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Anotace 

Tato práce nahlíží téma hory a cesty k ní ze tří pohledů. První kapitola se věnuje 

estetickému vnímání přírody v evropské, japonské a čínské kultuře a jeho projevu 

v umění. Druhá část vymezuje cestu jako putování člověka k sobě samému a nastiňuje 

dva způsoby přístupů khoře - výstup a obcházení. Závěrečná kapitola se zabývá 

symboly a mýty spojenými s tematikou hory, a pojednává o posvátném prožívání světa a 

člověka v něm. 

Klíčová slova: člověk, příroda, estetika, umění, cesta, rituál, kultura, symbolika, mýtus, 

posvátnost 

Annotation 

This work sees three aspects about mountain and way, which leads to it. The first 

chapter is devoted aesthetics reception of nature in european, Japan and China culture 

and its manifestation in art. Second chapter shows a way in the sense of wandering 

human being to himself and discuss about two manners of wandering to mountain - rise 

and walking around. The last chapter shows symbology of mountain and considers 

sacred live of the world and human being. 

Key words: human being, nature, aesthetics, art, way, rituál, culture, symbology, myth, 

spiritualness 
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Teoretická část 

Úvod 

Slov, která mě napadaj í při myšlence na horu j e mnoho: svoboda, rozhled, vznešenost, 

nadpozemskost, nadčasovost, nadosobnost, spojení s nebem, čerstvý vzduch, 

nepřekonatelnost, mohutnost, závratnost, magnetismus, posvátnost, nedostupnost a 

krása. 

Jaký význam a smysl pro současného člověka může mít nebo má hora? 

To je základní otázka, kterou si musím položit hned na začátku, a která j e stěžejní pro 

celou moji práci. Tato otázka totiž vymezuje jednotlivá pole zkoumání. Hory vnímáme 

jako krásné, k horám putujeme a vykonáváme mnohdy obtížnou pěší pouť, některé hory 

vnímáme jako posvátné nebo bájné. Tato pole naznačují určité přístupy k tématu hory a 

jeho možného zpracování. 

Předtím, než se začnu významem hory zabývat, ráda bych nastínila, že jakýkoli význam, 

který přisuzujeme jevům, je vytvořen člověkem a jeho způsoby vnímání a myšlení. Tyto 

způsoby vnímání a myšlení maj í svůj historický a kulturní vývoj. To znamená, že horu 

nikdy nevnímáme jako takovou (samu o sobě), ale pouze jako výsledek kulturního a 

historického podmiňování. Zdá se mi dobré, ujasnit si to hned na začátku, nepopírá to 

ovšem fakt, jak silně na nás hora může působit a měnit naše prožívání. Otázkou, zda je 

možné svět a jevy v něm vnímat čistě, bez přidaných významů, se zabývali filosofové, 

ale také například zen buddhisté. Pro mne je vnímání hory na prvním místě zvláštní až 

posvátné, ale také jednoduše krásné. Proč nás hory tak přitahují, co tvoří onu posvátnost 
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a jak to, že ji ještě dnes cítíme? Jaký estetický postoj k hoře zaujímali lidé v minulých 

staletích, byla pro ně například něčím krásným? To jsou otázky na které bych ráda ve 

své práci nalezla odpověď. 

Posvátné vnímání hory je založeno na našem lidském, kulturně podmíněném vnímání, 

přesto je možné si všimnout, že působení hory je v různých kulturách světa podobné. 

Když se podíváme do minulosti, zjistíme, že snad každá kultura, pokud to umožňovaly 

geografické podmínky, měla své bohy usídlené na nějaké hoře. V Řecku to byl Olymp, 

v Indii Kailás nebo Bělucha v pohoří Altaje. Hora byla také místem významných 

událostí. Příkladem může být hora Sinaj v Izraeli, kde se Mojžíšovi zjevil Bůh v podobě 

hořícího keře nebo na našem území kopec Říp, místo, kde se rozhodovalo o naší 

budoucnosti. To jsou konkrétní hory, v různých kulturách ovšem existovaly i bájné 

hory, symbolicky chápané jako střed světa. 

Proč se díváme vzhůru? Je v nás nějaká podvědomá touha po odpoutání se a 

osvobození? Když se zaměřím na své pocity, cítím se mnohem lépe v představě nahoře 

než dole. Kde se vzalo toto zakódování a proč? Odedávna, cokoli významného se 

konalo, konalo se nahoře - na hoře. Vrcholky hor