, ale velice komorní film zachycující vnitřní svět 

malého chlapce. Spíše než okouzlujícího malého hrdinu stvořil Tarkovskij oběť války. 

Neoslavuje heroismus válečných let, ale upozorňuje, že válka je neštěstí. Zatímco 

v tradičních válečných filmech sovětské produkce byla válka zneužívána k apoteóze 

komunistického státu a jeho lidu, k vybičování pocitu ohrožení a podpoře myšlenky o 

spravedlivosti boje proti kapitalistickému Západu a jiným nepřátelům SSSR, 

Tarkovskij poukazuje na ničivý efekt války pro dětskou duši. Válka není normální. 

Namísto pompézních oslav vítězství zakrývajících cenu, jež za ně byla zaplacena 

opakuje Dostojevského myšlenku, že štěstí celého světa nelze vykoupit jedinou dětskou 

slzou. Tarkovskij se vlastně stává ombudsmanem práva bezejmenných obětí války na 

pietní vztah k jejich oběti. 

 Tímto přístupem k válečné tematice se zcela jasně vydělil ze zaběhnutého 

proudu. Nechce zpochybňovat smysluplnost obětí, spíše odmítá monstrózní oslavu 

mrtvých. Jeho film je jakousi liturgií za zabité děti, za zničené dětství a ukradenou 

rodinu. Tento Tarkovského přístup k látce samozřejmě není jeho vynálezem. 

Nepochybný vliv měla na Tarkovského tvorba dvou představitelů mladšího pokolení 

sovětských režisérů, kterým se koncem 50. let podařilo zásadně změnit jazyk 

kinematografie, oprostit ho od falešných a zaběhaných ideologických stereotypů. Filmy 

Čtyřicátý první (1956) a Balada o vojákovi (1959) Grigorie Čuchraje a také Jeřábi letí 

(1957) Michaila Kalatozova zahájily novou epochu v sovětské kinematografii. V těchto 

filmech byly překonány stereotypy idealizovaného zobrazování občanské  a druhé 

světové války. Válka už nebyla proudem hrdinných zápasů a skvělých vítězství, ale 

tragédií, která přinesla lidu nesnesitelné obtíže a utrpení.  

Centrálním tématem sovětské kinematografie 40. – 60. let byla válka. Ve svém 

prvním celovečerním filmu Tarkovskij pokračoval v přibližování se k pravdivější a 

hlubší reflexi války a zároveň přenesl akcent centra pozornosti od objektivní reality 
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k subjektivnímu světa jednotlivce. Film vynikal svojí neobvyklou formou zobrazení. 

Nehledě na to, že se sovětské kinematografii vedle zobrazování hrdinství národa 

dostávala do popředí i tragédie jednotlivce, přesto osudy jednotlivců sloužily jako 

potvrzení obecných zákonitostí, stávaly se jakýmsi průsečíkem dějových linií a sil, 

které formovaly historii. Tato charakteristika platí především pro již zmiňované filmy 

Balada o vojákovi a Jeřábi letí.  

Tarkovskij tento zažitý stereotyp dokonale bortí, když uděluje hlavní pozornost 

tématům a motivům, které obohacují tradiční představy o vzájemném vztahu mezi 

jednotlivcem a velkou historií. Jeho pozornost nepřitahují historické události, ale spíše 

jednotlivec a jeho vnitřní svět. Tato jeho tendence, která se zrodila  během práce nad 

filmem Ivanovo dětství byla plně rozvita ve filmu Andrej Rublev. Vnitř smysl tohoto 

přístupu se skrývá v čínském přísloví, které si Tarkovskij zapsal do svého deníku: „ 

Veliký člověk je pro lidstvo katastrofou.“
56

 

Naproti tomu válka znamená v životě filmů Balada o vojákovi a Jeřábi letí 

tragický přelom. Nutí  hrdiny, aby vyřešili problém vyřešení konfliktu ve vztahu 

osobního života a zájmu společnosti. Autoři staví do konfliktu touhu po osobním štěstí 

a imperativ osobní oběti ve jménu všeobecného blaha. A právě zdánlivá neřešitelnost 

tohoto střetu jim přidává vznešenou tradičnost, ne nepodobnou antickým tragédiím. 

Osobní štěstí v těchto filmech neexistuje mimo kontext společenských hodnot. Budoucí 

vítězství ve válce, kvůli kterému hrdinové těchto filmů obětovali své osobní štěstí, bylo 

náhradou za jejich životní tragédie a bylo jediným cílem, o nějž tito hrdinové usilovali. 

Tento pohled na historii navazoval na tradiční uměleckou formu sovětského umění, 

která byla spojena s absolutní převahou objektivního času nad subjektivním. Objektivní 

běh historie, představoval hlavní téma  filmu a osobní vztah hrdinů k událostem, které 

je obklopovaly byl jen doplňkem, obohacením celého příběhu. 

V tomto kontextu je jasně vidět novátorství Tarkovského tvorby. Autor vědomě 

klade do protikladu dvě navzájem protikladné dějové linie, spojené objektivní 

skutečností války. Protipólem vnějšího, zdánlivě absolutního panství války nad 

objektivní realitou je Ivanův vnitřní svět a jeho vlastní tok času. V tomto uměleckém 

postupu nebyl Tarkovskij průkopníkem. Čím se Tarkovskij vyděloval, bylo to, že 

subjektivní svět hrdiny nadřadil světu objektivnímu. Okolnost války umožňuje 

Tarkovskému jasně vyjádřit na sovětské poměry revoluční myšlenku: Člověk si může 
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uchovat nezávislost dokonce v podmínkách, kdy na člověka působí síly schopné 

převrátit svět.  

 

3.2 Vzniku filmu 

Vadim Jusov vzpomíná, že to byl on, kdo přivedl Andreje Tarkovského na 

myšlenku ucházet se o realizaci filmu, jehož předlohou je novela Vladimíra 

Bogomolova Ivan. Jako autoři scénáře jsou uvedeni autor novely Ivan, která posloužila 

jako literární předloha, Vladimír Bogomolov a Michail Papava. Původně film natáčel 

režisér Eduard Abalov ve studiích Mosfilmu, ale materiál, který natočil byl 

nepoužitelný a velká část peněz určených na natočení filmu byla utracena.  

Andrej Tarkovskij v roce 1973 popisoval, jak se k natáčení filmu dostal: 

„Nabídli mi natáčení filmu. Měl jsem z toho velkou radost… Přečetl jsem si scénář a 

naznal jsem, že jsem poslední režisér z Mosfilmu, kterému nabídli, aby film natočil. 

Nikdo se do toho nechtěl pustit, protože již bylo utraceno milión starých rublů, sto 

deset tisíc nových a celkem bylo na film vyděleno dvě stě padesát tisíc nových rublů. 

Takřka polovina peněz byla utracena a výsledek – zmetek. Tak jsem to vzal, přepsal 

jsem scénář. …Netroufali jsme si začít natáčet, dokud jsme nevymysleli ty Ivanovy 

sny. …A potom mi pomohlo, když jsem našel Kolju Burljajeva. Tehdy mu bylo 13 -14 

let… Natáčení bylo strašné, protože jsem věděl, že když se mi film nepovede, nebudu 

už mít žádnou naději, že kdy natočím nějaký jiný film. A na druhou stranu jsem ten 

film považoval za zkoušku…Vážně jsem přemýšlel o tom, že když se mi film 

nepovede, jen těžko zůstanu u kinematografie. Byl jsem tehdy velice ctižádostivý, 

hodně jsem věřil ve svoji výjimečnost. Propadák bych prostě nepřežil…“
57

 

Prvotní projekt natáčení filmu byl ukončen v říjnu 1960. Až 16. června 1961 

dostal Tarkovskij povolení pokračovat v natáčení, které bylo ukončeno 18. ledna 1962 

a již 30. ledna byl hotový první sestřih. Tarkovskij na střihu pracoval ještě v průběhu 

natáčení, což se stalo jeho obvyklou pracovní metodou. Již 3. března byl film schválen. 

Film byl tedy hotov za 8 měsíců práce s úsporou 24000 rublů!  

Přesto nebyl vznik filmu žádnou hladkou záležitostí. Velké komplikace 

Tarkovskému způsoboval pracovní konflikt s autorem novely Vladimírem  

Bogomolovem, který byl formálně uveden jako autor scénáře. Nejen že Bogomolov 

                                                 
57

 In. Boldyrev, Nikolaj, Žertvoprinošenie Andreja Tarkovskogo, str. 122,Vargius, Moskva, 2004, překlad 

T.J. 



 57 

kritizoval skutečnost, že Tarkovskij přidal čtyři snové sekvence, čímž celý film 

zlyrizoval, ale rovněž nesouhlasil s tím, že do děje připsal motiv lásky mezi Mášou a 

Chopinem, který v novele není. Tarkovskij navíc upozadil detailní popis válečných 

událostí a celou pozornost přenesl na kontrast mezi  vnitřním světem Ivana a 

skutečným světem války.  

Film musel samozřejmě projít všemi „kruhy očistce“, schvalovacím řízením, 

během něhož se k filmu vyjadřovali zástupci filmového svazu i ideologičtí pracovníci. 

Největší kontroverzi vzbuzovala dokumentární sekvence, ukazující ohořelá těla a mrtvé 

děti. Největším zastáncem Tarkovského byl pochopitelně Michail Romm
58

, 

Tarkovského pedagog ve filmovém institutu, který varoval před jakýmikoliv střihy, 

označil film za velice silný a vysvětloval nezbytnost kontroverzních scén – lásky a 

dokumentárních záběrů. Naproti tomu autor předlohy Vladimír Bogomolov podtrhl  své 

výhrady vůči scéně Cholina a Máši i vůči nepřesnostem v popisu vojenských reálií. 

Vůči znázorňování krutých scén měl výhrady i předseda Svazu Spisovatelů a otec 

režisérů Nikity Michalkova a Andreje Končalovského Sergej Michalkov. Tarkovskému 

nabídli, aby o výhradách dva dny popřemýšlel. Tarkovskij sice s výtkami nesouhlasil, 

nicméně slíbil, že o nich popřemýšlí. Generální ředitel Mosfilmu  V. N. Surin během 

jednání řekl, že režisér nemusí odpovídat na všechny kritické poznámky, pokud 

takovou potřebu necítí! Retrospektivně viděno, co by Tarkovskij dal zato, kdyby 

podobně probíhala schvalovací řízení všech jeho následujících filmů. Dva dny nato byl 

schválen a v červnu 1962 byl oficiálně dán do distribuce v SSSR. Film byl zařazen do 

první kategorie filmů, což znamenalo největší možný počet kopií, jeho promítání 

nejlepších kinech.
59

 V srpnu byl odeslán na filmový festival do Benátek, kde za něj 

Tarkovskij převzal hlavní cenu Zlatého lva. Film pak ještě získal řadu ocenění na 

mezinárodních festivalech.  

Takřka přes noc se Tarkovskij stal pojmem ve světě filmu. Jeho učitel na 

filmové škole Michail Romm mluvil několik měsíců o filmu jako o příkladu 

současného filmového jazyka.  A tak se stalo, že tvůrčí neúspěch kolegy režiséra 

Eduarda Abalova začínající a neznámý režisér Andrej Tarkovskij přetavil v tragickou 

poému, která ne náhodou zasáhla samotného Jeana Paula Sartra. Sartre po shlédnutí 

filmového debutu mladého sovětského režiséra napsal dopis adresovaný redaktorovi 
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novin ultra-levicových Unita Mario Alicante. Sartre v dopise reagoval na negativní 

článek o filmu Ivanovo dětství, který Unita otiskla.
60

 V článku, na nějž Sartre reagoval,  

italští komunisté obviňovali Tarkovského nejen z formalismu (od italských komunistů 

zní takové obvinění zábavně), ale i expresionismu, překonaného symbolismu a  

z mělkého buržujství, protože film získal hlavní cenu benátského filmového festivalu 

Zlatého lva.  

Sartre Tarkovského hájí, tvrdí, že je to pravý sovětský umělec a rozebírá svůj 

výklad filmu. S podstatou Sartrova výklade lze bez problémů souhlasit. Říká, že válka 

rozbila Ivanovo dětství a že film je o sovětské tragédii, jíž je zničené dětství celé 

generace. Přesto nesouhlasím se Sartrem v jednom důležitém bodě. Sartre píše, že Ivan 

je zrůda vytvořená válkou. Tvrdí, že Ivanovi  dospělí přátelé ho na jedné straně mají 

rádi, ale na druhé straně se jim hnusí právě díky své touze po odplatě. Sartre píše“ 

„Láska je pro Ivana navždy uzavřenou cestou.“
61

 

Tato teze je podle mého názoru v rozporu s Tarkovského záměrem. Ivan 

rozhodně není zrůdou. A rozhodně pro něj láska není uzavřenou cestou. Jen jeho láska 

je jiná, než láska Cholina a zdravotnice Máši. Je to láska, která obětuje sama sebe pro 

druhé. A taková láska je podle křesťanského výkladu obsaženém tou nejvyšší láskou: 

„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele“
62

 

Sartrův dopis byl přetištěn i ve francouzských novinách Lettre Francois. Zdá se 

mi, že dopis sám nevypovídá tolik o filmu samotném, jako spíše o tom, jak určitá část 

západoevropské levice hodnotila tento sovětský film. Dopis by dnes mohl sloužit jako 

obžaloba levice kvůli svému nekritickému vychvalování SSSR. Jakkoliv musel takový 

dopis Tarkovskému lichotit, přece se nemohu zbavit dojmu, že v něm Sartrův text 

musel vyvolal nevoli právě kvůli zaslepenému vychvalování SSSR. Ostatně, o vztahu 

Tarkovského k Sartrovi svědčí jeho zápis v deníku: „Sartre zemřel. Jeho poslední 

interview působilo smutným dojmem: vzdal se mnoha myšlenek, které předtím hlásal a 

kterými ovlivňoval mládež. My jsme ale už dlouho cítili to, k čemu on došel na konci 

života. Vůbec ne proto, že by předčasně zestárl, nýbrž proto, že jeho koncepce byly 

příliš povrchní. Například přiznal, že zatajil skutečný dojem, který si přinesl z cesty do 

SSSR roku 1954, protože měl strach,  aby o nás nemluvil špatně.“
63
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V Sovětském Svazu byl film oceněn za svůj přínos k rozvoji sovětského filmu. 

Nejvíce byl vyzdvihován poetismus filmu. Na film se soustředila pozornost probíhající 

debaty o jazyku současné sovětské kinematografie. Panoval názor, že film představuje 

velký pokrok ve vývoji filmu. Kritici oceňovali subjektivní kameru a vyprávění příběhu 

pomocí vedlejších narativních prvků, prolínání snů a reality, originální použití 

filmových kronik, nezapomenutelného hrdinu, protiklad dvou světů – vnitřního a 

vnějšího a především hluboký humanismus. 

 

3.3 Zpracování válečné tématiky 

Téma druhé světové války se od poloviny 40. let se v SSSR a jeho satelitech 

stalo osou umělecké tvorby všech uměleckých žánrů. Válečné události a hrdinství 

sovětského lidu se staly silnou ideologickou zbraní. Zachycené na filmový pás staly se 

v pravém slova smyslu i novodobou ikonou víry ve stalinismus a komunismus. Jestliže 

do války byla hlavním nástrojem indoktrinace mas Říjnová revoluce, od konce války se 

těžištěm metavyprávění stala Velká vlastenecká válka. Myslím, že se tak stalo nejen 

kvůli hrůzám a obětem, které národy SSSR v průběhu války musely vytrpět, ale i proto, 

že se Stalin konečně dočkal události nepopiratelného významu, v níž se nemusel dělit o 

zásluhy ani s Leninem. Jestliže byli občané během války vedeni k myšlence, že 

existující systém je nezbytný proto, aby válka byla vyhrána, pak po jejím skončení byli 

lidé nadále mobilizováni (samozřejmě že v daleko menší míře) proto, aby byla 

odvrácena další válka, ačkoliv to byl právě SSSR, který mezinárodní situaci vyostřoval. 

Od poloviny 40. let válečné filmy dlouho pokračovaly v předválečné tradici 

schematického líčení vítězného a spravedlivého boje proti nepříteli. Jedinou vážnější 

inovací bylo plné rozvinutí Stalinova kultu. Snad nejvýrazněji byl tento způsob 

vyprávění o válce zachycen ve filmu Pád Berlína. Tam vystupuje postava Stalina jako 

„deux ex machina“. Když se v závěru filmu hlavní hrdinové, chlapec a dívka setkávají 

v osvobozeném Berlíně a radují se ze setkání, přilétá do města Stalin a dívka mu děkuje 

za osvobození. Je jasné, že toto ztvárnění historie nebylo přímo „inspirováno“, ale 

nařízeno Stalinem, který trval na tom, aby se objevoval ve filmech věnovaných válce 

v hlavní roli, ať už se jednalo o umělecký nebo dokumentární film. Ostatně, takové 

nařízení se týkalo všech uměleckých forem. 
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Mluví o tom ve svých pamětech i Dmitrij Šostakovič v souvislosti s uvedením 

jeho symfonie: „Když byla Devátá symfonie uvedena, Stalin se příšerně rozzuřil. Měl 

dojem, že jsem urazil jeho nejposvátnější city. Nebyl tam sbor, nebyli sólisté a ani 

apoteóza nebyla – po podkuřování největšímu z největších ani zdání. Byla to prostě 

hudba, které Stalin nerozuměl, a jejíž hodnota byla tudíž pochybná… …To nebyl jen 

můj případ. Dovženko mi vyprávěl skoro stejnou historku. Natočil za války 

dokumentární film a Stalina v něm vynechal. Stalin běsnil. Nechal si Dovženka zavolat. 

A Berija na něj v Stalinově přítomnosti řval: „Tos nemohl na vůdce věnovat ani deset 

metrů filmu? Tak teď budeš žít jako pes!“ Jako zázrakem zůstal Dovženko ušetřen“.
64

 

Tarkovského válečný film se vyznačoval novátorským přístupem k vyprávění 

válečné látky. Tématem vyprávění není hrdinství řadových bojovníků rudé armády, ani 

obětavost lidí, za hrozných podmínek žijících v týlu, ale příběh malého chlapce, 

kterému válka vzala nejen šťastné dětství, ale i matku a s ní i  dětské vidění světa. Na 

válečný film je v něm ukázáno jen málo bojových scén. Oko kamery spíše pozoruje 

krajinu zpustošenou válkou a um režiséra se snaží ukázat divákovi zpustošenou krajinu 

lidské duše. 

 Tarkovskij měl nepochybně štěstí, že svůj první film točil začátkem 60. let, kdy 

běžela naplno doba takzvaného „chruščovovského tání“. Dogma, že se ve válečných 

filmech musel oslavovat především soudruh Stalin a jeho zásadní podíl na vítězství nad 

fašismem se pomalu vytrácelo a centrem filmových námětů se staly obrazy úsilí a 

hrdinství lidu. V tomto období začínají válečné filmy věnovat pozornost obyčejným, 

malým hrdinům. V tomto smyslu proběhla v sovětské kinematografii stejná revoluce, 

jako když před více než sto lety uvedl na literární scénu N.V. Gogol „malého“ člověka 

ve svých Petrohradských povídkách. Nejvýznamnějšími Tarkovského předchůdci 

v novém, lidštějším popisu národního zápasu byli režiséři Grigorij Čuchraj a Michail 

Kalatozov se svými filmy Osud člověka a Jeřábi letí. V jejich filmech se poprvé 

dostávají ke slovu obyčejní lidé, dospělí, kteří prožívají své tragické osudy 

poznamenané válkou. 

Naproti tomu Tarkovskij však jako hlavního hrdinu uvádí malého chlapce, který 

chodí na výzvědy za linii fronty, riskuje při tom život. Toto téma samozřejmě nebylo 

vlastně novátorské, příběhy o „synech pluku“ jsou dobře známy i v České republice. 

                                                 
64

 Šostakovič, Dmitrij; Volkov, Salomon. Paměti Dmitrije Šostakoviče.Praha: Akademie múzických 

umění. 2006.str. 211 



 61 

Sovětský film Syn pluku byl natočen v roce 1949.
65

 Navíc Tarkovskij si film a tudíž i 

téma nevybral, spíše to bylo naopak. Co je na tomto filmu zásadní, je režisérovo 

odmítnutí zpracovat námět tradičním způsobem - tedy ukázat prvoplánové hrdinství 

malého – velkého muže, který uvědoměle plní společenskou objednávku – v tomto 

případě pomáhá ničit Němce. Jeho Ivan je především obětí, jeho vítězství nespočívá 

v tom, že Německo bude poraženo, ale v tom, že obětoval sebe za druhé.  

V Tarkovského přístupu byl radikálně protiklad dvou světů malého Ivana. 

Střetávají se svět Ivanových snů, které jsou naplněny vizuální krásou, radostí a pocitem 

bezpečí a svět jeho bdění, který je velmi dobře vykreslen již během úvodních titulků, 

kdy se Ivan plíží z výzvědné mise  přes linii fronty zničenou krajinou, vypálenými 

vesnicemi a po pás v černé studené vodě. Aby se nakonec dostal ke svým, musí Ivan 

přeplavat hrozivě vypadající černou řeku, která nápadně připomíná řeku Styx, která 

v řecké mytologii odděluje podsvětí od světa živých. Tarkovskij se dlouho nemohl 

odhodlat k tomu, aby začal film točit, hledal něco, co by filmu přidalo hlubší význam. 

Nakonec to byly Ivanovy sny a jejich kontrast vůči světu mimo sny. Sny se nakonec 

zdají být reálnější, než život sám. 

Prolínání světa živých, kde existuje láska, který je ve filmu reprezentován 

jednak Ivanovými sny, ale i scénami v březovém hájku, kde Cholin prožívá svůj krátký, 

čistý, hluboký a přece tragický román s ošetřovatelkou Mášou a světa mrtvých, který 

pohlcuje všechny živé postavy, je jedním ze základních témat filmu. Tento protiklad je 

ve filmu cítit, jako slyšíme ve varhanních fugách základní melodii hranou basovým 

rejstříkem. V některých okamžicích režisér pak prolínání světů posouvá do popředí  

více.  

Například ve scéně poslední večeře před odchodem na rozvědku, kdy Cholin ví, 

že Katasonyč je mrtev a přece se mu zdá, že voják, který vešel do místnosti, kde sedí 

s Galcevem je právě Katasonyč. I sám Cholin, který, jak se dozvídáme na konci filmu 

ve válce zahyne, je si vědom toho prolínání dvou světů. Jako by  Cholin vědomí, že 

stojí na rozhraní světa živých a světa mrtvých, nedokázal zahnat ani v hájku, když je 

s Mášou. V jednu chvíli si uvědomuje, že on, ačkoliv stále ještě chodí ve světě živých 

sem již nepatří, uvědomuje si svoji neschopnost zachránit ji před osudem, který čeká 

jeho a proto náhle posílá zmatenou Mášu pryč od sebe a ta ho, zcela zmatena, 
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poslouchá. Galcev, který je do Máši také zamilován, a je její nadřízený, ji posílá 

z fronty pryč pod záminkou, že nedokáže udržet pořádek ve svěřeném oddíle. Cítíme 

však, že je to jen záminka. Máša se Chopinem přichází rozloučit ve chvíli, kdy ten 

večeří s Ivanem a Galcevem před jejich cestou za nepřátelskou linii. Rozloučení 

proběhne tak, že si Cholin Máši nevšimne. Jako by již nebyl schopen vidět živé kolem 

sebe. 

Ve filmu se vlastně prolínají tři světy. Svět lásky, představovaný Ivanovými sny 

a láskou Cholina a Máši, svět smrti, ztvárněný zpustošenou krajinou, mrtvým lesem a 

vypálenou krajinou a svět šíleného staříka, kterého Ivan potkává během svého útěku ve 

vypálené vesnici. Stařec neunesl smrt ženy, zničení jeho vesnice a tím i celého světa. Je 

příznačné, že si Ivan se staříkem dobře rozumí, protože jsou, každý po svém, odděleni 

od světa, který je obklopuje. Ivan svými sny, stařík svým šílenstvím. Oproti tomu jsou 

hlavní dospělé postavy filmu ztvárněny tak, jako by si uvědomovaly zvrácenost světa 

války, a dařilo se jim zůstat navzdory šíleným okolnostem jaksi nad věcí. Dospělí si 

prostě uvědomují, že válka kolem nich není jev přirozený, a jsou si vědomi její 

konečnosti.  

Ivan naproti tomu si tuto časovou omezenost války neuvědomuje. Válka se mu 

stala normálním jevem, způsobem života, a není schopen přechodu do jiného světa. 

Proto se brání tomu, aby byl poslán do Suvorovského vejenského učiliště. Byl vyrván 

ze svého šťastného světa a uvržen do světa války po smrti matky. Proto z tohoto světa 

nechce odejít. Pro něj již není místo ve šťastném životě. Potvrzuje to i jeho fascinace 

Dürerovými grafikami a zejména obrazem Apokalypsy. Tarkovskij sice tuto scénu 

využívá k tomu, aby Ivanovými ústy řekl, že národ, který pálí knihy, tím myslí Němce, 

nemůže mít žádné spisovatele,   přesto tato scéna odkazuje především na příbuznost 

Ivanova světa se světem Apokalypsy.   

 

3.4 Znovunalezený kříž 

Dalším významným prvkem filmu je uvedení křesťanských symbolů na scénu. 

Uvádět ve svém vůbec prvním filmu křesťanskou symboliku bylo od mladého 

začínajícího režiséra zřejmě hodně odvážné. Nehledě na skutečnost, že v politické 

oblasti došlo k určitému uvolnění, přece právě v šedesátých letech docházelo v SSSR 
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k dalšímu barbarskému bourání chrámů. Doba stále nebyla otevřená jiné ideologii, než 

komunistické.  

A tak Tarkovskij ve svém filmu křesťanství s jeho hodnotami jaksi rehabilituje. 

Ve filmu je několik scén, které ke křesťanství přímo odkazují. Místo, kam v úvodu 

filmu Ivan přichází na výslech po svém překročení linie je podzemní část 

pravoslavného chrámu. Poznáváme to ve scéně, kdy Cholin, zdrcen zprávou o smrti 

Kasatonyče, jde na večeři s Ivanem a Galcevem. Na ruinách se zachovala ikona Matky 

boží, která se na zoufalého Cholina dívá soucitnýma očima. Dále to vidíme ve scéně, 

kdy si Ivan před svojí poslední cestou „hraje“ - ve vyvrcholení této scény Ivan zvoní na 

církevní zvon. 

Již tyto nevinné okolnosti přiváděly mnoho sovětských činitelů k zuřivosti. 

Vladimír Fomin ve své knize Kino a moc popisuje výpad jistého G. Brovmana, člena 

scénaristicko-redakční komise, který se takto rozčiloval nad scénářem filmu Andrej 

Rublev: „…vždyť celý děj se točí kolem chrámů a monastýrů. A co je kulminačním 

bodem závěrečné scény? Neodlévají dělo Car-puška, ale zvon. Církevní!“
66

 

Velmi výmluvná je scéna večeře před výpravou na výzvědy. Ivan sedí jakoby 

uprostřed „svých“ učedníků. V této scéně je až zarážející, jak moc Ivan své dva 

souputníky převyšuje. On je klidný, rozhodný, ví, jaká cesta ho čeká. Je to v pravém 

smyslu cesta oběti. Cholin i Galcev se podobně jako Kristovi učedníci nemohou 

shodnout o smyslu Ivanovy cesty. Kdyby oba mohli, nějak by Ivanovi v jeho cestě na 

smrt zabránili, ale přesto, že jsou to dva dospělí muži, přece nemají sílu Ivana od jeho 

úmyslu odvrátit. V jiné scéně se Cholin a Galcev baví o dalším Ivanově osudu. Galcev 

prosazuje myšlenku, že dítě do války nepatří a že by Ivan měl být odeslán do zázemí. 

Cholin je viditelně zasažený těmito slovy,  s Galcevem souhlasí a říká mu, že on sám 

by Ivana nejraději adoptoval, ale že cítí, že na to nemá, což mu ostatně potvrzuje i jeho 

nadřízený plukovník Grjaznov, který říká, že Cholina samotného je ještě třeba 

vychovávat. Nabízí se otázka: V čem že je třeba Cholina vychovávat? V duchovních 

věcech? Chápe snad malý Ivan více o oběti a lidském utrpení, než Cholin?  

Po poslední večeři a Ivanově odpočinku odcházejí Ivan, Cholin a Galcev na 

výzvědnou misi. Když se pak plíží k řece, jdou okolo vraku německé stíhačky zabořené 

nosem do břehu řeky. Z letadla je nejlépe vidět stabilizátor, na němž je obraz kříže. Zde 

se Tarkovskij pravděpodobně záměrně dopustil nepřesnosti, protože na stabilizátorech 
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německých letadel byly namalovány hákové kříže, zatímco klasické kříže byly 

namalovány na křídlech a na trupu.  

Ivan tedy jde na svoji křížovou cestu, ale symbolem žehnajícím jeho nastávající 

zápas není pravoslavný kříž, ale rovnoramenný kříž použitý jako identifikační znak 

německé armády. V tom je skryta hluboká myšlenka, že je to právě kříž, který spojuje 

nepřátele v této válce. Znamení kříže je univerzální. Smrt každého člověka je stejná ve 

stínu kříže. Tarkovskij odmítá vybičovanou nenávist k Němcům, kteří, jak ve filmu říká 

Ivan, nemohou mít žádné spisovatele, protože pálí knihy. Toto byl významný průlom 

v hodnocení a výkladu války. Tarkovskij říká, že nelze žít z nenávisti. Režisér hledá 

cestu ke smíření s lidmi, kteří nesou kříž. S živými i mrtvými. V tomto smyslu hledá 

Tarkovskij smíření nejen s Němci, ale i se svými spoluobčany.  

 

 

3.5 Žena a válka  

Druhá světová válka znamenala pro sovětské ženy po vlnách teroru na konci 30. 

let násilné kolektivizaci a dřině další břemeno. Nejen že musely vychovávat děti v ještě 

horších materiálních podmínkách než před válkou, ale navíc byly v urputném boji o 

přežití v sovětském zázemí osamoceny. Jejich muži byli buď mobilizováni nebo mrtví. 

Už tak špatná materiální situace žen a jejich dětí se navíc mohla ještě více zhoršit, 

pokud se představitelé vojenských a vládních struktur dozvěděli, že muž buď padl do 

zajetí nebo dokonce dezertoval. Největšími hrdiny druhé světové války byly sovětské 

ženy. Žádné jiné ženy z jiných národů, snad kromě židovských žen,  nenesly během 

války takové břemeno, jako ony. 

Tarkovskij prožil podstatnou část svého dětství během války jen s matkou a 

sestrou. Ačkoliv Tarkovskij zbožňoval svého otce nejen jako otce, ale i jako básníka, 

přece si byl vědom toho, že za vše vděčí právě své matce. Není tedy divu, že se postava 

ženy – matky stane jedním z hlavních témat Tarkovského tvorby ve všech jeho filmech. 

Již ve svém prvním filmu vykresluje Tarkovskij charakter své „věčné“ ženy – matky. 

Žena – matka je v jeho chápání ochránkyní rodinného štěstí. Základ, na němž stojí 

život. Smysl existence ženy podle Tarkovského spočívá ve vytváření domova, 

podřízení se muži jak ve svém osobním, tak v svém profesním životě. Kdykoliv se 
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v Tarkovského filmu objeví žena, která se ve svém životě řídí jiným principem, je 

zobrazena jako člověk odtržený od smyslu svého bytí a tudíž tápající. 

V tomto se Tarkovskij rovněž odlišoval od zavedeného pohledu. V SSSR nebyla 

role ženy dlouho jasně definována. Po říjnové revoluci, v období vzniku nového státu, 

kdy se bořily všechny staré a přeživší se instituce společnosti, byla málem zlikvidována 

i rodina v jejím tradičním pojetí. Namísto rodinného, monogamního života byla snaha 

prosadit nové vztahy mezi muži a ženami. Žena měla být rovnocenná muži a jejich 

vztah neměl být svazkem, ale pouze příležitostí ke krátkodobým setkáním. Děti měly 

být vychovány ve státních institucích.  

Po Stalinově nástupu k moci se situace změnila, volná láska byla zakázána a 

nastala neobyčejně prudérní doba, která se snažila vytěsnit sexualitu z povrchu 

společnosti. Úlohou ženy se opět stala péče o rodinu, kde měli vyrůstat noví sovětští 

lidé. Ačkoliv ženy během války musely na svá bedra převzít mnoho mužské práce, 

přece se nedočkaly stejného osudu jako americké ženy, jejichž postavení ve společnosti 

a v rodině se zcela změnilo. Že tomu tak v SSSR nebylo bylo dáno společenským 

zřízením, které si rozhodně nepřálo rozšiřování svobod kohokoliv. Ženy měly dále rodit 

děti a pečovat o rodiny, ale navíc musely ještě pokračovat v masovém zapojení do 

pracovního procesu, a to i proto, že nedostatek mužské síly byl díky válečným ztrátám 

akutní.  

Tarkovskij naproti tomu zobrazuje ženy, jejichž údělem je péče o muže. Mají 

rozpustit své ego ve svém muži. Ženy mohou naplnit svůj život jen tak, že se obětují 

pro své muže. Tento přístup má své kořeny v křesťanství, podle něhož je muž hlavou 

ženy. To jej samozřejmě veliký kontrast vůči oficiální doktríně. Ve filmu Ivanovo 

dětství tyto motivy ještě nemají takovou úlohu ve vyprávění, ale jsou tam již jasně 

definované. 

Tou nejdůležitější ženou, která se ve filmu objevuje je Ivanova matka. Je 

nejdůležitější proto, že se na plátně jen mihne a to ještě v Ivanových snech. Její význam 

spočívá v její absenci. Nejhroznější Ivanovou noční můrou je scéna, kdy je jeho matka 

zabita. Ostatní věci, které Ivan viděl, ho samozřejmě trápí, ale smrt matky je tím, co ho 

žene kupředu. Smrt matky způsobí, že se Ivanův svět zhroutí v základech a jeho 

pozemský život ztrácí smysl. Matka je ztělesněním života a štěstí, které je nenávratně 

ztraceno. Smrtí matky je násilně přerváno Ivanovo dětství, od té doby Ivan žije a chodí 

mezi stíny. 
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Další ženou, která se ve filmu objevuje je zdravotnice Máša. Epizoda lásky 

Cholina a Máši v původním scénáři nebyla, Tarkovskij tuto postavu a scény s ní 

spojené sám dopsal a měl kvůli tomu spory s Vladimírem Bogomolovem, autorem 

literární předlohy. Přesto se právě díky této scéně Tarkovskému podařilo celý film 

vyvážit tak, že ve vyprávění nepřevažuje tragický tón. Máša je velitelkou 

zdravotnického oddílu, který je podřízen přímo Galcevovi. Tomu se Máša líbí, ale ona 

jakoby Galcevovy snahy o sblížení nevnímala. Při jedné scéně ji Galcev vyčítá 

nepořádek v jejím oddělení.Celou scénu pozoruje Cholin, který okamžitě pochopí 

situaci. V další scéně již vidíme Cholina s Mášou v březovém hájku, kde se 

k překvapení obou mezi nimi zrodí silný cit. V jednu chvíli Cholin pomáhá Máše přejít 

hluboký příkop. Rozkročený Cholin sevře Mášu v náručí a ta znehybní a visí ve 

vzduchu držena jako by jen sílou Cholinovy lásky. Myslím, že toto je klíčová scéna 

definující vztahy mezi mužem a ženou a Tarkovského pohled na lásku.
67

  

V této scéně ještě drží ve vzduchu mužovy paže. Ve filmech Solaris, Zrcadlo a 

Oběť se ženy, jež milují budou rovněž vznášet – levitovat. V Solaris to ještě bude 

maskováno stavem beztíže, ale v dalších dvou filmech to již bude skutečná levitace. 

Láska mezi mužem a ženou je v obou jejích dimenzích, tělesné i duševní cestou 

k zbožštění člověka. 

Zdravotnice Máša se zase díky Cholinovi „probouzí“ a uvědomuje si, jaký má 

v životě úděl a tak se nebrání, když ji Galcev později posílá z fronty do zázemí. Jako by 

pochopila, že má pravdu Galcev, který soudí, že ve válce není pro ženy místo a opouští 

své ambice, které se projevily tím, že dobrovolně narukovala na místo zdravotnice. 

Když se přichází rozloučit před svým odjezdem do zázemí, Cholin si jí ani nevšimne, 

ale o na to pokorně přijme. 

Ve filmu se objevuje ještě jedna zástupkyně žen. Je to malá dívka, která se 

objevuje v jednom z Ivanových snů. Ivan a ona sedí na korbě nákladního vozu 

naplněné jablky, prší a Ivan se snaží nabídnout dívce nejkrásnější jablko. Dívka se mu 

ale směje a pokaždé jablko odmítá, bez ohledu na to, že je Ivan hledá skutečně pečlivě. 

Vztah dívky k Ivanovi není jasně vysvětlen. Nevíme, zda se jedná o Ivanovu sestru 

nebo dívku, které se Ivan dvoří. Jisté je jen to, že se ji Ivan pokouší nějak chránit, 
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nabízí jí jablko a zároveň jí dává najevo své city. Avšak dívka, ačkoliv sedí vedle 

Ivana, je nedostupná. Výklad vtahu mezi oběma dětmi je nejasný. Jistě je jen to, že 

Tarkovskij chtěl představit obraz šťastného dětství, který se měl v budoucnu obvit i ve 

filmu Andrej Rublev, ale kvůli nedostatku financí byla tato scéna vyškrtnuta a nebyla 

nakonec ani natočena. 

Počínaje filmem Ivanovo dětství uvedl Tarkovskij tedy do sovětské kultury jiný 

archetyp ženy, odlišný od oficiálního sovětského portrétu. Na jedné straně to bylo 

novátorství, a to ve vztahu k zavedenému pohledu na ženu,ale ve vztahu k minulosti na 

tom nebylo nic nového. 
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4 Andrej Rublev 
Film Andrej Rublev je Tarkovského nejmonumentálnějším a v Rusku a ve světě 

nejznámějším filmem. Říká se, že umělecké dílo začne žít svým vlastním životem. 

V případě děl, jež se vymykají svou formou nebo významem bývá jejich život bouřlivý. 

Druhý celovečerní film Andreje Tarkovského Andrej Rublev byl již od svého vzniku 

doprovázen skandální pověstí. Mladý režisér se po ohromném úspěchu pokusil 

posunout hranice svého mistrovství ještě dále. Tarkovskij stál před zdánlivě 

neřešitelným úkolem. Natočit „sovětský“ film o středověkém mnichovi tak, aby se do 

popředí nedostaly otázky víry a svědomí umělce, ale budování velikého a silného státu. 

Film, který byl patrně uveden do produkce díky tomu, že sliboval velké 

historické drama, které potenciálně mohlo oslavovat vznik budoucího mocného ruského 

státu a jeho lid se v průběhu natáčení odpoutal od svého scénáře a podobně jako muž 

s balónem v úvodní epizodě filmu vzletěl do nebes. Zde se naštěstí podobnost filmu 

s citovanou scénou končí. Vzlet filmu se nezakončil fatálním pádem na zem. Trvalo sice 

pět let, než byl film v dosti pozměněné podobě uvolněn pro promítání v SSSR a tento 

boj za zachování filmu stál jeho režiséra, jeho blízké a spolupracovníky mnoho sil, ale 

to vše bledne před samotným filmem. S filmem Andrej Rublev je to podobné, jako se 

zvonem z poslední epizody filmu. Podobně jako zvon  je film prací mnoha rukou a 

srdcí, ale když je po dlouhých dnech a mnoha obtížích ponechán, aby promluvil svým 

hlasem, jako zvon, je jeho hlas monumentální a jasný. 

 

 

4.1 Neobyčejný historický film  

4.1.1 Postava Andreje Rubleva 

Film měl již v době svého vzniku své protivníky. Po jeho dokončení jich ještě 

přibylo. Jednou z častých námitek vůči filmu je jeho údajná nehistoričnost, protože ve 

filmu jsou popisovány scény, které se prý nikdy nestaly. Další výtka směřuje ke 

ztvárnění hlavní postavy filmu. Andrej Rublev Andreje Tarkovského prý není ten 

Rublev, o němž se zachovala vzpomínka v paměti národa. Ovšem že ne. Tarkovského 

Rublev není ten Rublev, protože se o něco takového režisér ani nepokoušel a ani 

nemohl, protože o životě Andreje Rubleva a jeho ikonách víme velmi málo, skoro nic, 

měřeno standardy dnešní historické vědy. Nevíme, kdy a kde se narodil, rok narození 
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(podle některých názorů kolem roku 1360 a podle jiných kolem roku 1370)
68

 

odhadujeme podle zprávy v kronice, která říká, že zemřel jako velmi starý muž. Známe 

údajné datum jeho smrti (29.1.1430)
69

, jež bylo údajně napsáno na náhrobní desce, která 

se  ztratila. Máme k dispozici několik zápisů z dávných kronik, které zmiňují jeho 

jméno, ale jinak nic.  

Podobná je situace s jeho tvorbou. Existuje několik ikon, jejichž autorství je mu 

připisováno. Jemu nebo lidem z jeho okolí nebo doby. Když byla v Rusku napsána 

první monografie o jeho Andrejovi Rublevovi a jeho tvorbě, měl autor k dispozici 

jedinou jeho ikonu – ikonu sv. Trojice.
70

 Tvorbu Andreje Rubleva se podařilo poznat 

teprve poté, co se podařilo zvládnout techniku a umění restaurování starých ikon.Po 

staletí se původní malba skrývala pod vrstvami pozdějších přemaleb a zčernalého laku. 

A tak přestože se v 19. století každý sběratel pyšnil vlastnictvím ikony „malované 

Rublevem“, devatenáctý věk ve skutečnosti neznal ani jediné originální dílo mistrova 

štětce. Až očištění ikony „Trojice“ od přemaleb roku 1904 poskytlo základní 

předpoklad k vědeckému studiu Rublevova uměleckého odkazu.
71

 

Nedochovalo se jediné dílo signované Andrejem Rublevem nebo některým 

z jeho pomocníků čí součastníků. Takový byl zvyk. Navíc, každá ikona byla v průběhu 

staletí „restaurována“, což znamená, že byla přemalovávána. Rublevova „Tojice“ ne 

méně, než třikrát.
72

  Další problém spočívá ve způsobu práce tehdejších mistrů. 

Pracovali totiž v „tělech“, jakýchsi družstvech, kde se na namalování jedné ikony mohlo 

podílet několik malířů. Jeden udělal základní kresbu, druhý uměl dobře klást základní 

vrstvy, třetí byl specialista na ruce a obličeje a čtvrtý třeba na závěrečné akcenty a 

zlacení. Kdo byl potom autorem ikony je otázkou. Netvrdím, že toto musel nutně být 

příklad ikon připisovaných Rublevovi. Spíše myslím, že ne, protože malování ikon 

v artělech se dochovalo až do zániku carské říše a skuteční mistři v artělech systémem 

„pásové výroby“ nepracovali.  

Vůbec rozpoznat jednotlivé mistry je velice obtížné. Snad nejlépe se to daří 

v případě Rublevova součastníka a snad i mistra Theofana Řeka. V kronikách se 

přiznává jeho autorství fresek v různých chrámech. Tehdejší technika malování fresek 

spočívala v nanášení malby do vlhké omítky. Bylo tedy třeba pracovat velice rychle a 
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přesně. To byl charakter Theofanova uměleckého rukopisu, který bylo velmi obtížné 

napodobit. Díky této skutečnosti se zachovaly fresky, dnes značně vybledlé, jejichž 

autorství může být díky svému jedinečnému stylu neomylně přiznáno Theofanovi. 

Tato dlouhá odbočka má svůj smysl. Snažím se dokázat, jak nesmyslné jsou názory, že 

Tarkovskij znázornil život velikého umělce nepřesně nebo falešně. Andrej Rublev a 

jeho tvorba představují velikou záhadu. Známe několik ikon jemu připisovaných, 

několik více či méně spolehlivých životopisných dat, ale to je vše. Jeho postava je 

jakoby utkána z dýmu. Z toho dýmu, z kterého jakoby Rublev maloval své ikony (staří 

mistři se pokusili Rublevovu malířskou techniku vyjádřit slova – „dymom pisano“, 

kvůli její těkavosti, jemnosti a průzračnosti). 

 

4.1.2 Důležitý je duch doby 
Andrej Tarkovskij natočil svůj film v kulisách, které byly historicky věrné, ale 

nedaly se všechny zařadit do přelomu 14. a 15. století. Stejně tak i historické epizody, 

které se ve filmu objevují nemusí nutně spadat do konkrétních let a oblasti 

moskevského knížectví. Autor nechtěl, aby byl divák vyrušován přílišnou přesností. 

Cílem bylo navodit atmosféru a pocit, ne vytvořit dokonalou repliku. O tom, jak dobře 

se Tarkovskému podařil jeho záměr evokovat atmosféru svědčí skutečnost, že se 

Anatólii Solonicyn posmrtně stal modelem pro sochu Andreje Rubleva, která dnes stojí 

před muzeem tohoto ikonopisce. Když totiž Tarkovskij vybíral herce pro splnění hlavní 

postavy, konzultoval závěrečný výběr s historiky specialisty na tu dobu a ukázal jim 

fotografie jednotlivých herců v kostýmu. Jejich výběr byl jednoznačně ukázal na 

Solonicyna. 

Tarkovskému nešlo o to vytvořit další klasický historický film, který by mohl 

být jakousi přehlednou, historicky přesnou reprodukcí  doby a hlavní postavy. Nešlo mu 

ani o vytvoření pseudohistorického filmu, který líčí dávné události a jejich protagonisty 

skrze prisma momentální ideologie. A už vůbec mu nešlo o zábavu. V jeho filmu je 

příliš poetismu, něž aby mohl být použit jako učební pomůcka nebo ideologický nástroj.  

Šlo mu o popsání delšího období ruského středověku. Jeho atmosféru, krutost, temnotu. 

Chtěl zachytit převratnou dobu a lid a jeho umělce, kteří v té době společně s lidem žili 

a trpěli. V tomto smyslu nemělo jít o úlitbu komunistům. Tarkovskij skutečně věřil, že 

Rublevovo umění vytrysklo z národa a jeho specifické vlastnosti vyjadřují soudobé 

národní tužby. Ale to nebylo vše. 
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Film je jakýmsi pokusem o dialog mezi dvěma umělci. Mezi Tarkovským a jeho 

světem a mezi Rublevem. Oba žili v těžkých a převratných dobách, kdy násilí krutost 

byly běžnou součástí života. Rublev posunul ruské malířství kupředu. Tarkovskij se o 

totéž snažil ve filmovém umění. Snad jen jeden rozdíl byl mezi životy obou Andrejů. 

Tarkovskij žil ve státě, který se snažil systematicky zničit ty myšlenky, které byly 

základem života v době Rubleva. Ačkoliv bylo 15. století v Rusku obdobím častých 

válek, přece se nedá srovnat se stoletím 20. 

Andrej Tarkovskij se svým filmem pokusil zařadit mezi ty Ruské umělce, pro 

něž byla jejich tvorba životním činem. A tato jeho opravdovost mohla být ještě jednou 

příčinou, kvůli které nebyl tento prorok lidství doma milován. 

Další příčinou zloby kritiků byla skutečnost, že se Tarkovskij rozhodl postavit příběh o 

jednom ze symbolů ruského umění výhradně na svědeckém materiálů letopisů, kterých 

je málo a pak především na své intuici umělce a člověka. Odmítl sestavit příběh 

z materiálu, který by sestavil filmovou podobu národního mýtu o Rublevovi. Díky tomu 

se jeho Rublev jen málo podobá tomu, co mnozí diváci očekávali a chtěli uvidět. Sergej 

Ejzenštejn vytvořil svými filmy Alexandr Něvský a Ivan Hrozný kánon, jehož narušení 

nemohlo nikomu projít jen tak. 

 

4.2 Historie vzniku filmu  

Svůj druhý celovečerní film natočil Tarkovskij podle scénáře, jehož literární 

předlohu napsal společně s přítelem a kolegou ze studií Andrejem Končalovským – 

Michalkovem
73

 (synem sovětského spisovatele Sergeje Michalkova – autora textu 

hymny SSSR i RF a zároveň bratrem známého filmového režiséra Nikity 

Michalkova).  

Nápad natočit takový film byl nasnadě, protože se počátkem 60. let slavilo 

v SSSR i v celém kulturním světě pětisté výročí narození Andreje Rubleva. 

Okolnost, že oslavy probíhaly pod záštitou UNESCO jistě přispěla k tomu, že i 

ateistický SSSR přistupoval k oslavám výročí narození pravoslavného mnicha vážně. 

Kromě knižních publikací a poštovních známek vydaných u této příležitosti se 

objevila jedinečná možnost natočit film s takovým tématem. Navíc účast mladého 
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režiséra, jehož první film byl velmi dobře přijat, slibovala velkolepou podívanou 

nejen z historického hlediska, ale i z hlediska uměleckého a filosofického. 

Přesto nebylo s procedurou schvalování filmu vše jednoduché a navíc stačilo 

málo, a film by možná nikdy nevznikl. Tarkovskij si zapsal do svého deníku: 

„Vzpomněl jsem si, jak jsem ztratil rukopis scénáře k Rublevovi a neměl žádnou 

kopii. Nechal jsem ho v taxíku na rohu Gorkého ulice, naproti kinu. A taxík odjel!... 

Ze zoufalství jsem se šel ožrat. Za dvě hodiny, když jsem procházel tou ulicí, přesně 

na tom místě, kde jsem z auta vystoupil, zpomalil jeden taxík (přímo v rozporu 

s pravidly silničního provozu) a šofér mi okýnkem podal rukopis. To byl zázrak!“
74

  

Proces schvalování filmu se táhl a bylo jasné, že představitelé filmového svazu 

nejsou k tomuto projektu příliš nakloněni. 23.1.1962 byl posouzen umělecký záměr 

filmu, 2. února téhož roku byla podepsána smlouva o scénáři, tedy ještě v době, kdy 

Tarkovskij dokončoval film Ivanovo dětství. 1. května roku 1964 byl podepsán 

příkaz k zahájení režisérských prací od dne 26. května. V dlouhém období let 1964 – 

1966 probíhaly technické přípravy, natáčení a střih filmu. Podle vzpomínky 

produkční Tamary Ogorodnikovové byly prvními natáčecími dny 14. - 15. dubna 

1965, kdy se mezi Vladimirem a Suzdalem natáčelo hloubení zvonové jámy. Film 

byl dokončen 29. července 1966. Do sovětských kin se dostal v roce 1971. 

Když byl film schválen, dostal Tarkovskij na provedení velmi omezený rozpočet. 

Z původně požadovaných 1,6 milionu rublů dostal Tarkovskij jen milion, zatímco 

Sergej Bondarčuk
75

 obdržel na svoji bombastickou, více než osm hodin trvající 

fresku Vojna a mír, osm milionů rublů. Zde možná začala letitá animozita mezi 

Tarkovskijm a Bondarčukem. Tarkovského tato skutečnost pobuřovala, protože 

považoval Bondarčukovu tvorbu za vstřícnou vůči požadavkům komunistů, což 

nejednou vedlo k schematizovanému a v podstatě tendenčnímu ztvárnění historické 

látky a celkově považoval Bondarčukovi filmy za umělecky nepodařené. Nešlo tu 

tedy jen o peníze a o slávu v rámci SSSR, které se Bondarčuk na rozdíl od něj těšil – 

byl v tom zásadní tvůrčí konflikt.  

Při natáčení Andreje Rubleva se Tarkovskij zachoval podobně, jako při natáčení 

filmu Ivanovo dětství. Původní scénář totiž chápal spíše jako východisko ke svému 

vlastnímu pojetí a tak se z filmu nestala velkorysá filmová poéma či freska 
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znázorňující osudy nominálního hrdiny filmu, geniálního ruského ikonopisce 

Andreje Rubleva, jako spíše zobrazující dobu samotnou. Skutečným hrdinou tohoto 

filmu se stalo samotné Rusko a jeho lid. 

Toto odstoupení od původní koncepce přispělo k tvůrčí i lidské roztržce autorů 

původního scénáře. Končalovskij Tarkovskému vyčítal nadbytečnou délku filmu a 

především skutečnost, že film ztratil značnou část své dějovosti na úkor poetických 

obrazů. Tarkovskij, který od okamžiku dokončení filmu bojoval s byrokracií 

filmového svazu o zachování svého autorského záměru, považoval Končalovského 

nesouhlas s koncepcí svého díla za nátlak přicházející od filmového svazu a tedy za 

zradu.  

Z dnešního pohledu se jeho reakce může zdát unáhlená a příliš vztahovačná. 

Vždyť Končalovskij jen vyjádřil svůj názor. Nicméně právě tato situace je dobrou 

ilustrací atmosféry ve světě sovětských filmařů. V situaci, kdy umělecké záměry 

režisérů závisely na libovůli cenzurních komisí, jejíž jednotliví členové jistě 

nemuseli představovat intelektuální výkvět národa, byli režiséři odsouzeni 

k věčnému lavírování mezi komisemi a k bojům za zachování nejen jednotlivých 

scén a obrazů, ale často i smyslu svých filmů. V takové situaci, kdy Tarkovskij roky 

bojoval za svůj film je přecitlivělá reakce pochopitelná. 

Když byl nakonec film dokončen,  byl rozpočet přečerpán o 300 000 rublů. 

Ačkoliv se film natáčelo za velmi těžkých podmínek, přece vzpomíná většina členů 

filmového štábu na období natáčení jako na šťastné.
76

 

Po dokončení filmu začala velmi těžká etapa, kdy Tarkovskij musel obcházet 

nejrůznější cenzurní komise, kde musel své dílo hájit. Aby byl film schválen, musel 

Tarkovskij provést několik střihů, čímž jej zkrátil, ale také poněkud narušil strukturu 

vyprávění, což někdy bývá Tarkovskému předhazováno. Původní verze filmu, který 

se jmenoval Andrejovy pašije trvala 3 hodiny a 20 minut. Již zmiňované komise 

vyčítaly filmu přílišnou délku a krutost některých scén, protiruskost a 

protihistoričnost.
77

 Situace se ještě zhoršila, když byla v novinách Večernjaja 

Moskva poblikávána 24.12. 1966 publikována stať obviňující Tarkovského 

ze zapálení živé krávy. Nakonec Tarkovskij souhlasil s několika menšími úpravami 

filmu. Z původní délky filmu 5 642 m byl film zkrácen na délku 5 076 m.
78
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Premiéra filmu proběhla na počátku roku 1967. Přesto byl film uveden v sovětském 

svazu až v roce 1971, i když původně mělo dojít k jeho uvedení mnohem dříve. Film již 

byl na cestě do Cannes, ale osobní iniciativa jednoho člověka vše zhatila. V roce 1984 

k tomu Tarkovskij řekl: „Film se již nacházel na celnici letiště Šeremetěvo, aby byl 

poslán na festival do Cannes, když Děmičevovi
79

 zavolal jeden režisér (S. Čertkov tvrdí, 

že film potopil Sergej Gerasimov, který nenáviděl Tarkovského proto, že na benátském 

festivalu v roce 1962 dostal Tarkovského film Ivanovo dětství první cenu a jeho filmu 

Lidé a zvířata se lidé smáli) a řekl: „ Co to soudruzi děláte? Posíláte na západní festival 

protiruský, nepatriotický a nehistorický film?“ Dodneška nechápu, co měly ty výtky 

znamenat. Ale právě tyto výtky potom používali všichni pronásledovatelé filmu, 

počínaje Děmičovem. Film byl vrácen z šeremetěvské celnice a mě dalších šest let 

nenechali nic natočit.“
80

 

V roce 1969 byl film na festivalu v Cannes přece jen promítnut, ačkoliv jen mimo 

hlavní soutěž. Zasloužila se o to francouzská distribuční firma zastupující americkou 

Columbia Pictures, která předtím film zakoupila a dohodla se s majiteli práv, že film 

bude uveden. Na festivalu film vyvolal obrovskou senzaci, namísto jednoho promítání 

byl promítnut třikrát a porota filmových kritiků FIPRESSI jednohlasně udělila snímku 

první cenu. Sovětští činovníci se vyděsili a začali uvažovat, jak se z celé situace dostat. 

Padl dokonce návrh, že by sovětská asociace filmových kritiků měla z FIPRESSI 

vystoupit a díky tomu by cena nemusela být přijata.
81

  

Komunisté se dokonce snažili zabránit, aby francouzský majitel práv k filmu 

uspořádal v září 1969 slavnostní premiéru filmu v Paříži. Jen skutečnost, že by musela 

být zaplacena milionová pokuta ve valutách odradila filmový svaz, aby odstoupil od 

smlouvy s francouzským distributorem. Na celé situaci je dnes komické, že sovětští 

aparátčíci zprvu nedovedli pochopit, že francouzská firma nechce uposlechnout příkazu 

politbyra.
82

 

Nakonec byl film v SSSR uveden do kin až ke konci roku 1971. Londýnské Times 

k premiéru datují ke dni 20.12.1971.
83

 30. prosince roku 1971 si Tarkovskij napsal do 

svého deníku: „Už se v tisku objevil první článek o Andreji (po jeho uvedení) je 
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podepsán jakýmsi Grigoriem Ogněvem. Podlý článek. Ale díky němu lidé na film 

přijdou.“
84

 

Ostatně filmový svaz, Končalovský a další kolegové z profese nebyli jedinými 

kritiky filmu. Snad nejméně očekávaná kritika filmu přišla z nepříliš očekávané strany, 

z amerického exilu spisovatele Alexandra Solženicyna, který své hodnotící názory 

vyjádřil v roce 1983 v dopise, či spíše kritickém traktátu.
85

 Solženicynově kritice věnuji 

následující kapitolu. 

 

4.3 Kritika filmu ze strany A. Solženicyna a komunistických 

ideologů 

Geniální dílo nebo autor se dá poměrně jednoduše odhalit podle toho, jaké reakce 

vzbuzuje. Čím jednoznačnější je hodnocení díla nebo jeho autora, tím je zřejmější, že 

něco není v pořádku, že se jedná o něco jednoduchého, s čím je každý rychle hotov. 

Myslím si, že pro poznání doby je velice užitečné podívat se na nejčastější výtky, které 

se na Tarkovského snesly, protože právě ty odhalí o jeho době nejvíce. Největší kritika 

se na film snesla ze strany sovětských ideologů. Jejich výtky dokonale zrcadlí nejen 

bolševické vnímání vlastní historie, ale i snahu zcela změnit národní sebeuvědomění 

národů SSSR. 

Jak již bylo řečeno, film se již od svého vzniku nelíbil mnoha lidem. Většinou byl 

kritizován za přílišnou délku, krutost, náročnost, jež klade na diváka a také anti-

historičnost a protiruskost. Všechny kritiky, které se na film sesypaly, by se daly 

rozložit do určitého spektra. Na levé jeho straně se nacházejí komunisté a na pravé 

straně kritici z řad blízkým církevním kruhům a nacionalistům. Jak už to bývá, kritika 

z obou částí spektra se v lecčems shoduje nebo je obdobná. Srovnání nejčastějších výtek 

kritiků nám umožní udělat si lepší obrázek o tom, čím je film tak významný.  

 

4.3.1 Námitky Alexandra Solženicyna  
Solženicynův text je významný z několika důvodů: Byl napsán v polovině 80. tel, 

kdy Tarkovskij již oficiálně žil v emigraci a tedy jeho situace byla velmi složitá. 

Jednak čistě materiálně – i pro tak známého a významného umělce nebyl nový život 
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v cizím světě nikterak jednoduchý, a jednak i z hlediska psychologického. V té době 

žil Tarkovskij již tři roky bez možnosti kontaktu se svými dětmi a nejbližšími lidmi, 

což ho samozřejmě velice trápilo. Tarkovskij musel být touto kritikou velice 

zaskočen. Proč ji Solženicyn publikoval až teď? Proč právě Solženicyn? Ještě 

v době, kdy Tarkovskij v 60. letech bojoval o uvedení filmu Andrej Rublev do kin, 

chtěl tento snímek ukázat mimo jiné i Solženicynovi, aby jeho prostřednictvím hledal 

podporu na Západě.
86

 

Solženicyn navíc pro Tarkovského představoval velkou morální autoritu. 

Tarkovského se jistě nemohl dotknout obsah kritiky, protože ten prozrazuje, že 

Solženicyn nic nepochopil. Zarmucující musel být způsob, protože forma kritiky 

připomíná spíše osobní útok. Otázkou zůstává, zda si mohl Tarkovskij mohl již v té 

době být vědom skutečnosti, že se jednalo o běžnou formu Solženicynových spisů. 

Vědomí převahy plynoucí z pocitu, že má patent na pravdu je pro Solženicynovy 

texty typické.  

Tento nešťastný text je důležitý rovněž proto, že představuje krystalicky čistou 

ukázku stereotypních kritických poznámek k filmu přicházejících z tábora 

komunistické kritiky nebo ze strany Pravoslavných tradicionalistů. V další části mé 

práce předvádím několik podstatných výtek Solženicyna a srovnávám je s výtkami 

komunistických ideologů. 

Samotný text kritiky je poměrně dlouhý, má více než 12 normostránek textu. 

Kritizovaných míst a scén je v textu samozřejmě daleko více, nežli zde uvádím. 

Podstatu kritického pohledu a způsob argumentace však následující úryvky dobře 

ilustrují. V zásadě se výtky dají shrnout do několika témat: 

Tarkovskij kazí historický obraz Ruska - „Dávné Rusko je ztvárněno tak, jak je to 

pochopitelné současnému sovětskému „vzdělanému“ (образованскому) divákovi. 

Vzniká tak nereálný obraz dávného Ruska.“ Žádný člověk žijící v 60. letech neviděl, jak 

to vypadalo v Rusku. Snad kromě Solženicyna, který to musel vidět svým duchovním 

zrakem.  

Solženicyn dále zdůrazňuje další z typických mýtů: „Období, v němž Rublev žil, 

bylo obdobím vnitřního růstu národa k sjednocení, ke kulminaci, a to i v oblasti kultury, 

je to období rozkvětu, vypjaté období národního vzestupu. A kde je ve filmu tohle 

ukázáno, alespoň odlesky, nebo příznaky? Nikde.“ Toto období je snad nejlépe popsáno 
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v závěrečné sekvenci, kdy Tarkovskij pomalu odhaluje krásu ikon, jejichž autorství je 

připisováno Rublevovi. 

V dodatku napsaném v roce 1985 Solženicyn cituje Tarkovkého: „Umělec má podle 

mého názoru právo zacházet s materiálem, dokonce i historickým, jak se mu zachce. 

Důležitá je koncepce, kterou vyjadřuje.“ Solženicyn na to říká: „Nu což, jeli tomu tak, 

pak umělcům zůstane jejich právo a my nebudeme mít národní historii.“  

V souvislosti s historií Ruska protestuje Solženicyn i proti scénám násilí:  

„Nestačí mu bití, mučení, pálení ohněm, nalití roztaveného kovu do úst, vláčení koněm, 

musí ještě ukazovat vypíchávání očí umělcům. To je v podstatě celosvětový putovní 

námět, vůbec ne ruský, který nebyl zaznamenán v žádné ruské kronice. Kdyby se takhle 

vypichovaly oči, kdo by potom v Rusku postavil a vymaloval tolik chrámů? Proč je to 

tam zahrnuto? Aby se naznačilo zacházení s umělci v současném SSSR? Tak takto se 

po historii dupat nesmí“ 

O tom, jaké místo hrálo násilí v dějinách Ruska, jak se projevovalo v mezilidských 

vztazích a to dokonce v knížecí rodině, nejlépe svědčí popis smrti knížat Borise a 

Gleba. Dalším vhodným pramenem jsou Karamzinovy dějiny. 

Ke hříchu zkreslování ruské historie připojuje Solženicyn i projekci soudobého 

sovětského způsobu práce a chování obecně do doby středověkého Ruska. V epizodě 

Zvon, vadí Solženicynovi především chvat, s jakým byl zvon tvořen. Vadila mu i 

postava Borisky, mladého zvonaře i časté pobízení – dělej, dělej, které je podle něj 

typicky sovětské, tak se přece v středověkém Rusku nepracovalo. Solženicyn píše: „… 

a čem spočívá podle autorů ponaučení? V tom, že k seriózní práci není potřeba nic 

umět? Jen drzost a vše se podaří? Tak na takovém základu má probíhat obnovení 

Ruska?“  

Další Solženicynovo nepochopení. Postava zvonaře Borisky měla být původně 

koncipována jako postava básníka. Za změnu koncepce vděčíme Nikolaji Burljajevovi, 

kterému Tarkovskij nejprve nabídl roli Fomy, ale Burljajevovi se podařilo přesvědčit 

Tarkovského, že postava Borisky bude zajímavější, když ji bude hrát výrostek.
87

 Právě 

výrostek ve filmu symbolizuje onen mýtický vzestup národa, který ač žil v tatarské 

porobě, přece byl schopen za velmi obtížných podmínek vytvářet veliká umělecká díla. 

Vykreslování chvatu a obtíží doprovázejících vznik velikého díla nemělo snižovat 

význam jednotlivých uměleckých děl, ale naopak jej zvýšit. Navíc, v této epizodě, tak 
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dopodrobna popisující vznik zvonu, je Tarkovským krásně ukázáno právě to národní 

sjednocení, po kterém tolik Solženicyn tolik volá. Boriska je sice vedoucím, srdcem 

celé práce, ale je jen jeden. Kolem něj usilovně pracují desítky a pak při vyzvedávání 

snad i stovky lidí. Tuto spojitost ilustruje záběr kamery, která shora pozoruje dřevěnou 

konstrukci, na niž má být hotový zvon vyzvednut z jámy. Od centra celého obrazu, jímž 

je zvon, vede mnoho dlouhých lan, za která budou tahat desítky mužů. Lze v této situaci 

vymyslet nějaký lepší obraz národní soudržnosti? 

Tarkovskij prý kazí obraz Andreje Rubleva - „Postava Rublev v tomto filmu - to je 

dnešní „tvůrčí inteligent“, oddělený od necivilizovaných mas. Rublevův pohled na svět 

je zploštěn do úrovně současných humanistických intencí: Dělal jsem to všechno pro 

lidi.“… „A byl pro autora Rublev skutečně v centru pozornosti, cílem vyprávění? Nebo 

mu jen šlo o určitou epochu a čas, byl mu záminkou k vytvoření linie obrazů 

popisujících temnotu dávného Ruska, tak, jak to vidí současné kruhy pseudovzdělanců 

(образованщинa)?“ Toto je obvyklá výtka. Tarkovskij promítl do svého filmu ty 

způsoby myšlení a vzorce jednání, které jsou typické pro sovětského intelektuála. Výtku 

je možno uznat jako spravedlivou v tom, že Tarkovského postavy takové rysy mají. Na 

druhé straně, Tarkovskij neudělal nic, co by se odlišovalo od jeho předchůdců, kteří 

popisovali skutky velkých osobností skrze prisma svého osobního pohledu. 

Tarkovskij křiví obraz křesťanství v Rusku - „Je zfalšována i celá atmosféra ruského 

křesťanství, existujícího čtyři sta let. Atmosféra vstřícné dobrosrdečnosti, klidné 

moudrosti životních zkušeností, kterou v lidech vychovávala víra skrze řadu 

nesnesitelných útrap, útoků, neustálých požárů, zničení, hladu, epidemií moru. Tato 

atmosféra vyostřovala pocit nicotnosti pozemského života, ale potvrzovala reálnost 

života na jiném světě. Místo toho je protažena série odporných násilností.“  

Solženicyn se zde hlásí k oficiálnímu pohledu Ruské pravoslavné církve, která učí, 

že historie církve je pro věřícího člověka v podstatě tejně důležitým pramenem poznání, 

jako Bible. Bible totiž popisuje historie židovského národa a ranné církve a oficiální, 

církví schválený popis církevní historie je jakýmsi pokračováním Bible. Historie církve 

je svatá a nedotknutelná. A jako taková se věřícím předkládá jako sled idylických 

obrazů, v nichž není místo pro krutost, násilí, jiný pohled na výklad víry. Ideální 

vylíčení dějin církve, což v ruském pojetí znamená dějin národa, představuje národ, 

který v podstatě nedělá nic jiného, než se křižuje, postí se, navštěvuje pravidelně 

chrámy a účastní se bohoslužeb. Národ je moudrý, pokojný a trpělivý, protože věří 

v pravoslaví. Národ a jeho knížata žijí v harmonické symbióze, kláštery jsou především 
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baštou víry a duchovnosti. Jinými slovy, nic z toho, co se objevuje ve filmu se nemohlo 

stát. 

 

Další Solženicynovou výhradou bylo, že Tarkovskij použil téma k nepřímé kritice 

poměrů v SSSR. Ačkoliv takový postup při tvorbě uměleckého díla nepovažuje za 

nejlepší, přece je ochoten považovat jej za polehčující okolnost. Tento názor je 

samozřejmě naprostým nepochopením Tarkovského koncepce. Navíc se za ním skrývá 

další z morálních lekcí, jež Solženicyn tak rád uděluje: Je potřeba dělat to jako já, přímo 

bojovat s bolševiky. Žádné skrývání se za symboly, paralely, odkazy k historii. Ačkoliv 

nikdo nezpochybňuje statečnost, kterou Solženicyn projevil, přece nesouhlasím s tím, že 

by všichni měli následovat jeho příkladu.  

Na celé Solženicynově kritice je podle mého názoru nejpodivnější, jak blízko se ve 

svých názorech dostal ke komunistům. Zdálo by se, že jeho názory musí být těm 

komunistickým zcela protichůdné. Snad je to tím, že ty nejkrajnější názory k sobě často 

mívají ve své podstatě podivuhodně blízko. 

 

4.3.2 Námitky sovětských ideologů 

Zde přináším několik typických výtek sovětských činitelů. Jejich zdrojem je 

především anonymní dopis, který se zachoval v archivu Mosfilmu, viz přílohy a také 

výtky, které jsem našel ocitovány v knize Vidy Johnsonové a Grahama Petřino a v knize 

N. Boldyreva Andrej Rublev.  

 Ideová koncepce filmu je chybná, špatná, nese protilidový charakter. Národ 

nebyl mučen, netrpěl, a nemlčel jako je to ukázáno ve filmu. Naopak, šlo jedno 

povstání za druhým. Film snižuje důstojnost ruského člověka, mění ho divocha, 

skoro ve zvíře. Film pracuje proti nám, proti národu, historii a stranické politice 

v umělecké oblasti.
88

 

Námitka, že Tarkovskij znázornil ruský lid jako pasivní subjekt je z hlediska 

komunistické ideologie pochopitelná. Jestliže státní aparát prostřednictvím médií, 

školství a politických organizací snaží vštípit svým občanům bolševický světonázor, 

pak film, který národ a jeho uvědomělost neoslavuje, ale naopak jej zobrazuje jako 

pasivní a nepokrokový nemůže potěšit srdce žádného ideologa. Tradice zobrazovat 

národ jako pasivní subjekt má v Ruské kultuře dlouhou historii. Nejznámější příklad lze 
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nalézt v závěru Puškinovy hry Boris Godunov. Na konci hry, kdy je lidu oznámeno, že 

následník trůnu Dimitrij zahynul a že má být oslavován Boris Godunov odpovídá lid 

mlčením. Pro vyjádření bolševického pohledu na svět by Tarkovskij musel samotného 

Rubleva zobrazit jako uvědomělého agitátora a lid jako dobře organizovanou, 

uvědomělou masu. Namísto toho se lid takřka lhostejně dívá na mučení jednoho z nich a 

jen potichu a mezi sebou si šeptá, že odsouzený možná byl nevinný. (Scéna příchodu 

Kirila k Theofanu Řekovi.) Tarkovského znázornění lidu je spíše vyjádřeno v epizodě 

Strasti po Andreju, kdy hlas Andreje doprovází velice silnou scénu ruské verze 

Ukřižování Krista. Tato scéna je proniknuta nadpozemským klidem, trpělivostí, 

odehrává se v typicky ruské, zasněžené krajině. Andrej říká, že lid všechno trpí a 

pokorně snáší. V jeho pojetí není ani stopa revolučního odhodlání zbořit svět. 

 Je třeba zdůraznit, že film uráží důstojnost ruského člověka, ukazuje ho jako 

divocha, div ne zvíře. Tataři zabíjejí Rusy po stovkách, zatímco pro tuto dobu 

byly nejcharakterističtější těžké porážky Tatarů ve srážkách s Rusy.
89

 

Tatrské jho představuje veliké trauma pro ruské intelektuály. Zatímco západní 

Evropa prožívala bouřlivá období vrcholného feudalismu  a počínající renesance, 

měnily se společenské struktury a vznikaly společenské vrstvy, které postupně 

převzaly do svých rukou reálnou moc Evropě, Rusko stále bylo pod nadvládou 

Tatarů. Rusové sice měli kulturní a náboženskou autonomii, takže v té době 

zaznamenáváme rozkvět klášterů a zachovalo se mnoho stavebních památek, přesto 

však Rusko zaostávalo díky dvousetleté porobě především společensky. Následky 

zakonzervování určitého stupně společenského vývoje, přejímání určitých prvků 

Tatarské organizace společnosti, které vedlo k akcentování v Rusku již tak 

rozvinutého despotismu, působí i díky konzervatizmu ruské společnosti dodnes. Již 

před několika stoletími byl tedy vytvořen mýtus o tom, že Rusko zachránilo Evropu 

před Mongolským jhem a obětovalo se za ni. Tím bývá zdůrazňována duchovní a 

morální převaha nad Západem. Není tedy divu, že i bolševičtí ideologové cítili 

potřebu zdůraznit aktivní roli národa při konečné porážce Tatarů.  

 Jasným nedostatkem byla skutečnost, že filmu chyběl aktivní, pozitivně 

naladěný hrdina socialistického realismu. Film byl navíc kritizován kvůli své 

odlišnosti od původního scénáře. Chyběla totiž sekvence s bitvou na 
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Kulikově poli, která by nejen ztvárnila heroismus ruského národa, ale rovněž 

by prezentovala národního vůdce Dmitrije Donského.
 90

 

Tato výtka ovšem nebyla zcela spravedlivá, protože Tarkovskij nedostal na film 

tolik peněz, kolik žádal. Přesto je charakteristická. Podle autora výtky se Tarkovskij 

měl soustředit na nejdůležitější momenty z popisovaného období a když už musel 

mít svého hlavního hrdinu, tak jej měl znázorňovat jako aktivního, uvědomělého 

umělce, oddávající své umění na oltář národa. Tarkovského záměr byl sice podobný 

– jeho Rublev měl svůj talent dávat do služeb národa, ale cílem této služby nemělo 

být zburcování společenského a politického vědomí lidu, ale jeho nitra a duchovního 

života. 

 Předvedené zákulisí výroby zvonu je symbolem úrovně, na níž byla národu 

dostupná kultura. Přitom v tomto období vznikala nejkrásnější ruská města - 

Suzdal, Vladimir, Tver, Moskva.
91

 

Tato výtka vychází z hluboce zakořeněných mýtů o takřka fantastické schopnosti 

Rusů vyrobit jakoukoliv věc. Nejčastěji jsem se v rozhovorech s Rusy setkával 

s mýty o podkovaných blechách a podobně. Potřeba zdůrazňovat vlastní technickou 

vyspělost nehledě na realitu technického zázemí většiny ruské společnosti je typické. 

Je jasné, že autoři podobných kritických názorů by chtěli vidět na svou dobu 

technicky dokonalé Rusko, bodré muže oblečené do bílých košil a ženy krásné a 

cudné. Asi tak, jak znázornil Rusko ve svém filmu Alexandr Něvský Sergej 

Ejzenštejn. Rusko nemyté, zaostalé, vesnické a trpící neodpovídalo populárním 

představám o sobě samých. Tyto představy byly v určitých aspektech jen málo 

ovlivněny ideologií. Rád bych v tomto místě uvedl kritiku filmu z pera známého 

malíře Ilji Glazunova, jenž se proslavil svými patriotickými velkoformátovými 

malbami. Glazunov pěkně shrnuje ducha kriticismu a zároveň odhaluje vnitřní 

nekonzistenci názorového proudu, který představuje:  

„Andrej Rublev je vykreslen jako současný neurastenik, který hledá cestu, 

zaplétající se v hledáním zatímco ve skutečnosti vytvořil ta nejharmoničtější díla, 

proniknuté duchovním světlem, která v těžkých letech naší historie předávali ponětí 

o morálních ideálech našeho národa. Vzniká dojem, že autoři nenávidí nejen ruskou 

historii, ale i samu ruskou zemi, kde prší, kde je pořád bláto a špína.V té zemi je 

všechno odporné: lidé oblečení v plátěné oděvy, zločinná knížata, zlodějští mniši, 
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zabíjející holemi psy. Scéna vypichování očí stavitelům chrámu je nehistorická. 

Krásní jsou jen dobyvatelé – Tataři, kteří udivují krásou oděvů. Zkrátka, tento film je 

hluboce nehistorický a antitipatriotický.“
92

 

Tento názor Glazunova charakterizuje jeden specifický proud v Ruské sebereflexi. 

Podle tohoto směru myšlení je Rusko ideální ve všech svých projevech. Za všechny 

jeho neúspěchy nebo nedokonalosti může někdo jiný. Tataři, Západ, Židé, svobodní 

zednáři. Kdo se snaží o skutečně vědecký přístup ve svém zkoumání Ruska a narazí 

díky tomu na něco negativního, je ihned zařazen mezi lidi nenávidící Rusko. 

Představitelé tohoto idealistického proudu však nevidí skutečné Rusko. Ani je vidět 

nechtějí. Žijí podle známého výroku Fjodora Tjutčeva: Rusko není možné pochopit, v 

Rusko je možné pouze věřit. A ačkoliv se tito věřící často zaštiťují Bohem, s jejich 

vírou je to podle mého názoru stejné, jako s vírou Šatova,  jednoho z hrdinů 

Dostojevského románu Běsi: „Я хотел лишь узнать: веруете ли Вы сами в бога или 

нет“, сурово посмотрел на него (Шатова) Николай Всеволодович.  

„Я верую в Россию, в ее православие... я верую в тело Христово... я верю, что 

новое пришествие совершится в России... я верю“, зарепетал в исступлении 

Шатов.  

„А в Бога? В Бога?“  

„Я... я буду веровать в Бога.“
93

 

Je jasné, že pro takové patrioty není Tarkovského film dost dobrý. Namísto toho, aby 

si všímal velikosti Ruské architektury, malby, literatury, ctnostných mravů a krásy 

přírody věnuje svou pozornost postranním věcem. Záleží mu více na osudu jednoho 

člověka než na slávě celého národa. 

 

4.4 Církev skrytá v sovětském filmu 

Tarkovského film je jakýmsi Životem svatého naruby. Ne nadarmo se původní 

verze filmu jmenovala Strasti po Andreju – Andrejovi Pašije. Tradiční životopisy 

svatých (žitina svjatych) popisují především skutky světců, jejich vnitřní boj ďáblem 

nebo muka mučedníků – svědků.
94

 a až na výjimky si nevšímají světa obklopujícího 
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světce, v němž dosahoval své svatosti a dokonalosti v duchovním životě. Tarkovskij 

ve svém „životě“ Andreje Rubleva popisuje především svět obklopující jeho hrdinu. 

A není to proto, že Tarkovskij chtěl vytvořit socio-historickou fresku sílícího 

moskevského Ruska.  

Tarkovskij skutečně chtěl vyprávět o životě lidu, o jeho cestě k dokonalosti a 

očišťování skrze muka každodenního života. To ale nebylo vše. Způsob zvolený 

režisérem byl zřejmě jediný možný, pokud chtěl „mluvit“ o vnitřním životě velikého 

člověka, umělce v prostředí, které jakoby umění nepřálo. Byla to snaha promluvit o 

svých tvůrčích i lidských mukách.  

Kritici Tarkovského koncepce filmu tvůrci vyčítali, že se dopustil celé řady 

historických nepřesností a že hlavním postavám připisuje způsob jednání a myšlení 

typický pro sovětské intelektuály poloviny 60. let XX. století. Mnich Andrej Rublev 

není ve filmu ztvárněn ve stylu barvotiskového vyprávění lidového čtení o světcích. 

Není to bojovník s ďáblem, kladoucí od rána do večera zemní poklony před ikonami, 

netráví hodiny na motlitbách, s jedinou výjimkou ho neuvidíme při práci. Až se zdá, 

že nám režisér chce říci, že všechny ty ikony namaloval někdo jiný. Jak napsal 

Robert Bird ve své knize Andrej Rublev, Tarkovského film je nesnesitelný tím, že 

nám představuje malíře ikon, který nic nemaluje, ale jen pozoruje.
95

 

Tarkovskij svým filmem určitě zklamal ty diváky, kteří čekali církevní pohled na 

dějiny Ruska. Režisér ve filmu nezachytil Svatou Rus v tom provedení, v jakém ji 

líčí knihy o církevní historii napsané církevními autory. Církev v jeho filmu není 

církev vítězná, ale trpící. Tarkovského církev je spíše neviditelným společenstvím 

lidí, kteří se, snaží přežít v krutém světě a uchovat si v sobě jiskru boží lásky. Je 

společenstvím lidí, kteří pochybují a hledají spíše než zástup okázalých vyznavačů.  

Zobrazení Církve je v Tarkovského filmu významné tím, že církev vlastně ani 

není vidět. Křesťanství tu není líčeno jako všeobecně a bezpodmínečně přijatá 

životní cesta. Tarkovskij má tolik taktu, že nechává i hrdiny svých filmů, aby si sami 

zvolili, v co budou věřit. Jak je ovšem zřejmé každému, kdo byť jen jednou otevřel 

knihy s životy svatých, Tarkovskij dělal přesně to, co všichni autoři tohoto žánru. 

Snažil se proniknout co nejblíže k světci, zkoumal jeho motivy, popisoval jeho 

duševní a duchovní zápas a to především podle svých vlastních zkušeností. Tu a tam 

nějaký výjev přidal nebo zkombinoval několik událostí, které se podle kronik udály 
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několika lidem. V životech svatých, z nichž mnohé se mohou zdát velmi naivní, 

většinou nejde o historickou pravdu, ale o vyzdvižení hlavních myšlenek a pohnutek 

světce.  

Solženicyna i komunistické kritiky rozčilovalo, že Tarkovskij údajně kazí 

historický obraz Ruska. Zdálo se jim, že je obraz slavné ruské historie v Tarkovského 

podání degradován. Komunistům navíc vadilo, že období unifikace středověké Rusy 

a vzrůstu významu Moskvy jakožto sídelního města Velikých knížat, jež by se dalo 

propagandisticky využít jako oslava růstu sovětské moci, je zachyceno jakožto 

chaotické a kruté období. Solženicynovi krom tohoto vadilo, že každodenní život 

není zachycen „církevně“. Mužici se křižují jen jednou a to ještě v situaci, kdy se 

dopouštějí násilí nad Rublevem, který svou přítomností narušil pohanský svátek. Ve 

filmu jsou zachyceny fakticky jen tři bohoslužby a to ještě v náznacích: ve scéně 

smíření obou bratrů – knížat v chrámu za přítomnosti metropolita, ve scéně dobývání 

Vladimiru, kdy se národ modlí v obléhaném chrámu a nakonec v poslední hrané 

epizodě filmu při svěcení nového zvonu. Zkrátka, Tarkovskij nenaplnil představy 

těch, kteří chtěli vidět zfilmované vyprávění o životě svatého, plné zápasu s ďáblem, 

obrany jediné pravé víry a především apoteózu ruskosti. Místo toho je film 

zajímavým pramenem k poznání duchovního probouzení a vědomí jedné části 

sovětské inteligence. 

 

4.5 Naturalismus - ohrožení pro sovětské vnímání světa 

Jak již bylo řečeno, bděly nejrůznější redakční komise nad ideologickou 

nezávadností filmů vznikajících v sovětském filmovém průmyslu. Jedním z jevů často 

kritizovaných těmito komisemi byla snaha filmařů ukázat život takový, jaký je. Násilí a 

krutost měla být ze sovětských filmů vyškrtnuta. Podle zmiňovaných komisí nálezů 

hrozilo kinematografii nebezpečí v podobě plazícího se, holého naturalizmu. Zvláště 

mladí režiséři začali projevovat špatnou tendenci k vychutnávání krutosti. Jedním 

z prvních, kdo byl pronásledován za svoji krutost byl film Andrej Rublev. Klasickou 

frází, která se objevovala v posudcích těchto komisí byla slova: „je potřeba odstranit 

povlak naturalismu.“
96
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Ve filmu Andrej Rublev je v epizodě Nájezd zpomalený záběr na koně, který má 

podříznutý krk a padá ze schodů. Ve scéně Poslední soud jsou kamenickým mistrům 

brutálně vypíchnuty oči, aby nemohli postavit bratru Velikého knížete jeho rezidenci. 

V původní verzi filmu, Andrejových pašijích byla navíc v epizodě Nájezd byl záběr 

na hořící krávu a scéna vylupování očí byla pojata daleko detailněji. Nejen 

představitelé filmového svazu, ale i Tarkovského kolegové se nad takto 

naturalistickým zobrazením násilí pohoršovali.  

Tarkovskij se podobným výčitkám v rozhovoru s Alexandrem Lipkovem 

zaznamenaným v roce 1967, bránil takto: …“Krávu jsme nepálili. Byla pokryta 

azbestem. A koně jsme vzali z jatek. Jestli bychom ho dnes nezabili my, zítra by ho 

na jatkách zabili stejným způsobem. Žádná speciální mučení, abych tak řekl, jsme si 

pro něj nevymysleli. Svého času, když byl uveden Křižník Potěmkin, z čeho všeho 

Ejzenštějna neobviňovali. Nemohli mu odpustit ani červy v mase, ani vyteklé ženské 

oko, ani invalidu skákajícího na pahýlech, ani proslulý dětský kočárek, jenž 

poskakuje po schodišti. Dnes se to lehce řekne: “Copak Potěmkin!“ Ale co všechno 

si musel tenkrát režisér vyslechnout!... Kdybychom nepromluvili o ukrutnosti doby, 

jsem přesvědčen, že by nikdy nedosáhla takové síly epizoda zvonu, nevyzněly by tak 

ve finále hudba a barevně snímaná Rublevova malba. Pouze tady, spolu s posledním 

záběrem filmu se možná vyjeví obecná myšlenka filmu“.
97

 

Odkud se brala tato prudernost? je zvláštní ve světle toho, že drtivá většina diváků 

Tarkovského filmů prožila druhou světovou válku nebo dokonce hrůzy velkého 

teroru, kolektivizaci a někteří dokonce i občanskou válku. V sovětské kinematografii 

plato pravidlo „ U nas sexa net“ Toto pravidlo se v poněkud přeneseném smyslu 

týkalo i zobrazování násilí. Smrt hrdinů i padouchů bývala zobrazována spíše 

symbolicky. Co muselo být zobrazováno až kýčovitě a přehnaně bylo štěstí 

pracujícího lidu, radost nad úspěchy v budování významných staveb a podobně. 

Tarkovskij odmítl tvůrčí schémata diktovaná doznívajícím socialistickým 

realizmem. Jeho dílo je navýsost „formalistické“. Smrt je ve filmu smutná a krutá, 

mučení opravdové, zápas o duchovní cennosti opravdový. Člověk, který ve filmu 

zemře je obětí se vším všudy, jeho smrt by měla diváka  vnitřně zasáhnout. Takový 

přístup musel komunistické ideology znepokojovat. Takový přístup dosti mění 

hodnoty všech úspěchů komunismu.  
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4.6 Mnich Andrej Rublev jako ranný ateista 

V době natáčení filmu mnich středověký mnich a malíř ikon Andrej Rublev ještě 

kanonizován nebyl, k tomu došlo až v souvislosti s oslavami 1000 křesťanství na Rusy, 

ale slavilo se pět set let od jeho předpokládaného roku narození. Lze předpokládat, že 

kdyby Rublev byl kanonizován o 40 let dříve, žádný film by nevznikl, neboť by byl 

„ideologicky závadný“. Film mohl být natočen jen o prostém malíři ikon, nikoliv o 

světci. Skutečnost, že film má nebezpečné téma samozřejmě nemohla uniknout 

cenzurním komisím Goskina nebo Mosfilmu. 

V oficiálním protokolu z posuzování scénáře filmu Andrej Rublev, které probíhalo 

za přítomnosti Tarkovského se objevily následující slova: „Mám určité obavy. Je 

potřeba nalézt způsob, jak to udělat, aby se ikona nestala symbolem náboženského 

tmářství. Jsou tu určité znepokojující příznaky toho, že si toho ne vždy všímají. Otázky 

boje s náboženstvím budou ještě velmi aktuální. My musíme být bojovnými 

bezbožníky. Je potřeba mít na paměti, že ruská dekadence vždy využívala ikony.“
98

 

Jeden z odpovědných pracovníků Goskino A. Dymšic dával Tarkovskému 

následující radu: „Mnišská kutna vedla tvůrčí lidi do konfliktu s církevními kánony. 

V podstatě šlo o ranný ateizmus, projevující se v mniškých hábitech.“
99

 

Když už byl jednou Tarkovskij přistižen při používání náboženských motivů, tak si 

nejrůznější komise u všech jeho dalších filmů dávaly pozor, aby tyto motivy odstranily. 

V případě filmu Zrcadlo to byl sám Filip Timofějevič Jermaš, šéf sovětské 

kinematografie. V jeho výkladu o filmu lze nalézt následující perlu: „Dokonce i tam, 

kde zpívají Bacha, to není uděláno dobře. Je třeba vycházet z toho, že všechna ta hudba 

vychází z náboženské hudby Bacha a to dává filmu mystický charakter. Nezní to 

sovětsky.“
100

 

V tomto případě měl Filip Jermaš úplnou pravdu. Bach, to tedy vůbec nezní sovětsky 

a nezní to ani hrdě. Tarkovskij miloval Bachovu hudbu. Jsem však přesvědčen, že její 

poměrně časté použití bylo motivováno nejen touhou vložit do filmu oblíbený hudební 

motiv nebo skladbu, ale vytvořit vnitřní spojitost mezi obrazem a hudbou. Opět se 
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jednalo o pokus o dialog časově a geograficky vzdálených tvůrců. Nebyla to koláž, ale 

most, kontrast jednoty v odlišnosti, výraz duchovního bratrství mezi lidmi. Spojení 

živých s mrtvými. Umění je to, co je přežívá a povznáší. Tarkovského nezajímala 

Rublevova mnišská kutna, šlo mu o to, co se skrývalo pod ní. A tak jako má prostý a 

strohý mnišský oděv napomáhat jeho nositelům v usebrání a soustředění, tak i strohá a 

prostá forma Tarkovského filmů má napomáhat divákům k proniknutí vnitřní jejich 

podstaty. 
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5 Závěr 
Historické filmy Andreje Tarkovského jsou zajímavé tím, že se vymykají ze své  

kategorie. Pojednávají o historických tématech, přinášejí strhující vylíčení 

historických epoch nebo jednotlivých epizod, ale jejich hlavním cílem je obraz 

jedince, člověka, jeho duchovní svět, nitro a vztah ke světu, který ho obklopuje. 

Tarkovského filmy jsou svérázným dialogem současného člověka, umělce 

snažícího se navázat spojení se svými souputníky na poli umělecké tvorby. 

Prostřednictvím popisu tvůrčího zápasu středověkého malíře ikon, jehož tvorba se 

stala součástí kánonu světové vzdělanosti, prostřednictvím snů malého chlapce 

ztraceného během války  se Tarkovskij pokouší nahmatat své vlastní místo ve své 

historii a ve svém světě a zároveň najít odpověď na otázky proč tvořit, pro koho 

tvořit a co tvořit.  

Andrej Tarkovskij natočil během svého života 7 celovečerních filmů. Při jejich 

sledování je patrná vnitrní jednotící linie. Tarkovskému umělci jde o povznesení 

filmového umění na stejnou úroveň výrazových prostředků, jako mají hudba nebo 

poezie.  Tarkovskému člověku jde o povznesení lidského ducha, zmučeného a 

znecitlivělého  hrůzami 20. století, do úrovně, na níž by lidstvo bylo hodno 

skutečnosti, že je obrazem Boha. Tvorbu staví proti destrukci, ducha proti hmotě, 

tušení proti vědění. Ve svém prvním filmu vyzdvihuje oběť malého chlapce, který se 

s dětskou prostotou a nenávistí  postavil valícímu se zlu. Ve svém posledním filmu 

mapuje tichý heroismus člověka, který se ve jménu svých nejbližších a i celého 

lidstva rozhodně obětovat to, co je mu nejdražší. Jeho čin ze hlediska společnosti, 

v níž žije, je zjevným projevem šílenství.  

Film Ivanovo dětství byl nejen skvělým debutem talentovaného režiséra, ale 

především zcela novým zjevem ve světě filmu. Náhle se objevil mladý režisér, který 

s podivuhodnou lehkostí natočil film, který se v mnoha ohledech vymykal zavedeným 

pravidlům sovětského válečného filmu. Namísto roztomilého blonďáčka, který si hraje 

na válku, představil Tarkovskij znepokojivou postavu malého člověka, vyhublého 

z koncentračního tábora, který ztratil ve válce to nejcennější, co měl, a který se vědomě 

nechce nechat zahnat do role malého chlapce, obklopeného světem bezpečí. Ivan chodí 
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a žije na hraně. Ve dne žije na hraně smrti a života, riskuje život, který pro něj jakoby 

nic neznamená. V noci žije ve světě šťastných snů. Setkává se s matkou, hraje si 

s dětmi, usiluje o přízeň dívky.  

Přesto však je celkové vyznění filmu optimistické, protože díky poslední scéně 

filmu – snu Ivana o hře s dětmi stojí před námi idea věčnosti lidské duše. Optimismus 

filmu nevyvěral z vědomí, že válka byla vyhrána, ve scéně, kdy Galcev nalezne 

v rozbombardovaném Berlíně Ivanovu složku z Gestapa není cítit ani zrnko radosti. 

Skutečná optimismus je skryt v síle lidské lásky, ve víře v pokračování života. 

Zároveň Tarkovskij ve svém filmu použil symboly, které komunistický režim 

chtěl vyhladit z paměti národa. Symboly kříže, lásky, která se obětuje, jiná uspořádání 

vztahů mezi muži a ženami, to vše bylo nové a tolik jiné a přece, ve své podstatě, jen 

návratem k něčemu, co bylo ztraceno. Film neoslavoval hrdinství bojovníků, nepěl 

vítězné ódy. Byla to tryzna za zničeném dětství celé jedné generace.  

Film Ivanovo dětství zobrazuje ničivou sílu války těmi nejbrutálnějšími 

prostředky. Film v žádném případě nejde ve stopách válečných filmů, kde je 

rozhodujícím prvkem kult Stalina nebo hrdinství a heroismus mas, ale odráží vnitřní 

svět hrdiny a skutečný svět války. Film se vyznačuje pravdivým zobrazením 

tragického zpustošení, která způsobuje válka nejen v přírodě, ale i v životech lidí, 

v jejich myslích i duších. Odhalená, zjizvená duše dítěte vypovídá a o době, šílenství 

i heroismu daleko více, nežli desítky hodin akčních válečných scén, roztrhaných těl a 

sborového křiku Hurá! Zároveň film vypráví o tom, jak vnímá válku dospělý muž, 

který osobně hrůzy bojiště neprožil, ale jehož dětství bylo válkou rovněž 

poznamenáno. Válka není zobrazena jako heroický zápas proti věčnému nepříteli. 

Zažitá ideologická klišé nemají ve filmu místo. Nenávist jako přijatelný vzorec 

jednání je nahrazena láskou. Ničivá síla silou tvořivou. Válka nemůže být oslavována 

a lidské oběti pompézně oslavovány. V zemi, kde byly a jsou bombasticky 

oslavovány obětí miliónů lidí, kde byly zbudovány mohutné pomníky 

vítězství,nebyla oslavena památka bezejmenných a bezbranných dětí, jež byly 

zároveň aktéry a zároveň oběťmi války. Film Ivanovo dětství je upomínkovou 

službou takovým dětem.                   

Ve filmu Andrej Rublev se Tarkovskij pokusil navázat dialog s jedním 

z nejvýznamnějších umělců ruské historie. Doby, která byla stejně jako režisérova 

doba poznamenána násilím, přeměnami a zároveň byla naplněna očekáváním 

budoucího znovuzrození země a osvobození lidu. Tak jako se v dílech ikonopisce 
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Rubleva zrcadlí probouzející se tvůrčí síla ujařmeného národa, tak se i Tarkovskij 

snaží natočit film, který by jeho diváky naplnil duchovní odvahou a silou nezbytnou 

k dovršení velkých přeměn. 

 Jeho koncepce však narazila na představy a očekávání komunistických 

ideologů, kteří od režiséra očekávali výpravný agitační materiál názorně ukazující 

zárodky bolševického světonázoru v ruských lidech patnáctého století. Namísto 

obrazu Rubleva – protivníka náboženského tmářství a revolučního buditele jim 

Tarkovskij představil muže snažícího se nalézt vnitřní stabilitu uprostřed devastující 

síly války a násilí. Cílem tohoto Rubleva není burcovat národ do boje proti pánům a 

náboženství ale pomoci lidem najít pevný bod ve svém nitru. 

Film Andrej Rublev není další z historických filmů nabízejících jakousi 

přehlednou, historicky přesnou reprodukci  doby a hlavní postavy. Není to film, který 

by líčil dávné události a jejich protagonisty skrze prisma momentálně vládnoucí 

ideologie. Hlavní postavou není mnich Rublev, ale duch schopný překonat destrukci 

války a také ruský lid, který je jako tráva. Ač spálen, znovu vyroste na svém místě. 

Tarkovskij věřil, že Rublevovo umění vytrysklo z lidu. 

 Film je jakýmsi pokusem o dialog mezi mezi Tarkovským a Rublevem. Oba žili 

v těžké a převratné době. Rublev posunul ruské malířství kupředu. Tarkovskij se o totéž 

snažil ve filmovém umění. Snad jen jeden rozdíl byl mezi životy obou Andrejů. 

Tarkovskij žil ve státě, který se snažil systematicky zničit ty myšlenky, které byly 

základem života v době Rubleva. Ideologické pozadí jejich tvorby je různé, jsou od sebe 

vzdáleni v čase, ale jsou si blízcí duchem. V toku času stojí vedle sebe. 

Tarkovskij se vědomě postavil doznívajícímu socialistickému realismu. 

Namísto oslav budovatelské práce a revolučního patosu oslavil vnitřní, duševní a 

duchovní práci, nepředpojatost myšlení a otevřenost ve vztahu k poznávání pravdy. 

Jeho úsilí obrátit sovětského člověka ke svým duchovním kořenům narážela na 

překážky kladené ideology komunistického státu. Leč nejen komunističtí ideologové 

napadali jeho filmy. Z reakcí na jeho film lze rozpoznat nejen ideologické, 

náboženské ale i umělecké klima soudobé společnosti.  Tarkovskij se svým viděním 

světa, ruské historie a místem člověka v ní nezavděčil ani těm lidem, kteří na toto vše 

patří z dogmatických pozic založených na ruském chápání Pravoslaví. 

Jednou z hlavních tezí Tarkovského historických filmů je názor, že „velké“ dějiny 

drtí člověka. Kultura SSSR věnovala obrovskou pozornost oslavám a vyzdvihování 

významu kolosálních dějinných a společenských procesů, které utvářely dějiny 
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SSSR. Tarkovskij však poukazuje na skutečnost, že tyto kolosální historické procesy, 

které měly člověka v konečném důsledku posunout do jiné dimenze bytí ve své 

podstatě člověka drtí.  

Zastánci komunistického experimentu by milionové počty obětí výstavby 

komunismu jistě obhajovali pořekadlem, že když se kácí les, padají třísky. 

Tarkovskij svým záběrem na jednotlivé lidské osudy a vnitřní život poukazuje na 

skutečnost, že tváří v tvář všem obětem komunismu se nedá mluvit o třískách.  

Tarkovského tvorba je díky své nonkonformitě jedinečným katalyzátorem 

společenských debat. Tarkovskij se nažil dostat filmové umění na takovou úroveň, 

aby mohlo stejně jako hudba nebo literatura vystihovat věci, které nejsou vidět, ty 

nejhlubší pohnutky a skrytá přání člověka, jeho vztah k absolutnu. Jeho snaha 

nemohla v komunistickém státě, který stále ještě byl ve válce s náboženstvím a který 

vnucoval svým poddaným svou morálku vítána ani podporována. Přesto se nevzdal a 

zůstal věrný svým ideálům. 

Andrej Tarkovskij toužil natočit film, který by se svojí vahou vyrovnal životnímu 

činu. Jsem přesvědčen, že jeho filmy takové měřítko naplňují. 
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7 Přílohy 

 

PŘÍLOHA 1 

Detaily k filmu Ivanovo dětství
101

 

Název: Ivanovo dětstvo 

SSSR 1962, 95 min. 

čb, 1.33:1, mono, hraný 

Mluveno: rusky 

Produkce: Mosfilm 

Zahraniční názvy: Childhood of Ivan, Ivan's Childhood, My Name Is Ivan, The 

Youngest Spy  

Režie: Andrej Tarkovskij 

Námět: Vladimir Bogomolov (novela Ivan, česky 1960). Scénář: Michail Papava, 

V. Bogomolov. Střih: G. Natason. Hudba: Vjačeslav Ovčinnikov. Kamera: Vadim 

Jusov. Střih: Ludmila Fejginovová. Scénografie: Jevgenij Čerňajev. Asistent režie: 

Georgij Natanson. Zvuk: Inna Zelencovová. Speciální efekty: Sergej Muchin, V. 

Sevosťjanov. Dirigent: Emil Chačaturjan. 

Hrají: Nikolaj Burljajev (Ivan), Valentin Zubkov (kapitán Cholin), Valentina 

Maljavinová (Máša), Jevgenij Žarikov (poručík Galcev), Stěpan Krilov (desátník 

Katasonov), Nikolaj Griňko (plukovník Gražňov), Irma Raušová (Ivanova matka), 

Andrej Michalkov-Končalovskij (voják), Dmitrij Miljutěnko (stařec se slepicí), 

V. Malgavinová, Ivan Savkin, Vladimir Marenkov, Věra Mituričová. 

Ceny: Zlatý Lev na MFF v Benátkách (1962, společně s Rodinnou kronikou Valeria 

Zurliniho), Cena Golden Gate za režii na VI. MFF v San Franciscu (1962), Hlavní 
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cena Palenkova hlava na MFF v Acapulcu (1962), Cena Klubu filmových kritiků za 

nejlepší film, Varšava (1963), Cena Čerovo kopýtko za nejlepší zahraniční film, 

Lublin (1963), Cena americké kritiky Stříbrný vavřín v New Yorku (1963), Cena 

Národní výstavy v Dillí (1963). 

 

PŘÍLOHA 2 

Synopse filmu Ivanovo dětství
102

 

Film začíná snovou sekvencí, kdy vidíme hlavního hrdinu Ivana, jak se zájmem 

poslouchá hlas kukačky, která jako by předznamenávala chlapcův nedlouhý život. 

Ivan se potom ve snu vznáší a letí. Setkává se s matkou, která mu přináší vědro vody, 

z něhož Ivan pije. Pak následuje výstřel a matka padá k zemi. Tímto je sen násilně 

přerván a Ivan, špinavý, oblečen v roztrhané šaty, se probouzí v polorozbořeném 

mlýnu. Ivan se pak vydává na cestu přes linii fronty, brodí se bažinou. V další scéně 

vidíme Ivana, jak stojí před mladičkým poručíkem Galcevem, který chlapce vyslýchá 

ve svém štábu umístěném, jak se později ukáže,  v podzemí zničeného pravoslavného 

chrámu, a zdráhá se vyplnit Ivanovo přání, aby o něm informovali plukovníka 

Grjaznova. Nakonec se Galcevovi podaří spojit se s Grjaznovem, který mu přikáže, 

aby se o chlapce náležitě postaral a nechal ho „všechno“ napsat. Zatímco Ivan píše 

report o německých pozicích, při čemž si pro lepší paměť vypomáhá oříšky, šiškami 

a lístky, přinášejí horkou vodu. Poté, co dokončí hlášení, svlékne své roztrhané šaty a  

myje se. Galcev si ohromeně prohlíží chlapcovo vyhublé tělo. Po koupeli usedá Ivan 

ke stolu, ale než stačí něco sníst, usíná. A zatímco Galcev Ivana odnáší do postele, 

zdá se Ivanovi další sen. Tentokrát se s matkou společně dívají do studny. Matka 

Ivanovi říká, že za jasných dnů je ve vodě studny vidět hvězda. Ivan je pak viděn na 

dně studny, kde se snaží chytit do dlaní hvězdu. Pak se mimo obraz ozve výstřel a na 

Ivana, stojícího na dně studny se řítí prázdný kbelík. V dalším záběru je vidět 

nehybné tělo matky ležící na zemi, a vodu, která se na ně odněkud svrchu lije. 

Ivanovým výkřikem „mámo“ sen končí a Ivan se probouzí. Po probuzení se Ivan 

setkává v kapitánem Cholinem, s nímž se Ivan nadšeně vítá, přičemž je vidět 

chlapcova úleva, že již nemusí být sám se svým strachem. V obraze se objeví i další 
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Ivanův „známý“ Kataonyč. Společně se pak Cholin baví s chlapcem tom, že by měl 

jít do vojenského učiliště, což Ivan rezolutně odmítá a vyhrožuje útěkem. V další 

scéně je již Ivan na útěku. Když prochází vypálenou vesnicí, tak se setkává se starým 

mužem, který je otřesen válečnými prožitky natolik, že evidentně ztratil pojem o 

realitě. Vypráví chlapci, jak byla jeho žena zabita němci a hledá v troskách svého 

domu hřebík. Na provázku má uvázaného kohouta, jediného společníka v neštěstí. 

Zatímco Ivan hovoří se starcem, přijíždí vojenský terénní automobil, z něhož 

vyskakuje Cholin, který chlapce přinutí, aby se s nimi vrátil. Ještě před odjezdem se 

Ivan vykloní z okénka automobilu a položí na ohořelý trám chléb a konzervu s 

masem. Starý muž po odjezdu auta uchopí svého kohouta a zavře za sebou dveře 

zničeného domu. V další scéně vidíme poručíka Galceva, který vyčítá své podřízené, 

zdravotní sestře Máše, údajný nepořádek v lazaretu. Z Galcevova hlasu a nervozity je 

patrné, že je do Máši zamilovaný. Celou scénu pobaveně pozoruje Cholin, který je si 

vědom Galcvovy nezkušenosti a nevyzrálosti. V další scéně se Cholin setkává 

s Mášou v březovém hájku, kde se jí, celé vystrašené a nejisté, dvoří. Když se zdá, že 

dosáhl svého, přikazuje náhle Máše, aby odešla. Při odchodu se Máša setkává 

s Galcevem, který ji hledá, protože je znepokojen, že má v Cholinovi soupeře. 

V další scéně si Ivan prohlíží „válečnou kořist“ Galceva: obrazové album Albrechta 

Dürera a německou dýku. Při prohlížení Dürerových grafik se Ivan ptá, kdo je 

autorem obrázků, a když se dozvídá, že autor byl němec, říká, že to snad není možné, 

protože Němci nemohou mít spisovatele; vždyť je sám viděl, jak pálili knihy. Jedna 

z figur Dürerova obrazu Jezdci apokalypsy, který se mu líbí,  mu připomíná 

německého řidiče motorky. Je zřejmé, že Ivan je obrazem války fascinován, protože 

obraz je uměleckým zobrazením jeho světa. Potom důstojníci vycházejí z Galcevova 

štábu, aby si Ivan mohl ještě odpočinout, než vyrazí na další výzvědnou misi. Ivan si 

hraje na válku s dýkou od Galceva. Jako obraz nepřítele mu slouží vojenský plášť 

pověšený na zdi. Ivan plášť „zajme“ a se slzami v očích mu vyhrožuje, že se mu „za 

všechno“ pomstí. Scéna končí obrazně: Ivan zvoní na kostelní zvon a táhne do boje 

proti nepříteli. Mezitím se Galcev baví venku s Cholinem o Ivanovi a upozorňuje, že 

Ivan je posedlý mstou a oba se dohadují, kdo by mohl Ivana adoptovat. V další scéně 

vidíme otřeseného Cholina, který nervózně kouří cigaretu a vstupuje do Galcevova 

štábu, aby tam Ivanovi sdělil, že Katasonyč musel náhle odjet do štábu plukovníka a 

že tedy s nimi nepůjde na plánovanou průzkumnou misi. Ivan je rozčarován a mrzí 

ho, že se Katasonyč ani nerozloučil, Cholin je při této rozpravě nervózní. Jak se 
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vyjasní dále ve filmu, Cholin v té chvíli Ivanovi lhal, protože Katasonyče usmrtila 

zbloudilá kulka. Potom zasednou Ivan, Cholin a Galcev k večeři před odchodem na 

misi. V celé této scéně působí Ivan mnohem dospěleji, než oba muži. Galcev je 

pozván Cholinemem na misi namísto Katasonyče. Zatímco muži a Ivan sedí u 

večeře, vstupuje do Galcevova štábu neznámý voják, aby podal hlášení. Cholin sedí 

čelem ke dveřím a když voják vstoupí, zdá se mu, že do místnosti vstoupil mrtvý 

Katasonyč. Cholin je tím viditelně rozrušen, ale snaží se nedat nic najevo. Po večeři 

Ivan usíná a tentokrát se mu zdá, že sedí s neznámou dívkou, zřejmě se svou sestrou, 

na korbě nákladního automobilu naplněné jablky. Hustě prší, ale obou dětem to 

evidentně nevadí. Ivan nabízí dívce jablko, ale ta ho třikrát odmítá, přestože Ivan se 

snaží najít to nejkrásnější. Potom automobil vjíždí na písečnou pláž a z jeho korby se 

sypou jablka na písek, kde je žerou koně.  

V další scéně dokončují Cholin, Galcev a Ivan přípravy na cestu. Galcev dostane 

za úkol odvrátit pozornost strážného, aby Cholin mohl nepozorovaně pronést loď. Při 

tom se dozvídá, jak je to vlastně s Katasonyčem. Cholin ho důrazně nabádá, aby 

Ivanovi nic neříkal. Skupina se přepraví na lodi přes řeku. U nepřátelského břehu 

míjejí těla dvou umučených sovětských zvědů. Jejich mrtvá těla sedí na břehu a ve 

vzpřímené poloze je drží oprátky, za něž jsou přivázáni k větvi stromu. Na prsou 

mají cedule s ruským nápisem vítejte. Cholin Ivana ubezpečuje, že na zpáteční cestě 

obě těla odvezou. Nakonec připlují na místo, kde Ivana oba vojáky opouští a vydává 

se na výzvědy. Zpáteční cesta obou vojáků přes ostřelování dopadne dobře. Oba 

vojáci se suší a odpočívají v Galcevově štábu, kam se přichází rozloučit Máša, 

protože ji Galcev poslal z fronty do týlu. Jeho jednání je evidentn motivováno 

snahou uchránit život Máši, protože podle jeho mínění žena do války nepatří. Stejný 

názor měl na Ivanovu přítomnost na frontě. Nakonec Máša odchází, aniž by se mohla 

rozloučit s Cholinem, který nakonec scény poznamená, že je ticho.  

Zvonění zvonu nás přenáší do scén, kde jsou použity dokumentární záběry 

ukazující sovětské vojáky v dobytém Berlíně, starého muže, který sovětským 

vojákům ukazuje mrtvá těla Goeblese a jeho dětí, pak jsou vidět těla dalších vysoce 

postavených nacistů a jejich dětí. V další scéně vidíme Galceva, který v dobytém 

Berlíně dohlíží na skupinu vojáků, kteří vynášejí německé archivy. Při tom v duchu 

rozmlouvá v duchu s již mrtvým Cholinem. Na Galcevocě tváři vidíme nejen jizvy, 
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ale také skutečnost, že dospěl. Jeden z vojáků čte nahlas ze složek mrtvých vězňů. 

Při vynášení se jedna hromada rozsype a Galcev ke svému ohromení nachází složku 

Ivana, kde se dozvídá o jeho smrti. V další, umělecky pojaté scéně vidíme, jak se 

Ivanova hlava, oddělena od těla, kutálí. Potom se ozývá hudba, která ve filmu vždy 

doprovázela Ivanovy sny a vidíme opět Ivana, který je na pláži se svou matkou a 

dalšími dětmi. Děti si hrají na schovávanou a  na honěnou. Ivan běží za svojí sestrou, 

snaží se ji dohonit, rozpřahuje ruce a vbíhá do vody. Film končí záběrem na 

ohromný, ohořelý kmen mrtvého stromu. 

 

PŘÍLOHA 3 

Detaily k filmu Andrej Rublev 
103

 

Andrej Rublev (Andrej Rubljov) 

SSSR 1966 (schváleno 1969, premiéra distribuční verze 19. 10. 1971; premiéra 

autorského sestřihu v SSSR 1988) 

197 min., 178 min., 165 min., 145 min.
104

  

čb/bar., 2.35:1, mono, hraný 

Mluveno: rusky, italsky 

Výroba: Mosfilm 

Jiné názvy: Andrei Rublev, The Passion According to Saint Andrew, Strasti po 

Andreju (pracovní název a název prvního sestřihu) 

Režie: Andrej Tarkovskij 
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http://www.nostalghia.cz/
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Scénář: A. Tarkovskij, Andrej Michalkov-Končalovskij. Praktikant režie: Bargat 

Oganěsjan. Asistenti režie: A. Mačeret, M. Volovič, A. Nikolajev. Hudba: 

Vjačeslav Ovčinnikov. Zvuk: I. Zelencovová. Kamera: Vadim Jusov. Střih: 

Ludmila Fejginovová. Výprava: Jevgenij Čerňajev, I. Novoděrežkin, S. Voronkov. 

Masky: V. Rudina. Kostýmy: L. Novi, M. Abar-Baranovská. Pomocný 

kameraman: V. Sevosťjanov. Asistenti kamery: A. Andrianov, R. Ruvinov, P. 

Sudilin. Výtvarník: E. Korablev. Speciální efekty: V. Sevosťjanov, P. Safonov. 

Vedoucí výroby: Tamara Ogorodnikovová. Historický poradce: V. Pašuto, 

S. Jamščikov, M. Merclovová. Státní filmový orchestr a Všesvazový rozhlasový sbor 

Diriguje Vjačeslav Ovčinnikov. 

Hrají: Anatolij Solonicyn (Andrej Rublev), Ivan Lapikov (Kyrill), Nikolaj Grinko 

(Danila Čornyj), Nikolaj Sergejev (Theofan Grek), Irma Raušová ("Duročka" - 

pomatená dívka), Nikolaj Burljajev (Boriska), Rolan Bykov (šašek), Jurij Nikulin 

(Patrikej), Michail Kononov (Foma), Jurij Nazarov (Velký kníže, Malý kníže), 

Stěpan Krilov (zvonař), Igor Donskoj (Kristus), Bolot Bejšenalijev (tatarský vůdce), 

Irina Mirošničenková K. Alexandrov, E. Borisovskij, Nikolaj Glazkov, Vladimír 

Guskov, Nikolaj Kutuzov, I. Loskoj, Tamara Ogorodnikovová (žena u Ukřižování), 

Dmitrij Orlovskij, P. Radolitskaja, Muratbek Ryskulov, G. Sačevsko, Alexandr 

Titov, Vladimir Titov, A. Umuralijev, Vasilij Vasiljev, Vladimir Volkov, Zinajda 

Vorkulovová, Nikolaj Grabbe, B. Matysik, Anatolij Obuchov aj. 

Ceny: Cena FIPRESCI na MFF v Cannes (1968), Cena Asociace francouzských 

filmových kritiků (1968), Zvláštní cena poroty a Cena Mezinárodního evangelického 

centra na MFF v Cannes (1972), Křišťálová hvězda Filmové akademie za nejlepší 

ženskou roli Irmě Raušové-Tarkovské (1972), Velká cena na MFF v Azolu, Itálie 

(1973), První cena za nejlepší film, Druhá cena poroty diváků a Cena Svazu filmařů 

na festivalu Festival festivalů v Bělehradě (1973), Cena časopisu Film za nejlepší 

zahraniční film (1973), Helsinky - Cena za nejlepší film roku (1973), Diplom 

Statfordského festivalu (1973). 

Česká distribuce: 

Premiéra: červen 1973. 

http://nostalghia.cz/webs/andrej/lide/jusov.php
http://nostalghia.cz/webs/andrej/lide/solonicyn.php
http://nostalghia.cz/webs/andrej/lide/grinko.php
http://nostalghia.cz/webs/andrej/lide/rausova.php
http://nostalghia.cz/webs/andrej/filmy/awards.php
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Obnovená premiéra: duben 1988. Monopol: Ústřední půjčovna filmů. České 

titulky: Jana Klusáková (pro zákaz publikace byla v dobových materiálech uvedena 

Milada Šmolíková). 

PŘÍLOHA 4 

Synopse filmu Andrej Rublev
105

 

Prolog 

Film začíná prologem, který nemá přímou spojitost s dějem filmu. Vidíme 

v něm mužika, který usilovně pádluje k chrámu na břehu řeky, zatímco v patách jsou 

mu pronásledovatelé. Zprvu není zřejmé, proč muž tolik pospíchá a proč se lidé za 

ním snaží chytit. Poté, co muž přistane na břehu řeky pospíchá ke chrámu, kde je na 

provazech ukotven primitivní horkovzdušný balón. Muž nese zařízení, s jehož 

pomocí se chce vznést na balónu. Horečnatě vybíhá na věž chráme a snaží se 

připravit balón k letu. To už dorazili jeho pronásledovatelé, kteří se hned vrhli na 

jeho pomocníky. Muži se přesto podaří vzlétnout, k úžasu svému i na zemi stojících 

lidí. Kamera sleduje muže v jeho letu. Jeho tvář vyjadřuje nadšení a strach zároveň. 

Pod ním ubíhá jarní krajina, města, lidé na loďkách. Po chvíli slyšíme, že se něco 

trhá. Balón se roztrhl a začíná padat. Celá scéna končí smrtelným pádem odvážného 

muže. 

Epizoda první - Skomoroch. 1400.  

Vidíme v ní tři mnichy, Andreje Rubleva, Daniila Černého a Kyrila
106

, jak 

opouštějí klášter, v němž každý strávil mnoho let a vydávají se na nejistou cestu do 

Moskvy, kde se chtějí uchytit jako malíři ikon. Cestou je zastihne déšť a tak se mniši 

musí uchýlit do vesnice, jejíž obyvatelé přečkávají déšť společně v jakési stodole. O 

zábavu se jim stará skomoroch, ruská podoba potulných kejklířů.
107

 Kamera nejdříve 

sleduje skomorochovo představení a teprve po jeho skončení vcházejí tři mniši. 

Zábava se okamžitě přeruší a původně uvolněnou atmosféru vystřídá napětí, které 

ještě umocní Kutilova poznámka: „Bůh dal popa a čert skomorocha.“ Kamera 
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 Pozn.: vytvořeno autorem diplomové práce 
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 Hrají je Anatolij Solonicyn, Nikolaj Grinko a Ivan Lapikov 
107

 Hraje ho Rolan Bykov 
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sleduje strnulé tváře vesničanů, kterých se dá vyčíst tíže jejich života. Kamera se 

vrací k znaveným mnichům, Andrejovi a Danielovi, kteří usnuli. Kamera ještě 

ukazuje muže, zřejmě opilého, který se snaží velmi neobratně napodobit skomorocha 

a záběr před stodolu ukazuje dva opilé muže, kteří se snaží na vratkých nohách prát 

kvůli ženě jednoho z nich. Nakonec déšť přestal a vyšlo slunce. Andrej vyhlíží 

z okénka a vidí Kyrila, který mluví s člověkem na koni. Pak chvíli přijíždějí 

ozbrojenci na koních před stodolu a jsou si pro skomorocha. V okamžiku, kdy jeden 

z ozbrojenců vstoupí do stodoly a poručí skomorochovi, aby šel za ním, vidíme 

skomorocha svlečeného do půl pasu, který v okamžiku zatčení jako jediný sedí 

v proudu jasného slunečního světla. Skomoroch nejistě vychází před stodolu, kde mu 

muži skroutí ruce a zručně s ním mrští o strom, až ztratí vědomí. Po této scéně, 

kterou vesničané sledují mlčky a odevzdaně se probudí Daniel, který se jménem 

mnichů rozloučí s vesničany. Andrej se ptá Kyrila, kde byl, ten ale mlčí. Mniši 

vycházejí ze stodoly, ale v tom okamžiku začíná pršet. V dálce na obzoru vidíme 

malou karavanu ozbrojenců, kteří vezou na koni nehybné tělo skomorocha. 

Epizoda druhá – Theofan Řek. Léto - zima - jaro - léto - 1405- 1406 

V úvodu této epizody přichází Kyril do Moskvy, kde navštěvuje Theofana Řeka. 

Oba ikonopisci spolu rozmlouvají a Theofanovi se Kyril zalíbí a přemlouvá ho, aby 

zůstal v Moskvě a stal se jeho pomocníkem. Kyril se zdráhá a Theofan mu nabízí 

polovinu výdělku, čož Kyril odmítá. Souhlasí pod podmínkou, že ho Theofan požádá 

o spolupráci před všemi bratry Trojického kláštera a zvláště před Andrejem 

Rublevem. Pak slibuje Theofanovi, že bude sloužit jako pes. V další scéně vidíme 

Kyrila sedícího smutně ve své cele. Zatímco kamera sleduje mlčícího a utrápeného 

Kyrila, kterak jí okurku, jeho hlas čte verše z knihy kazatel o marnosti všeho. 

Vstoupí pomocník Foma, který se chce ohřát u pece a stěžuje si, že nemůže najít 

rukavice na práci. Kyril překvapeného Fomu vytrčí ven, je zjevné, že je nešťastný a 

nechce nikoho vidět. V další scéně na nádvoří kláštera přijíždí znavený posel a 

vzkazuje, že Theofan zve Andreje do Moskvy. Andrej hned souhlasí a bere si sebou 

své pomocníky, avšak bez Daniela, který je dotčen, že Andrej souhlasil bez 

konzultace s ním. Před odchodem do Moskvy se přichází smířit s Danielem, který 

mu sice odpouští, ale nechává jej jít samotného. Jejich rozhovor přeruší Kyril, který 

rovněž odchází z kláštera, kde již nechce zůstat. Na nádvoří všem spílá a igumen 
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kláštera jej vyhání jako psa. Za klášterem Kyrila dohání jeho pes, který se utrhl 

z provazu, Kyril jej však v návalu vzteku zabíjí.  

Epizoda třetí. Andrejovy pašije. 1406 

V další scéně vidíme Andreje a Fomu jdoucí jarním lesem. Amdrej plísní Fomu za 

jeho nepořádnost. Po chvíli se knim přidává i Theofan sedící s nohama v mraveništi. 

Poté následuje zapálený rozhovor nezi Andrejem a Theofanem. Jde o chápání 

ukřižování Krista na Rusy. Zatímco Andrej líčí svoji vizi, proměňuje se jarní krajina 

v zimní a vidíme scénu ukřižování odehrávající se v typické zimní ruské krajině, 

která je zároveň jako vystřižena z Breuglových obrazů.  

Epizoda třetí – Svátek. 1408 

Vidíme Andreje, Daniela a jejich pomocníky, jak plují na loďkách. Protože se 

blíží večer, loďky přistávají. Andrej jde nasbírat dříví a v tom zahlédne za stromi 

mihotající se ohne a nahé lidské postavy. Andrej, vlečený zvědavostí a snad i něčím 

jiným, jde do vesnice, kde probíhají pohanské rituály. Andrej vidí, jak muž stáhne 

nahou ženu za sebou do křoví a ani si nevšimne, že stojí v ohništi a vzňala se mu 

sutana. Poté pozoruje jinou nahou ženu, jak v jakémsi rituálu skáče přes oheň. To už 

ale Andreje chytí tři muži, kteří jej přivážou ke sloupu a slibují mu, že se k němu 

ráno vrátí. V tom k Andrejovi přichází nahá žena – Marta. Rozmlouvá s Andrejem, 

který jí vyčítá, že jejich konání. Marta mu odpovídá, že není lehké žít ve strachu. 

Potom přivázaného Andreje obejme a políbí. Andrej ji žádá, aby ho alespoň 

odvázala. V další scéně vidíme Andreje jak z rána opouští spící vesnici. Přichází na 

břeh řeky, kde na něj čekají jeho společníci. Z jejich pohledů lze vyčíst, že Andreje 

za jeho předpokládaný hřích odsuzují, ačkoliv to ve filmu jasně ukázáno není. 

Zatímco loďky odplouvají a Daniel vyčítá Andrejovi, že dává mladým pomocníkům 

špatný příklad, propuká na břehu honička. Muži na koních a pěší ozbrojenci honí lidi 

z vesnice. Nakonec se jim podaří chytit jednoho muže, ale jednu ženu, v níž 

poznáváme Martu se jim chytit nepodaří a ta nahá  přeplouvá řeku kolem loděk 

Andreje a jeho družiny.  
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Epizoda čtvrtá – Poslední soud. Jaro 1408 

Tato epizoda se odehrává ve Vladimíru, kam již dorazil Andrej se svojí družinou. 

Chrám, v němž je celá Andrejova družina je připraven k malování fresek, ale Andrej 

v chrámu není a práce stojí. Důvodem je, že Andrej nechce malovat Poslední soud, 

protože má zato, že li¨d není potřeba strašit. Andrej stojí na prašné cestě s Danielem 

a dohadují se. Je vidět, že Andrejovi činí potíže zformulovat svoje myšlenky. 

Mezitím přichází do chrámu klíčník Patrikij, který komicky líčí zlost biskupa nad 

tím, že se nepracuje. Potom přemlouvá Andrejovi pomocníky, aby pracovali bez něj. 

V další scéně Andrejův pomocník Foma za Andrejovy přítomnosti oznamuje, že 

odchází malovat jinam, když tady práce stojí. Na jeho výzvu přidat se k němu nikdo 

neodpovídá. Potom je slyšet úryvek z epištoly apoštola Pavla o lásce a Andrej si 

zatím hraje s rozpustilou dcerou knížete, který se dohaduje s umělci, kteří mu 

vyzdobili jeho palác. Umělci, když odchází, tak řeknou knížeti, že jdou do 

Zvenigorodu, kde mají práci u mladšího bratra Velikého knížete. Starší kníže se ptá 

na názor Andreje, ten práci chválí.Přichází Stěpan a ten říká, že by se mělo vše 

přemalovat. Na to vedoucí kameníků odpovídá, že on se tím uměním zabývá již 40 

let. Stěpan odpovídá, že nejde o umění, ale o to, aby nové sídlo oslavovalo knížete. 

Vedoucí kameníků odpovídá, že nic předělávat nebude. Ten si po jejich odchodu 

povolává svého velitele Stěpana. V další scéně kameníci jedí společně 

s Andrejovímy pomocníky a povídají si o zakázce ve Zvenigorodu. Daniel připomíná 

rivalitu mezi knížecímu bratry. Andrej sedí a opravuje ikonu. V další scéně jsou 

kameníci cestou lesem přepadeni Stěpanem a jeho lidmi a oslepeni, kromě malého 

chlapce, který je ušetřen. V další scéně vidíme Andreje uvnitř stále ještě nabíleného 

chrámu. Andrej je rozrušen, rozzloben. V návalu zloby rozmaže barvu po bílé stěně a 

pláče. Daniel přikazuje malému chlapci číst pasáž z epištol apoštola Pavla o 

pravidlech nošení šátku pro ženy. Mezi tím do chrámu vstupuje pomatená dívka 

s otýpkou slámy. Když uvidí na stěně barvu rozmazanou Andrejem,  začne ji pečlivě 

zkoumat a dá se do pláče. V tom se Andrej rozjasní a přesvědčuje Daniela, že tata 

bláznivá žena, ač vstoupila do chrámu bez šátku není hříšnice. Je tím dáno najevo, že 

Andrejova víra v lidskou dobrotu je vznešenější, než slepá víra Daniila. Andrej 

vychází rozesmátý do deště. (V původním scénáři potom Andrej konečně pracuje na 

fresce posledního soudu, ale namaluje ji jako strašlivý výjev, ale jako svátek.) 
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Epizoda pátá – Nájezd. Podzim 1408 

Epizoda začíná záběrem na vojenské ležení mladšího knížete rozložené na břehu 

řeky. Po chvíli se rozlehnou výkřiky „Tataři, Tataři jedou“. Nejde však o přepadení, 

ale o příjezd spojeneckých vojsk malého knížete. Ten se domluvil s nejmenovaným 

tatarským velmožem, že společně podniknou nájezd na město Vladimír, sídelní 

město Velikého knížete, který zrovna odjel i se svojí armádou. Sledujeme, jak se 

tatarští vojáci brodí přes řeku. V jednu chvíli jeden tatarský jezdec padá s koněm do 

hluboké vody a mladší kníže mu osobně pomáhá na mělčinu. Potom letí obě armády 

tryskem po poli, tatarský velitel se předhání s mladším knížetem. Sledujeme nájezd 

spojených vojsk. Město je dobyto bez větších potíží a brzy si oba   velitelé gratulují 

k úspěchu. Ve scénách dobývání města sledujeme utrpení a smrt jednotlivých členů 

Andrejovi družiny. Například Foma je zabit šípem daleko od města, když se mu už 

zdánlivě podařilo utéci. Potom se kamea soustředí na obyvatele města shromážděné 

uvnitř zabarikádovaného chrámu, který je obležen a dobýván. V jednu chvíli vidíme 

Andreje, jak za sebou vede pomatenou dívku a společně s ní si kleká na podlahu 

v očekávání vpádu dobyvatel. Po chvíli se vrata s třeskem rozlétnou a dovnitř vjede 

voják na koni. Andrej je ve zmatku oddělen o pomatené dívky, kterou si jeden 

z dobyvatelů přehodil přes rameno a nese ji po schodech do horních prostor chrámu. 

Andrej uchopí sekeru, jde za vojákem, mimo scénu se ozve rána sekerou do přílby a 

voják padá mrtvý ze schodů. V další scéně je klíčník Patrikej, který se objevil jako 

komická postava ve scéně Poslední soud mučen dobyvateli s cílem vyzvědět místo, 

kde je uschován chrámový poklad. Je patrno, že klíčník již vytrpěl mnohá muka, ale 

přesto se svým mučitelům vysmívá a to i přesto, že je pálen pochodní v obličeji. 

Mezitím si v chrámu na koních povídají malý kníže se svým tatarským komplicem. 

Ten nemůže pochopit, jak je možné, aby panna počala a porodila syna. Mladší kníže 

si mezitím vzpomíná na potupné nucené smíření se starším bratrem, odehrávajícím 

se v chrámu za přítomnosti Metropolita, během něhož mu starší bratr šlápl na nohu. 

Nakone c je klíčník Patrikej připraven nezávěrečné mučení. Do úst je mu nalit 

roztavený kov. Hned potom je jeho zmítající se tělo vyvlečeno ven z chrámu 

divokým koněm. Potom ukazuje letecký záběr obyvatele města, jak jsou hnáni 

z města ven. V prostřihu je vidět tvář mladého knížete, jemuž začíná docházet, čeho 

se dopustil.V další scéně vidíme Andreje, který se nachází společně s pomatenou 

dívkou ve vydrancovaném chrámu plném mrtvých těl. Andrej sám je silně rozrušen. 
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Náhle se objevuje Theofan Řek, který, jak sám Andrej říká, je už mrtvý. Toto 

Andreje nijak neudivuje a dává se s Theofanem do řeči. Popisuje mu dobytí města a 

zavazuje se, že už nebude malovat ikony, když jsou lidé takoví krutí a nepotřebují 

umění. Navíc on sám zabil člověka. Theofan mu s nezemským klidem jeho myšlenku 

rozmlouvá a říká, že on sám se mýlil. Theofan Andrejovi připomíná, že jemu 

samému lidé spálili mnoho ikon a ikonostasů Během řeči se Theofan nadchne krásou 

ikon. Andrej jako by ho neslyšel říká, že je strašné, když v chrámu padá sníh. Potom 

je záběr na bláznivou dívku, která předtím pletla cop z vlasů mrtvé ženy a nyní na 

jejích zádech spí. 

 

Epizoda sedmá – Ticho. 1412 

Vidíme Andreje Rubleva na dvoře Andronikova kláštera, kterak nosí rozžhavené 

kameny do sudu s vodou. Do zasněženého dvora přijíždí skupina Tatarů na koních. 

Ti tam přijeli jen za zábavou. Baví se tím, že psům házejí kousky masa. V kraji je 

totiž hlad vyvolaný nájezdy Tatarů. Mezitím přichází do kláštera Kyril. Je nastydlý, 

nemůže mluvit, protože podle jeho slov musel celou noc stát ve vodě, aby se skryl 

před smečkou vlků. Kyril se dává do řeči s mnichy, kteří jedí nahnilá jablka. Při řeči 

se dozví, že Andrej přišel do kláštera s němou dívkou o kterou se stará a že mlčí, což 

si dávají do spojitosti právě s onou dívkou. Potom Kyril prosí igumena kláštera, aby 

se směl vrátit mezi bratry. Tem mu to dovolí, ale jako pokání musí Kyril patnáckrát 

přepsat Bibli. Děj se vrací zpět na dvůr, kde němá pomatená dívka ukradla jednomu 

z Tatarů okusek masa, jímž krmil psy. Je ale přistižena a po krátké chvíli si ji Tatar 

odváží k sobě domů, aby se stala jeho osmou ženou. Když s ní o těchto věcech 

mluví, za řehotu jeho společníků, dojde patrně mezi ním a dívkou k milostnému 

vzplanutí. Tatar bral rozmluvu s dívkou jako hru, ale pak podivně zvážněl. Dívka 

tedy souhlasí, sedá si na koně k Tatarovi, v čemž jí mlčky brání Andrej. PO chvíli 

tataři odjížději i s němou dívkou. K Andrejovi přichází Kyril a snaží se ho 

přesvědčit, že Tataři dívce nic neudělají a za chvíli ji pustí. Ten mu ale neodpovídá, 

mlčí a dál nosí žhavé kameny. 
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Epizoda devátá - Zvon 

Je jaro. Taje sníh.Vidíme tvář Borisky opřeného o stěnu domu. Přijíždějí k němu 

poslové velikého knížete, kteří ve vesnici hledají zvonaře, aby je pozvali ke knížeti 

odlít zvon. Boriska jim sděluje, že všichni zvonaři zahynuli během epidemie moru. 

Polsové chtějí odjet, ale Boriska je přesvědčí, aby ho vzali ke knížeti, protože on zná 

tajemství zvonařské slitiny, které mu před smrtí svěřil jeho otec. Děj epizody se 

posouvá v čase. Je už léto a Boriska s partou litců jdou na kopec naproti Vladimiru, 

kde Boriska chce lít zvon. Dále sledujeme poměrně podrobně namáhavou a 

vyčerpávající práci zvonařů. Boriska se postupně stává uznávaným mistrem, vše 

osobně řídí, ale platí za to vyčerpáním nedostatkem spánku. Z povzdálí pozoruje úsilí 

Borisky stále mlčící Andrej Rublev. Setkává se s Kyrilem, který ho marně 

přemlouvá, aby začal znovu malovat ikony. V jiné scéně se Andrej setkává se 

skomorochem, který byl po deseti letech vězení propuštěn, protože knížeti zemřel 

jeho šašek. Skomoroch je rozzuřen, chápe se sekery a chce Andreje zabít, protože si 

myslí, že to byl on, kdo ho udal. Vmísí se mezi ně Kyril, který prosí skomorocha, 

aby Andreje nezabíjel, přísahá, že to nebyl Andrej, kdo ho udal a nakonec si kleká na 

kolena a prosí skomorocha, aby zabil jeho místo Andreje. Skomoroch je vyveden 

Kyrilem z míry a nakonec nechává Andreje být, vítězí v něm jeho dobrá povaha. 

Potom si od okolostojících lidí bere nádobu s pitím a zakusuje ji okurkou. 

Okolostojící lidé mu rozvážou opasek u kalhot a ty spadnou, což vyzývá hromadný 

smích. Skomoroch se na lidi nezlobí a paroduje jejich smích.V podstatě se opakuje 

scéna ze začátku filmu, kde se skomoroch po svém vystoupení také napil a zakusoval 

cibulí. Nakonec je zvon odlit a vše je připraveno na veliký svátek. Zvon je vyzdvižen 

ze dna jámy, v níž byl odlit. Všichni čekají, až z města přijede kníže se svými 

italskými hosty. Boriska je vyzván, aby rozhoupal srdce zvonu, ale ten se toho 

neodvažuje. Nakonec rozhoupává srdce zvonu hlavní litec. Všechen lid umlkl, je 

slyšet jen vrzání provazů a indiferentní brebentění italských hostů. Nakonec se ozve 

silný hlas zvonu a lid propuká v jásot. Kníže s družinou odjel, lid se rozešel a jen 

Boriska zůstal osamocen ležet u sloupu v blátě. Přichází k němu Andrej, utišuje ho a 

říká mu, že spolu půjdou do Trojického kláštera  a budou přinášet lidem radost. 

 

 



 108 

Epilog 

Kamera za zvuků církevních choráků podrobně zkoumá nejslavnější ikony Andreje 

Rubljova. Film končí dlouhým záběrem na pasoucí se koně. Koně stojí v dešti na 

zeleném ostrově uprostřed řeky.  

 

 

PŘÍLOHA 5 

Stručná chronologie vzniku filmu Andrej Rublev
108

 

1962 

23. ledna Posouzení záměru. 

2. února Podepsána smlouva o scénáři. 

29. prosince Odevzdána první verze literárního scénáře. 

1963 

18. ledna Po obdržení posudků M. Alpatova, N. Syčeva a jiných bylo svoláno 

jednání. Objem scénáře byl ohromný - 259 stran. Autorům bylo doporučeno jeho 

zkrácení. 

23. dubna Posouzení druhé varianty scénáře. V plánu 6. tvůrčí skupiny (kam 

Tarkovskij přešel v roce 1963) byla tato varianta určena jako základ režisérského 

scénáře s tím, že "doporučené úpravy mají být vneseny do režisérského scénáře". 

Vedení tvůrčí skupiny bylo nařízeno, aby byl scénář představen na jednání Výboru 

tak, aby jeho realizace mohla být zařazena do plánu studia na léta 1963-1964. 

9. srpna Předána třetí varianta literárního scénáře. 
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 Převzato z www.nostalghia.cz, viz odkaz: 
http://www.nostalghia.cz/webs/andrej/filmy/rublev/rublev_chrono.php  

http://www.nostalghia.cz/
http://www.nostalghia.cz/webs/andrej/filmy/rublev/rublev_chrono.php


 109 

10. a 20. října Ke scénáři byly dodány odborné posudky historiků V. Pašuto a L. V. 

Čerepnina. 

23. prosince Poslední jednání uměleckého vedení studia nad literárním scénářem. 

1964 

24. dubna Rozhodnutím výboru byl film zařazen do plánu studia na rok 1965. 

1. května Podepsán příkaz k zahájení režisérských prací na filmu od 26. května. 

1964 - 1966 

V tomto dlouhém období probíhaly technické přípravy, natáčení a střih filmu. Podle 

vzpomínky produkční Tamary Ogorodnikovové byly prvními natáčecími dny 14.-15. 

duben 1965, kdy se mezi Vladimirem a Suzdalem natáčelo hloubení zvonové jámy. 

1966  

29. července Film dokončen. 

25. srpna Film předveden Výboru, který požaduje provést střihové úpravy. 

2. září Jednání širšího kolegia Výboru studia po provedení požadovaných střihových 

úprav. Tarkovskému byly předloženy další požadované úpravy, které mají film 

"osvobodit od přebytečných záběrů a příliš naturalistických epizod a zkrátit metráž 

filmu". K 1. říjnu byly požadované úpravy provedeny. 

26. října Jednání širšího kolegia Výboru studia. Nové námitky související s 

"krutými" detaily. 

27. října Tarkovskij píše dopis A. V. Romanovovi o nových úpravách filmu. Na 

dopisu poznámka od A. V. Romanova: "Přečteno, po ujištění o provedení úprav je 

možné film schválit." 
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PŘÍLOHA 6 

Alexandr Solženicyn. Film o Rublevovi
109

 

Слава  этого  фильма - и в Советском  Союзе  и  за   границей -  надолго   

опережала   его   показ:   потому   что   он     был запрещён советской  

цензурой. Законченный   в 1966,  он  появился сперва  за границей  в   1969,  

затем  малыми  дозами  просочился на  советские  экраны   -   либо    

избранные,   закрытые,   либо вовсе  уж  глухо-  провинциальные,  где   не    

опасались  власти вредного  для  них истолкования. Так случайно я увидел этот 

фильм в  Тамбове  в 1972.  (При   малом  фонарике,  в  тёмном зале,  на коленях 

делал  записи, а  тамбовцы смеялись  и протестовали,  что мешаю,  и  кричали:  

"Да  тут  шпион!  Взять  его!"  По советским обстоятельствам отчего б и не 

взять серьёзно?) С первого раза, да при звуке плохом,  многого совсем нельзя  

было понять, и  я искал увидеть фильм второй раз.  И представился  такой 

случай  только в 

Вермонте в 1983, среди публики исключительно американской. И  это 

последнее  обстоятельство  ещё яснее  выразило  несчастную судьбу фильма:    

направленный    к    недоступным    соотечественникам, переброшенный   

валютной   и  пропагандной   жаждой   Советов  на заграничные экраны, 

заранее прославленный западной прессой, - вот он протягивался три  часа 

перед растерянной  иностранной публикой (в перерывах друг другу: "вы что-

нибудь понимаете?") как  дальняя экзотика, тем  более непонятная,  что живой  

язык его,  и даже  с умеренным  владимирским  оканьем  (а  отчасти  -  и  с  

советской резкостью    диалогов),    заменён    скудными,    неточными    и 

нековременными,  чужеродно-невыразительными  английскими титрами. 

Публика  смотрела  в изрядном  недоумении.  И что  одно  только с 

несомненностью посильно ей  было вывести: какая же дикая, жестокая страна 

эта извечная Россия, и как низменны её инстинкты.Да  и  в  Советской России  
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удостоенные  первые  зрители этим выводом  и  обогащались:  "ну  да,  в  

России и всегда так было". 

Но этот вывод авторы  сценария (Тарковский и Кончаловский)и режиссёр 

Тарковский  обязаны  были  предвидеть,  когда затевали свою,   не   ими   

первыми   придуманную,   и   не   одними   ими bиспользованную,    

подцензурную    попытку:   излить  негодование советской действительностью 

косвенно,  в  одеждах русской  давней истории или символах из неё. 

За  два  последних  десятилетия  это  уже  целое  течение   в советском 

искусстве:  осмелиться на  критику режима  не прямо,  а дальним-предальним  

крюком,  через глубину  русской  истории, или самовольной  интерпретацией   

русской  классической   литературы: подать   её   тенденциозно,   с   акцентами,   

перераспределением пропорций, даже  прямым искажением,  но тем  самым 

более  выпукло намекнуть на сегодняшнюю действительность. Такой приём не  

только нельзя назвать достойным, уважительным к предшествующей истории и 

предшествующей литературе. Такой  приём порочен и  по внутреннему смыслу 

искусства. 

Обращение к истории - и право наше, и обязанность, это и есть утверженье 

нашей спасительной  памяти. А допустимо ли  обращаться к истории не со 

специальной  целью изучения того периода,  а  для поиска аналогии, ключа, 

для ожидаемого подкрепления своей  мысли, для сегодняшней своей цели?  

Надо думать: не недопустимо.  Но при условии: относиться к историческому 

материалу  как к  заповедному - не вытаптывать его, не искажать  ни духа его 

(даже если он  нам чужд,  неприятен), ни внутренних пропорций, ни ткани. (И - 

да  не поступят с нами так же потом.) Но мы и истории повредим, и ничему не  

научимся у  неё,  если  будем  просто  вгонять её  в  колодку сегодняшней 

задачи. А в применении к русской истории,  и без того прошедшей 

полуторавековую радикальную революционно- демократическую,  затем  и  

большевицкую  мясорубку,  этот  приём ведёт только к дальнейшему 

искажению нашего прошлого, непониманию его даже соотечественниками, а 

уж тем более иностранцами. И - сходное условие к использованию 

литературной классики. 
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Выбирая   персонажем   двухсерийного   трёхчасового    фильма иконописца 

Рублёва,  православного и  монаха, авторы  должны были понимать ещё  до 

составления  сценария: что  ни собственно право- славия,  ни  смысла 

иконописи выше простой живописи (как сейчас и допущено  в  СССР) и  ни,  

прежде  всего,  духа  Христа и  смысла христианства - им не дадут выразить.  

Что за все эти три часа  ни одному православному не разрешат даже 

перекреститься полностью  и истово,  четырьмя  касаниями.  Ни во  время 

грозного  осаждённого богослужения  (из  лучших  мест  фильма),  ни  во  

время скудного молебна при освящении колокола, лишь скоморох один раз  

полностью крестится - но луковкой,  закусывая,  тем как бы плюя в  крестное 

знаменье. И ещё есть в первой  серии один почти полный крест -  и тоже  

иронический. И  князь-предатель, уж  с таким  мордоворотом, целует распятие,  

как  не мог бы  в присутствии митрополита,  при всей  своей   черноте.  (На  всё  

это  легко  и  естественно  шёл Эйзенштейн в "Александре Невском",  где ни 

перед битвой,  ни даже при   начале   торжественного   храмового   звона   не  

крестится новгородский  народ,  ни  князь, -  но  ведь  тот грубо  выполнял 

социальный заказ режима.) И монашества тоже нельзя будет показать ни в 

каком высоком  проявлении - ни в обете "отложить  житейского обычая 

шатания", "терпети всякую  скорбь и тесноту", ни  в отказе от  стяжания,  от 

честолюбия,  и  вообще никак,  -  а только:  за жеванием,  в  шумном  скандале,   

да  один  раз  неумело   кладут поленницу, да встречены пошлой  шуткой 

скомороха, да сделан  один монах  доносчиком.  Итак,  авторы  сами  выбрали  

путь:  обронить собственно духовный стержень  своего персонажа и  времени, 

взамен натянуть ущербный ряд внешних признаков, -  ради чего эта жертва? 

Если не ради колкого намёка на современность - то это и  есть их истинное 

мнение о сути  русского  прошлого? Может быть и  так. Похоже, что и так. Под  

Советами мы заброшены в такой  бездненный колодец, что  можно карабкаться  

годами по  скользким отвесам,  и самому себе и другим  это  кажется 

освобождением, - а мы  всё ещё почти на той же глубине, в пропасти того же 

качества. 

Приняв такие жёсткие  ограничения, сдачу наперёд,  Тарковский обрёк себя 

не подняться  до купола  духовной жизни  избранного им персонажа   и  XV  
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века,  -   и   ту   высоту духовного зрения, христианской умиротворённости, 

светлого    созерцательного миростояния,  которою  обладал Рублёв,  -  

подменять самодельными слепотычными (на современный  манер) поисками 

простейших,  и даже банальных, моральных истин, зато понятных ущербно-

интеллигентному зрителю советской эпохи.  Или плоских (но  намекающих) 

сентенций: Русь- Русь, "всё  она, родная, терпит,  всё вытерпит... Долго  ли так 

будет?" - "Вечно". 

Подменена  и   вся  атмосфера   уже  четыреста   лет народно- настоянного  в   

Руси   христианства,  -  та   атмосфера   благой доброжелательности, покойной  

мудрости жизненного  опыта, которую воспитывала  в людях христианская 

вера сквозь череду  невыносимых бедствий - набегов, сплошных пожогов,  

разорений, голода, налётов чумы,  -  заостряя  чувство  бренности  земного,  но   

утверживая реальность жизни в  ином мире. (Даже  дыхания той жизни  в 

фильме нет нигде и  ни на ком,  ни даже  на  Рублёве, ни даже  в сцене с 

умершим Феофаном Греком.)  Вместо того протянута  цепь  уродливых 

жестокостей.  Если  искать общую  характеристику  фильма в  одном слове, то 

будет, пожалуй: несердечность. 

Браться   показывать  главным  персонажем  великого художника - надо  же 

этого  художника в  фильме проявить,  - и  проявить на вершинах его 

мироощущения и в напряжённые моменты творчества?  Но Рублёв  в  фильме   

-  это  переодетый   сегодняшний  "творческий интеллигент",  отделённый  от  

дикой толпы  и разочарованный  ею. Мировоззрение  Рублёва  оплощено  до 

современных  гуманистических интенций: "я для них, для людей, делал", - а 

они,  неблагодарные, не  поняли.  Здесь  фальшь,  потому  что  сокровенный  

иконописец "делает" в  главном и  высшем -  для Бога,  икона – свидетельство 

веры, и людское неприятие не  сразило бы Рублёва. (А неприятия  и не было: 

он был  высоко оценен и понят и церковными иерархами,  и молитвенной 

паствой,  ещё при  жизни вошёл  в легенду  и в  ореол праведности.) 

Весь творческий стержень иконописной работы Рублёва  обойден, чем и 

снижаемся мы от заголовка  фильма. Художник-режиссёр именно этой сутью 

своего художника-персонажа не занялся. Конечно, мы  не можем требовать,  

чтобы в  фильме обсуждалось  само мастерство  и наука его, - но хотя  бы нам 
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почувствовать, что у  Рублёва поиски идут на  немыслимых высотах,  когда 

иконописцу  удаётся создать с немалых  художественных  высот  русского  XV  

века  -  ещё  выше: произведение вечности. Создать в неожидаемых радостных  

колоритах -  безмятежную  ласковость,  чувство  вселенского   покоя,   свет 

доброты и любви, даже уделить  нам свет Фаворский, и через  икону 

таинственно  нас  соединить с  миром, которого  мы не  видели. Не передав из 

этого ничего  - режиссёр как бы  обезглавливает своего героя.  Правда,  часть  

икон, уже  в  готовом  виде, по-музейному показана под финал, и с медленной 

подробностью. Лишь единожды  мы слышим разговор о проблеме 

изображения:  как писать Страшный Суд? (При   надуманной    зачем-то   

ситуации,    что   многонедельная нерешённость  западной стены  не даёт  вести 

росписи  и нигде  во храме.  Кстати, владимирский  Успенский собор  показан  

вовсе  не расписанным,  тогда  как  живопись  его  лишь  частью поновлялась 

Андреем и Даниилом.) А Феофан Грек в фильме - лишь, скажем,  житейски-

симпатичный. Очень плотский. И, в  уровень  со всем потоком фильма, мысли  

его тоже плоски (о предательстве апостолов, например). 

Фильм о Руси XV века невозможен бы был без чтения  Священного 

Писания. И оно  - читается несколько  раз. Никогда -  в церковной службе, в 

молитве; обычно - среди действия, чтение - за кадром, а в   кадре   какая-

нибудь   оживляющая   картинка,   -   например, "Экклезиаст"  идёт  под   

жевание  огурца.  Тексты  выбраны  не в духовном внутреннем родстве с 

повествованием, с состоянием  героя или всей Руси, и  не места духовных 

высот  и красот, а в  тяжёлый (впрочем -  издуманным эпизодом)  момент 

Рублёва  "наугад" открыт текст  из  послания к  коринфянам  и -  именно  

внешние церковные регламентации, которые для  современного зрителя звучат  

и вообще мелко-формально, а особенно неуместно в тот миг (цель  режиссёра -  

снизить,  высмеять  также  и  весь  текст?),  а   затем,  чуть пролистнув  

апостола Павла,  из того  же послания  взять мысли  о любви - но уже 

приписать  их Рублёву в свободном  гуманистическом изложении и как бы в 

споре с апостолом. 

Но полно, XV ли именно это век? Это - ни из чего не  следует. Нам показана 

"вообще древняя Русь", извечная тёмная Русь -  нечто до Петра I,  и только, а  
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по буйному  празднованию  Ивана  Купалы -  так поближе  и к  X веку.  

Трактовка "вообще  древней Руси"  и наиболее   доступна   современному   

советскому    образованскому зрителю,  в  его  радикальной  традиции,  а  тем  

более западному зрителю понаслышке, -  и получается не  реальная древняя 

Русь,  а ложно-русский  "стиль",  наиболее  податливый  и  для разговорных 

спекуляций, смесь эпох, полная вампука. Но это -  нечувственно  к нашей 

истории. Как и у всех народов и племён, каждое  десятилетие в  нашем  

тысячелетии  да чем-то  же  отличалось,  а при  близком рассмотрении - так 

порой и разительно. А эпоху, в  которую  живёт избранный  нами  персонаж,  

мы  обязаны  рассматривать  близко  и конкретно.  Взятые  десятилетия  идут  

после  Куликовской победы. Время жизни Рублёва, начиная с  его возмужания 

(ему было к  битве 20-25 лет),  - это  особенное время  внутреннего (который  

всегда идёт до внешнего) роста народа  к единству, к кульминации, в  том 

числе  и в  культуре,  это  "цветущее  время",  напряжённое время 

национального подъёма,  - и  где же  в фильме  хотя бы  отсветы и признаки 

того? Ни в  едином штрихе. Тягучая полоса  безрадостной, беспросветной 

унылой жизни, сгущаемая к  расправам и жестокостям, к которым автор 

проявляет интерес натурального показа, втесняя  в экран чему вовсе бы там не 

место. Тут жестокости, могущие быть во время  неприятельского набега,  и 

жестокости,  произвольно и  без надобности  притянутые  автором,  из  какого-

то  смака.  Мало ему показать   избиения,  пытки,  прижигания,  заливку 

расплавленного металла в  рот, волок  лошадью, дыбу,  -  ещё  надо изобразить  

и выкалывание  глаз  художникам:  бродячий   всемирный   сюжет,  не 

собственно  русский,  нигде  на  Руси  не   засвидетельствованный летописно.  

Напротив,   должен  бы   автор  знать,   что  дружины художников, и того  же 

Феофана, и  того же Рублёва,  по окончании дела  свободно переходили из  

одного храма в другой,  от храмовой работы к княжеской или  к украшению 

книг, -  и никто им при  этих переходах не выкалывал глаз. Если бы так уж 

глаза кололи - кто бы по  Руси  настроил  и  расписал  столько  храмов?  Зачем  

же  это вколочено  сюда?   Чтобы   сгустить   обречённую  гибельность   и 

отвратность  Руси?  Или  (то  верней)  намекнуть  на  сегодняшнюю расправу  с  

художниками в  СССР?  Вот так-то  топтать  историю и нельзя. 
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Авторы  сценария  были  почти  не  связаны  реальными фактами 

малоизвестной жизни  Рублёва -  и это  давало им  большой простор выбора 

тем,  сюжетов, положений.  Но большой  простор выбора  - и бремя  для  

художника, и  многократно  усиливает обязанности  его вкуса  и совести.  

Вернее   было  бы -  стеснить себя  самим, при скудости биографического 

материала  - сузить этот  простор вдвое, сосредоточиться на несомненной  

духовной истории Рублёва,  прежде всего  на бескорыстном  выборе иноческой  

жизни ("ничто  держати, ниже  своим  звати" по  уставу  Спасо-Андроникова 

монастыря)  как проявлении его духовной жажды и углублении  иконописного  

внятия, "святого  ремесла". Разумеется  - право  автора  ничего  этого 

некоснуться.  Однако  в   поиске  объяснить  обет   молчальничества 

приводится мотивировка совсем  не христианская: обида  на грешную 

действительность, на несовершенных людей  - "с людьми мне  больше не о чем 

разговаривать", эта обида  на действительность скашивает фильменного  

Рублёва.  Режиссёр  делает  шаг,  но  не  по   линии духовного гребня, а - 

подставить произвольную, очень уж смелую, и притом грубо-материальную,  

придумку: поместить  Рублёва в  набег 1410 года  на Владимир,  где он  не был  

(ну пусть  мог попасть в Андрониковом), заставить его  там убить человека и в 

этом найти толчок  к молчальничеству. Вымысел  -  слишком  сторонний, 

противоречащий кроткому, тихому, незлобивому  характеру  Рублёва, как  он  

донесен до  нас  преданием. Как  можно  изобретать такой небылой эпизод -  и 

возложить на  него главное духовное  решение? (Противоречие  и  в  том,   что  

убийца  не  мог   бы  оставаться иконником.) 

Долгое молчальничество Рублёва (из немногих точно известных о нём 

фактов)  - не  единично на  Руси XIV-XV  веков. Это  был – из высших  

подвигов  для очищения  и  возвышения души,  "ум  и мысль возносить  к   

невещественному",  гармонично   замкнуть  телесное состояние  с  душевным,  

создать  в  себе  "внутреннюю   тишину", подняться над средними 

впечатлениями окружающего бытия.  Это  был подвиг - непрестанной 

молитвы. Этой традиции был близок и  Сергий Радонежский,  и  его заместник  

Никон,  и основатели  Андроникова монастыря, - всё окружение, откуда вышел 

Рублёв. Молчальником  же стал   и   Даниил,   учитель  и   пожизненный   друг   

Андрея.  И молчальничество  Рублёва  не было  отшатом от  иконописи, как это 
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понимается  по  фильму,  но  -  наивысшей   сосредоточенностью  к искомому 

Свету, стержнем творческого процесса. Лишь в современном образованском  

восприятии это молчальничество кажется непостижимо незаурядным,  и  

Тарковский  приписывает  неприязненное  к   тому отношение окружающих, -  

а соотечественникам-христианам обет  был совершенно понятен. (И  так же 

легковольно  автор в конце  фильма освобождает Рублёва от обета, тоже 

вымысел.) 

Да  был  ли   Рублёв  для  режиссёра   действительно  центром внимания, 

целью  раскрытия? -  или только  назвать собою  эпоху и время,  предлогом 

протянуть  вереницу картин о мрачности вневре -менной  России  - такой,  как  

она  представляется современной образованщине?   И   автор  создаёт   

непомерно   длинный  фильм, начинённый побочными, не к делу, эпизодами 

(половину  киновремени они  и  забирают). Даниил  Чёрный  - никак  не  

развит, почти  не обозначен. Зато изобретен жгучий  завистник Кирилл, и на  

большом протяжении  ленты  -  мотив,  настолько  истасканный  в   мировом 

искусстве,  зачем он  здесь? и  как  грубо  подан: за  почёт "как собака буду  

тебе служить"  (это ли  дух иконописных  дружин?), и тогда, мол, и платы за 

работу не возьмёт, - да какую такую  плату авторы  предполагают  у 

средневекового  монаха-иконописца?  - они писали иконы  в виде  послушания, 

а  заработанное на  стороне всё отдавали своей обители. Кирилл обзывает свой  

монастырь "вертепом разбойников",  произносит  филиппики  против  

монастырской жизни, таская  стрелы  из  стандартного антиклерикального  

колчана, -  и никто из братии  не находится ему  возразить, за ним  - последнее 

слово. (И  когда через  много лет  он вернётся  в монастырь, то с покаянием 

поддельным, - лишь "дожить спокойно".) 

Скоморох.  Вся  сцена  - только  для  украшения,  для забавы. Вызывает  

большое  сомнение,  что  их  выступления преследовались уголовно, - 

скоморошество  проходит по всему  русскому  фольклору как бытовая 

реальность. И ещё это - повод для истерической  сцены скомороха в конце: "я 

десять  лет сидел" из-за этого, мол,  гада. 

Такие  реплики  (ещё:  "упекут  на  север  иконки   подправлять") составляют 

поверхностную оппозиционную игру фильма - но разрушают его по сути. 
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Ночь  под  Ивана  Купалу.  Может  быть,  погоня  за  выгодной натурой, 

просто картинки?  филейные  кусочки? Может  быть, лишний повод показать  

невылазную дикость  Руси. (И  невероятно, чтоб  в оживлённом месте 

Московско-Суздальской Руси такое сохранялось  до XV века. У Даля, где 

много помянуто древних обычаев, под  Купалу - кладоискание, разрыв-трава, - 

да.)  И во всяком случае -  опять длинный уводящий эпизод (не без очередной 

пошлой шутки о распятии и воскресении). А  когда таких эпизодов  много - то  

это оглушает бессвязностью, потерей собственно стержня в фильме. 

Ещё  длинней, ещё  более затянута  и так  же притянута  сбоку отливка  

колокола. И  этот кусок -  его уже эпизодом  не назовёшь -  сильно  сбит на  

советский  судорожный лад.  Сперва - неубеди- тельно   запущенные  поиски  

глины  ("до  августа",  в предыдущем эпизоде "июнь", - так и не говорили-то  

на Руси, языковая фальшь: все отсчёты времени и сроки назывались по постам, 

по  праздникам, по дням  святых), потом  такая же  неубедительная находка  

глины, потом  типично-советская спешка  и аврал  - не  укреплять  формы! 

каково! - и старые литейщики покорно подслуживают в этой  халтуре 

самозванному мальчишке - и  звенит надрывный крик, совсем  как на советской 

стройке, - и в  чём тут мораль и замысел  авторов? что, для серьёзного дела и 

знать ничего  не надо?  лишь бы  нахальство - и всё получится? и  вот на такой 

основе происходит  возрождение Руси?  Затем,  разумеется,  обрезан  молебен,  

обрезано  и   само освящение:  что освящается  колокол  сей  "благодатью 

Пресвятаго Духа",  - этого,  разумеется,  нет,  а  покропили  водичкой,   и 

халтурный  колокол загудел. И Рублёв, этот ещё при жизни "чюдный 

добродетельный старец", "всех  превосходящий в мудрости", находит своё 

излечение и вдохновение у груди истерически рыдающего пацана - бманщика. 

И какое ж во всём том проникновение в старую Русь? А - никакого. Автору 

нужен лишь символ. Ему нужно  превратить фильм в напряжённую  вереницу 

символов и символов, уже удручающую своим нагромождением: как будто 

ничего нам не кажут в простоте, а непременно с подгонкой под символ. 

Да, так  главный же  символ, пережатый  до предела:  юродивая дурочка-Русь 

за кусок конины добровольно надела татарскую  шапку, ускакала татарину  в 

жены  - а  на татарской  почве,  разумеется, излечилась от  русской дури.  
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Никак не  скажешь, что  эта дурочка родилась из неразгаданной биографии  

Рублёва.  Так   что  ж - присочинена как зрительно выгодный аксессуар? Или  

как  лучшее истолкование русского поведения в те века? и в наш век? 

И ещё же символ: символический пролог, с воздушным шаром. (Да не поймёшь 

сразу,  что это -  пролог, хотя бы  отделили ясно. При первом прогляде я всё 

искал связь,  не нашёл: о чём это  было,  к чему?  кто  летел?  куда  торопились?  

какие  ещё  татары  на них бежали?) А оказывается, это - символам символ: от 

христианства мы видим  -  ободранную (по-советски,  и  креста на  ней  не  

видно) колокольню,  и то  в качестве  парашютной вышки.  И шар-то  могли 

сляпать только по халтурке (как и колокол). И удел наших  взлётов - тотчас 

брякнуться о землю, этому народу не судьба взлететь. 

И ещё же символ -  дождь! дожди! да какие: все  предпотопные, невероятные,  

впору сколачивать Ноев ковчег. Этим  дождём - и жизнь побита, и те 

бессловесные кони залиты,  и  те рублёвские фрески смыты, - ничего не 

осталось.. 

Октябрь 1983 

 

ДОБАВЛЕНИЕ (май 1985) 

С тех пор  А. Тарковский неоднократно  отрицал, что в  фильме "Андрей 

Рублёв" он хотел критиковать  советскую  действительность эзоповым  языком.  

"Я  отметаю  совершенно  это  объяснение  моей картины" ("Форум", 1985, № 

10, с. 231). Но такое объяснение  было сделано мною в наилучшем  

предположении  для Тарковского: что  он -  фрондёр,  который,  однако,  в  

приёме  аналогии,  неосторожно обращается с русской историей.  Если же,  как 

говорит Тарковский (там же): "Я  никогда  не стремился  быть актуальным, 

говорить  о каких-то  вещах, которые  вокруг  меня  происходят", -  то, стало 

быть,  он  и  всерьёз   пошёл  по  этому  общему,   проторенному, безопасному 

пути высмеивания  и унижения русской истории, - и как назвать такой 

нравственный выбор? Да он тут же,  рядом, и  пишет: "Художник имеет право 

обращаться с материалом, даже историческим, как ему вздумается,  на мой 
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взгляд.  Нужна концепция, которую  он высказывает." Что ж,  если так -  

художники  останутся при  своём праве, а мы все - без отечественной истории. 

 

 

PŘÍLOHA 7 

Dopis Andreje Tarkovského  

Neberte nám Rubleva
110

 

Tento dopis je výsledkem hlubokých úvah na téma mého postavení jako umělce a 

veliké lítosti, vyvolané neopodstatněnými útoky jak na mě, tak na náš film o Andreji 

Rublevovi. 

Nejen to. Celou tuto kampaň se zlostnými a bezprecedentními útoky jsem 

nevnímal o nic méně a o nic více než jako štvanici. A přitom tato štvanice začala po 

premiéře mého prvního celovečerního filmu Ivanovo dětství. 

Samozřejmě vím, že úspěch tohoto filmu u sovětských diváků byl záměrně prakticky 

zmařen a že dosud s vytrvalostí, která nemůže nevyvolat nedorozumění, tomuto 

filmu při každé více či méně vhodné příležitosti dáváte Vy, Alexeji Vladimiroviči, 

nálepku "pacifismus". A jenom nálepku, protože za ní nenásledují ani argumenty, ani 

seriozní výklad. Mohu Vás ubezpečit, že Ivanovovo dětství nemá s pacifismem nic 

společného. Mohl bych to dokázat v osobním rozhovoru, kdybyste tomu nevěřil: ne 

že se totiž o můj osobní názor, názor autora filmu pouze nikdo nezajímá, ale jímž se 

opovrhuje.  

Atmosféra, do níž se dostali autoři Rubleva díky článku, který si někdo objednal a 

který byl uveřejněn ve Večerní Moskvě, článku, který je insinuací a ve světle 

následujících událostí se jeví natolik podivný ve své nespravedlivé předpojatosti, že 

jsem nucen obrátit se na Vás jako na vedoucího pracovníka o pomoc a požádat Vás, 

                                                 
110

 Dopis byl datován dnem 7.2.1967, adresován byl Předsedovi Výboru pro záležitosti 
kinematografie s. A. V. Romanovcovi. Převzato z www.nostalghia.cz, viz. odkaz: 
http://nostalghia.cz/webs/andrej/txt/at_romanovovi.php , titul dopisu přidal autor překladu Miloš 
Fryš 

http://www.nostalghia.cz/
http://nostalghia.cz/webs/andrej/txt/at_romanovovi.php
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abyste udělal všechno, co by skoncovalo s touto bezprecedentní štvanicí. A to, že 

existuje, není těžké dokázat. 

Tady jsou její stupně: Tři roky čekání po Ivanovově dětství, dva roky schvalování 

scénáře Andreje Rubleva nekonečným počtem instancí, půl roku čekání na povolení 

natáčení tohoto filmu a do současnosti trvající odkládání schválení definitivní verze 

filmu, nekonečné připomínky k němu a odložení premiéry v Domě filmu, což jenom 

posílilo nezdravou atmosféru kolem filmu, vyloučilo možnost otisknout seriózní 

odpověď ve Večerní Moskvě a podpořilo prazvláštní přesvědčení, že jenom odpůrci 

filmu k němu mají ten správný a neomylný vztah. Přece víte o projednání Rubleva na 

kolégiu výboru, ve kterém se zasloužilí a vedoucí činitelé sovětského filmu 

jednoznačně a svorně vyslovili kladně o smyslu naší práce i o významu pro náš film. 

Ale ukazuje se, že jejich názor pro Vás nemá význam. Úspěch filmu při jeho 

premiéře v Domě filmu mi snad poskytuje všechny důvody věřit v jeho velký úspěch 

u diváků v naší zemi, ačkoli proti všem těmto faktům se zase šíří podivná zvěst o 

tom, že Rublev nebude mít velkou návštěvnost. Za koho máme naše diváky! A zase 

v závislosti na našem pohodlí - když je to pro nás výhodné - tak je divák schopný, 

inteligentní, dokáže pochopit a zajímat se o nové a závažné problémy, které se 

dotýkají našich filmů - když to pro nás není výhodné, tak se nám divák jeví jako 

nevyzrálý, nepřipravený, neschopný posoudit procesy probíhající v našem filmu. 

Dále. My jsme s Vámi ve zcela přátelské atmosféře rozpracovali program práce 

na definitivní variantě filmu, všechny Vaše návrhy byly vzaty v úvahu, ujistili jsme 

se o vzájemném uspokojení spojeném s touto poslední etapou práce na filmu, což 

bylo konstatováno v dokladech podepsaných jak Vámi, tak mnou a najednou, k 

mému velkému údivu zjišťuji, že Vy, pokud se nepletu, anulujete tyto doklady o 

převzetí filmu. 

Jsou samozřejmě i takoví diváci, kterým se film nelíbí, ale Vám, říkal jste mi to, 

se film líbí (za předpokladu provedení Vámi požadovaných oprav, které jsem udělal). 

Proč k tomu všemu dochází? Nechcete snad za pomoci oprav, které mi dodatečně 

a pro všechny členy štábu nečekaně dává za úkol provést GRK, smířit přívržence a 
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protivníky filmu? Dobře víte, že takový smír je nemožný. Cožpak různé spory kolem 

filmu nesvědčí o jeho významu a zájmu, jež vzbuzuje? 

Teď k poslední ráně nepříjemností a zamýšlených neoprávněných výtek k filmu - 

k soupisu oprav, které mi předal GRK. Vy ho samozřejmě znáte. A doufám, že 

chápete, co hrozí filmu za předpokladu jejich provedení. Prostě se z filmu stane 

nesmysl. Film se zničí - pokud to chcete. To je mé hluboké přesvědčení. 

Vy jako přívrženec filmu byste mi měl pomoci. Nebudu soupis požadovaných 

oprav vyjmenovávat. Pouze se pokusím formulovat jeho bezprecedentnost. 

K onomu smutně proslulému "naturalismu", promiňte mi jeho připomenutí. 

Co takový Křižník Potěmkin s červy v mase, s kočárkem a děťátkem, s vytékajícím 

okem ženy, zraněné na oděsském schodišti, s invalidou skákajícím po schodech. Co 

taková Duha Donského, silné a talentované dílo - vzpomeňte si na něj! Co taková 

Arnštamova Zoja - vzpomeňte si na ni, když nahá s oprátkou na krku leží na sněhu. 

Co takový film Ona brání vlast, tam hází chlapečka pod tank. Existuje mnoho filmů, 

ve kterých lidé umírají různým způsobem. Tak proč to je v těchto filmech možné, a v 

mém ne?!Vzpomeňme si na Dovženkovu Zemi a na scénu s obnaženou ženou v 

dřevěné chalupě. Na scény z filmu Stíny zapomenutých předků opět s obnaženou 

ženou. Zase, tam je to možné, u mě ne. Přesto neznám ani jednoho diváka, který by 

nebyl dotčen cudností a krásou pro náš film velice důležité epizody s obnaženou 

ženou. 

Idea našeho filmu se vytváří emocionálně, nikoli spekulativně. Proto žádná jeho 

složka není náhodná. Každá je článkem nepřetržitého řetězu. Humanismus našeho 

filmu se vyjadřuje nepřímo. Je výsledkem konfliktu tragického s radostným, 

harmonickým. O humanismu bez takového konfliktu vůbec nevypovídáme, protože 

by byl rétorický a umělecky nepřesvědčivý, mrtvý. 

Přesně opačný a tedy nesprávný přístup při rozboru našeho filmu je stejný jako 

požadavky člověka, který pozoruje mozaikové panó (5) a chce z něho odstranit černé 

úlomky, jež nevyhovují jeho vkusu jenom proto, aby umělecké dílo "opravil". Ale 

když je odstraní, zničí záměr, protože tyto úlomky podle zákonu kontrastu zdůrazňují 

světlé, čisté tóny jako součást celku. 
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Dále se v soupisu jedná o časové období. Dějiny přelomu 14. a 15. století se 

hemží nekonečným množstvím krutostí, zrad a rozbrojů. Jen na tomto základě jsme 

mohli nalézt řešení tragických konfliktů, které jsou zobrazeny v Rublevovi. Vždyť 

to, co je v něm, je kapkou v moři ve srovnání s pravdivým obrazem té doby. Jen 

zřídka považujeme za nutné připomenout divákovi ponurost té doby. Stačí si 

prolistovat historické práce. Konzultanti-historici nás nejen nemohli nařknout z 

překrucování historické pravdy, ale naopak nám blahopřáli k tomu, jak delikátně 

jsme se s tímto úkolem vyrovnali. 

Nenalézám slov, abych vyjádřil pocit zoufalého štvance, vyvolaný tímto 

nejapným soupisem oprav, připraveným zničit vše, co jsme s takovým úsilím za dva 

roky udělali.Tendenčnost takového dokumentu je natolik zřejmá, že kromě 

nedorozumění žádné jiné pocity vyvolat nemůže. Je nekvalifikovaný. Je posledním, 

krajním projevem oné nespravedlivé štvanice, která je evidentní, ničemu jinému se to 

nepodobá. 

Jistě chápete, že nemohu přistoupit na tyto prazvláštní negramotné požadavky a 

zabít film. GRK ještě nikdy tolik nezuřil a to je příznak neobjektivnosti jeho 

požadavků a předpojatosti ve vztahu k našemu filmu, což je zkrátka nepřípustné. Už 

Lenin psal svého času o cenzuře. Mluvil o ní, a s úctou o ní mluvil, jako o 

společenském orgánu, povolaném chránit náš repertoár před pornografií a 

kontrarevolucí. Ale z toho nás není možné v žádném případě nařknout! To by bylo 

příliš divoké. 

Proč GRK vůbec považuje za možné opírat se o předpojatý názor a zabředat do 

prosazování osobního vkusu oproti svým pevně stanoveným a přesně 

naformulovaným funkcím nemohu pochopit a vysvětluji si to jako úmyslný nátlak, 

přesahující všechny meze spravedlnosti a zdravého rozumu. 

Mám tu drzost nazývat sám sebe umělcem. Ba ještě více - sovětským umělcem. 

Podle mě se řídí závislost mých vlastních záměrů podle mého vlastního života co se 

týče formy. Já se snažím hledat. Je to vždycky těžké a hrozí to konflikty a 

nepříjemnostmi. Neumožňuje to tichounce žít v teploučkém a útulném bytečku. 

Vyžaduje to ode mě odvahu. Budu se snažit v tomto smyslu nezklamat Vaši důvěru. 

Ale bez Vaší pomoci to půjde těžko. Ve věci došlo k velice nepříjemnému obratu v 
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tom smyslu, že přátelská polemika o filmu už dávno dostala podobu - promiňte, že se 

opakuji - organizované štvanice.  

S úctou, A. Tarkovskij 

 

PŘÍLOHA 8 

Stenografický záznam ze schůze předsednictva uměleckého sovětu Mosfilmu z 

31. května 1967
111

 

V. N. Surin
112

: Je u nás několik filmů, které ve Výboru leží v podstatě jako nepřijaté, 

třebaže formálně byly projednány... Výbor musí prohlédnout velice mnoho filmů, 

aby se z nich odstranily nedostatky na které poukáže. Ale o Andreji Rublevovi se 

hovořilo jen v dobrém, film byl Výborem přijat, hovořilo se jen o upravení některých 

epizod, které tím či oním dráždily některé soudruhy... Jak mi ve Výboru řekli, vše se 

změnilo poté, co byl film předveden v Pravdě a, podle mne, i ve Svazu filmových 

pracovníků. Film zde byl podroben ostré kritice. Poté film shlédli i na Ústředním 

výboru strany (s. Děmičev)
113

 a i ke mně se dostal zápis z vystoupení na shromáždění 

pracujících Pravdy a na ideologické komisi, kde byl film veřejně, otevřeně podroben 

dost ostré kritce. 

Co se filmu vyčítá: (v tomto místě je stenozáznam přerušen, čtený dokument je tedy 

neznámý, ale srovnej s překladem kritiky filmu od neznámého autora.) 

J. J. Rajzman: Kdo to napsal? 

                                                 
111

 Stenografický záznam ze schůze předsednictva uměleckého sovětu Mosfilmu z 31. května 
1967 je uhrančivým dokumentem, který nejen poodhaluje složitost jednání o Tarkovského 
Andreje Rubleva, ale svým způsobem dává pocítit i atmosféru v sovětském filmu druhé poloviny 
60. let, kdy se po určitém uvolnění tvůrčí atmosféry na přelomu 50. a 60. let začaly opětovně 
ideologické šrouby utahovat. Umělecký sovět Mosfilmu nebyl výkonným orgánem a měl jen 
poradní funkci. Přesto je stenozáznam z tohoto jednání mimořádně cenný, protože nastiňuje 
procesy, které v tehdejší filmové výrobě ovlivňovaly nejen vznik filmu, ale i jeho cestu k 
divákům. K překladu je nutné podotknout, že se jedná o stenozáznam diskuse, tedy o stylisticky 
ne zcela upravený text. Překlad byl pořízen z knihy P. D. Volkovové Arsenij i Andrej Tarkovskij. 
Text je převzat z www.nostalghia.cz, dostupný z www: 
http://nostalghia.cz/webs/andrej/filmy/rublev/rublev_steno.php  
112

 V.N.Surin, Ředitel Mosfilmu 
113

 Tajemník ÚV KSSS, později od roku 1974 ministr kultury - pozn. překl. 

http://www.nostalghia.cz/
http://nostalghia.cz/webs/andrej/filmy/rublev/rublev_steno.php
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V. N. Surin: Předal mi to Alexej Vladimirovič Romanov,
114

 a řekl, že jdou řeči o 

tom, že takto se zformoval kritický názor na film. Je to nejen Tarkovského film, 

přesněji, ne tolik Tarkovského jako studia Mosfilm. 

M. I. Romm: Závěry tohoto dokumentu jsou likvidační, protože hovoří o tom, že 

film nelze žádným způsobem upravit. Konstatuje všeobecnou ideovou pomýlenost a 

chybnou myšlenku (podle mého jeto to nejzávažnější), v níž se umělec povyšuje nad 

společnost, což se přenáší i do současnosti. Proto je nutné A. V. Romanovovi 

vzkázat, že nad takovými tezemi nelze diskutovat... Já si myslím, že velmi 

talentovaný a dovedný člověk na sebe ve svém druhém filmu vzal neuvěřitelně těžký 

úkol. Podle mne to byla sebevražedná, neuvěřitelně těžká práce a v některých 

okamžicích z ní vzešly skvostné výsledky. Například epizoda se zvonem, úvod filmu 

nebo celá řada velkolepých scén, mnou ve filmu dávno neviděných... Považuji film 

za výjimečné dílo. 

J. J. Rajzman: Při všem mém zaujetí Tarkovského filmem v něm ale vidím věci, 

které se nepodařily. Mělo by se s Tarkovským promluvit o tom, aby se podíval, co by 

bylo možné a účelné odstranit. Co se týká koncepce, z mého úhlu pohledu je to 

pohroma. Vytvořila se taková představa, že umění se nepovažuje za výraz ducha 

národa, ale považuje se za projev "smetánky", tenké vrstvy inteligence. Proto se 

Rublev nepovažuje za projev národních tužeb, myšlenek a talentu, ale za opozici 

inteligenční smetánky proti národu. Myslím, že tato koncepce, která je z dokumentu 

cítit (bohužel tam není přímo uvedena), je hluboce nepravdivá a potřebuje seriózní 

diskusi v institucích, které mají vliv na chod a směřování našeho umění.  

G. V. Alexandrov: Myslím, že ve filmu Andrej Rublev je toho tolik zajímavého a 

krásného, že to svět musí vidět. Pozice je těžká a složitá, ale myslím, že Rajzmanův 

návrh je zajímavý. Ti, kdo film viděli - Romm, Rajzman, Gerasimov, Alov - musí, až 

se Tarkovskij uzdraví, prohlédnout film a vypracovat z jejich pohledu umělecké 

návrhy na to, co by bylo možné odstranit, aby film byl jasnější a přijatelnější. A 

Tarkovskému se musí dát čas na léčení. 

A. A. Alov: Myslím, že vyjádření Grigorije Vasiljeviče je přesné, ale bylo by 

správné, aby to bylo děláno s Tarkovským a ne bez ne bez něho. 

                                                 
114

 V roce 1967 ředitel Goskina - pozn. překl. 
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A. G. Zarchi: Brání takový film rozvoji našeho hospodářství? Myslím že ne. 

Nevidím zde nic co by mohlo oslabit zájmy národa. 

A. G. Chmelnik: Mám otázku k Alovovi. Návrh je v pořádku, ale až se na nějaké 

úrovni setkáte se s. Romanovem, z jakých pozic pak budete hovořit s Tarkovským? 

Z pozice tohoto dokumentu? 

M. I. Romm: Ne, to nejde, ten dokument je zrádný.  

V. N. Surin: To je jasné z jakých pozic. 

A. G. Chmelnik: Vyčítáme mu, že se někdy sám nechová dobře, že se málo ukazuje, 

neodpovídá atd. Tarkovskij sám sebe vidí celou dobu jen ideálně. Docházel jak se 

mu líbilo, prošel desítky diskusí. Doslova ho uštvali, až ho museli odvézt do 

nemocnice. Člověku je 34 let a zhroutí se. Je to vůbec možné? Podle mne není. 

 V. N. Surin: Nejvíce se bojím demagogie, když se rozhovory začínají slovy jako 

"uštvali, odvezli do nemocnice" atd. 

A.G.Chmelnik: To není demagogie. Co s námi bude, až se s Tarkovským něco 

stane? Musí se hovořit přímo, bez náznaků. Přímé rozhovory není třeba nazývat 

demagogií. 

M. I. Romm: Je to skutečně velmi křehký člověk a ten film vznikl s vypětím všech 

jeho sil. 

V. N. Surin: Musím vám říci: co se týká studia a A. V. Romanova - byli jsme 

neobyčejně trpěliví. Za druhé, situace filmu je složitá. Co se týká taktu, trpělivosti a 

úcty k Tarkovskému - nemohu potvrdit, že by byly porušeny normy a nemohu 

souhlasit s Chmelnikem, že s Tarkovským bylo zacházeno hrubě. 

S. I. Jutkevič: Rozhovor je podle mne nutný a důležitý a mínění kolektivu studia a 

jeho uměleckého sovětu, myslím, může sehrát důležitou a rozhodující roli nejen v 

samotném Mosfilmu, ale v celé sovětské kinematografii. 

E.A.Rjazanov: V roce 1954 začaly vznikat filmy, které byly ve své době nazývány 

škodlivými. Ukázalo se, že takové nebyly. Potom se Anna Achmatovová, do té doby 
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napůl neznámá, ukázala jako velká básnířka. Je to historie, která před našimi zraky v 

průběhu jednoho života, došla k opětovnému ocenění hodnot. Druhý díl Ivana 

Hrozného byl také nepřijatelný a potom se všichni shodli na tom, že jde o výborný 

film. S údivem jsem slýchal, jak celou řadu filmů odložili do trezoru, ale jak už je to 

dávno. 

M. I. Romm: Po celém Svazu jich je pořád mnoho. Jen v Mosfilmu 6-7 filmů, také 

v Lenfilmu, v Gruziafilmu i v Minsku. 

E. A. Rjazanov: Pak ale nemohu pochopit jednu věc. Po Stalinově smrti se u nás ve 

směřování k demokracii hodně událo a filmy se přestaly zakazovat a ukládat do 

trezoru. Začaly se stávat vlastnictvím lidu, vlastnictvím kritiky - jednomu se líbí, 

druhému se nelíbí, a čas postupně všechno postaví tam kam to patří. Zdá se mi, že 

dnes probíhají podivné procesy, které tady už jednou byly. 

V. N. Surin: Začínají se objevovat historické paralely - někdy jsou historické 

paralely nebezpečné - je to složitá věc. 

E. A. Rjazanov: Možná se opravdu s filmy zachází různě, ale musím říct, že zde 

sedí lidé, kteří představují výkvět sovětského filmu, neskrývají svá jména a hovoří o 

svých názorech. A to, co nám bylo přečteno - to jsou jakési anonymní řeči. Neznámo 

s kým se přou. Proto podporuji návrh, že je nutné se setkat...  

V. N. Surin: V tomto okamžiku je to, jak je vidno, názor Výboru... 

E. A. Rjazanov: Mně se to jeví tak, že před několika lety se Komitét a studio 

nacházely na jedné pozici. Potom se ale jedni dali na jednu stranu a jiní na druhou. A 

mně se zdá, že nelze apriori říct, jestli mají pravdu ti nebo oni. Je nutné si to vyjasnit 

v rozhovoru. 

M. I. Romm: V Tarkovského dopisu Komitétu se vypočítává 37 oprav, které byly ve 

filmu udělány a kromě toho, film byl zkrácen o 450 metrů. Následovalo období, kdy 

na tom pracoval a kdy požadavky Komitétu byly minimální. Protože dokument, který 

jste přečetli - to není dokument Komitétu, ale někoho jiného. Je to dokument, 

shromážděný Komitétem na základě nějakých projevů. A pravdu má Rjazanov, že je 

to anonymní názor a já jednoznačně souhlasím s tím, že se to musí vyjasnit. Skoro se 
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zdá, že tady mluvíme o dvou filmech, ale ve skutečnosti pociťuji neklid. Jutkevič má 

pravdu - víme jen o filmech z Mosfilmu, ale i v Leningradu jsou filmy, v Tbilisi je 

celá řada dokumentů, které vůbec nepovolili. Kdykoliv lze říci, že jsou špatné, ale 

nikdy nepochopím, proč je nelze promítat. Vybavil se mi již zapomenutý pocit za 

jednu kritiku z roku 1937. 

V. N. Surin: Nebylo by správné porovnávat nynější situaci se situací minulých let.  

M. I. Romm: Historie se nikdy neopakuje, to je známo. Dnes je nová situace. Ale 

musí se vyjasnit. Musíme pochopit v jakém žijeme světě, jinak nemůžeme získat 

argumenty k rozhodnutí o tom, co máme dělat... 

 

PŘÍLOHA 9 

Anonymní kritika filmu Andrej Rublev
115

 

Kriticky je k filmu třeba zvláště zdůraznit, že jeho ideová koncepce je chybná a 

má nehistorický charakter. Historie Ruska konce 14. a počátku 15. století se zde 

ukazuje jako období strádání, národního útlaku a utrpení.  

Přitom je z výuky historie známé, že šlo o období masových národních povstání 

proti mongolskému jhu, o období prudkých bojů, které vedly k osvobození ruského 

lidu od mongolských feudálů a položilo základy k jejich životu ve sjednocené vlasti. 

Film zdůrazňuje, že v tomto období byly důležitější boje mezi vlastními feudály a 

ne boj národa proti cizím nájezdníkům. Mongolské panství ale nezlomilo ruský 

národ. Povstání střídalo povstání. Kulikovská bitva položila základ k rozvrácení 

Zlaté Hordy a osvobození národů Východní Evropy. 

                                                 
115

 Anonymní kritika filmu Andrej Rublev se nachází jako kopie napsaná na psacím stroji, bez 
data a bez podpisu, v archivu Mosfilmu. Ač jsou autor i doba vzniku neznámí, je možné jej 
datovat někdy do období přelomu let 1966/1967, kdy byl film poprvé představen širšímu fóru na 
projekcích pro pracovníky ÚV KSSS, Ministerstva kultury a stranického deníku Pravda, z jejichž 
řad také vzešla ostrá kritika filmu. Ač pro to není žádný důkaz, nelze nezmínit nápadnou shodu 
mezi závěry tohoto textu a neznámým, film odsuzujícím dokumentem, diskutovaným na schůzi 
předsednictva umělecké rady Mosfilmu 31. května 1967. Překlad byl pořízen z knihy P. D. 
Volkovové. Arsenij i Andrej Tarkovskij. Převzato z www.nostalghia.cz, viz odkaz: 
http://nostalghia.cz/webs/andrej/filmy/rublev/rublev_anonym_kritika.php  
 

http://www.nostalghia.cz/
http://nostalghia.cz/webs/andrej/filmy/rublev/rublev_anonym_kritika.php


 129 

Je třeba zdůraznit, že film uráží důstojnost ruského člověka, ukazuje ho jako 

divocha, div ne zvíře. Tataři zabíjejí Rusy po stovkách, zatímco pro tuto dobu byly 

nejcharakterističtější těžké porážky Tatarů ve srážkách s Rusy. 

Předvedené zákulisí výroby zvonu je symbolem úrovně, na níž byla národu 

dostupná kultura. Přitom v tomto období vznikala nejkrásnější ruská města - Suzdal, 

Vladimir, Tver, Moskva. V Rusku se rozvinulo kovolitectví, hrnčířství, tkalcovská 

výroba. Rusko mělo čilé obchodní styky s celou Evropou. 

Nehledě na vysoké ztráty způsobené mongolsko-tatarskými nájezdy, mělo Rusko 

vyspělou kulturu. Rusové vytvořili ohromující umělecká díla. Dali světu plejádu 

velkých malířů, z jejichž středu vyšel i Andrej Rublev. 

Ve filmu není zobrazen Rublev-umělec, neukazují se podmínky, podmiňující jeho 

genialitu, ale ukazují se okolnosti které bránily jeho práci. Rublev je ve filmu postava 

podmíněná. Vystupuje jako celkový symbol umělce, jeho tvorba se neukazuje: v 

záměru tvůrce filmu bylo obdarovat hrdinu osobitým významem v životě 

společnosti. Obklopuje ho duchovní, morální a fyzické mrzačení, zlomení lidu. Jen 

on jediný (génius) zůstává čistý a nezkažený, způsobilý přinést nápravu všemu co jej 

obklopuje a neomylně soudit všechny procesy a stránky života národa. Ale tato 

ústřední myšlenka filmu nevznikla v 15. století, ale ve 20. století, v buržoazní 

společnosti. 

V mnohém neprojasněná, chybná ideová koncepce filmu vede k tomu, že film se 

jeví jako nepřijatelný, protože vystupuje proti nám, proti našemu národu a jeho 

historii, proti stranické politice v oblasti umění. Nelze mít pochyb o myšlenkové 

zkaženosti filmu. 
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PŘÍLOHA 10  

Fotokopie dopisu Jeana-Paula Sartra 
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PŘÍLOHA 11 

Stručný životopis Andreje Arsenjěviče Tarkovského
116

 

4. 4. 1932 Narozen v Zavražie v Ivanovské oblasti jako první dítě Marie Ivanovny 

Višňakovové (1905-1980) a Arsenije Tarkovského  (1907-1989), významného 

ruského básníka. Oba rodiče byli Tarkovským později často reflektováni v jeho 

filmech. Dětství prožil částečně v Moskvě a částečně na venkově v Jurjevci. Motivy 

z tohoto období života později uplatnil ve filmu Zrcadlo (1975). Po roce 1941 se 

rodina přestěhovala do Jurjevce. 

 

od 1943 Studuje na gymnáziu v Moskvě a absolvuje několik uměleckých kurzů. 

V roce 1946 pobývá v plicním sanatoriu. Od roku 1950 studuje na moskevské 

univerzitě orientalistiku a geologii. V roce 1955 se účastní vědecké expedice na 

Sibiř. 

1956-1960 Studia na moskevské filmové škole VGIK u Michaila Romma . Studijní 

filmy Ubijci (1958) a Segodňa uvolnenija ne budet (1959). Během studií se seznámil 

s Andrejem Končalovským s nímž také napsal scénář svého absolventského snímku 

Válec a housle (1960). 

1960 Svatba s herečkou a režisérkou Irmou Raušovou   a narození syna Arsenije. 

 

1962 První samostatný snímek Ivanovo dětství, natočený podle novely 

V. Bogomolova. Zlatý lev na festivalu v Benátkách. Další ceny na festivalech v San 

Franciscu, New Yorku, Varšavě, Acapulcu, Ljubljani a v Dillí. 

1966 Dokončena historická freska Andrej Rublev na jejímž scénáři opět 

spolupracoval s A. Končalovským. Film získává Zvláštní cenu v Cannes 1968 
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a Cenu Asociace francouzských filmových kritiků. Potíže se schválením filmu vedly 

ke zkrácení distribuční verze o 14 minut. Přesto obdržel Andrej Rublev zákaz 

distribuce a další řadu ocenění získal až po svém uvolnění do kin v roce 1973. 

1972 Filmový přepis sci-fi románu S. Lema Solaris. Cena za režii na festivalu 

v Cannes a Cena za nejlepší film na festivalu v Londýně. I přes řadu byrokratických 

potíží je film uveden do kin. 

1975 Autobiografický snímek Zrcadlo. Cena Donatelova Davida. Do kin film 

uvolněn jen v omezené distribuci. 

1976 V Moskvě režíruje divadelní představení Hamleta s Anotolijem Solonicynem  

v hlavní roli. Později v emigraci připravuje jeho filmové zpracování. 

1979 Filmová adaptace románu bratří Strugackých "Piknik u cesty" pod názvem 

Stalker. Cena francouzské kritiky a Cena ekumenické poroty na festivalu v Cannes. 

Zákaz distribuce. 

1980–1983 Povolený studijní umělecký pobyt v Itálii. Příprava scénáře a práce na 

filmu Nostalgie. Cesty po západní Evropě, přednášky. V roce 1983 režíruje v 

londýnské Covent Garden operu Boris Godunov. V létě téhož roku cesta do USA. 

1983 Nostalgie. Velká cena na festivalu v Cannes, kde proti filmu aktivně vystupoval 

S. Bondarčuk. Skandalizace ze strany ruských úřadů vede k Tarkovského rozhodnutí 

emigrovat. 

1985 Poslední film Oběť ve švédské produkci. Během roku první vážné zdravotní 

potíže. 

1986 Pobyt na několika klinikách v Itálii, Německu a Francii. Vychází knižní verze 

jeho teoretické práce o filmu "Zapečeťený čas". 

29. 12. 1986 Umírá v Paříži na klinice kolem dvou hodin ráno. Pohřeb se koná 3. 1. 

1987. Pohřben na hřbitově Saint – Geneviéve – des- bois u Paříže.  

 


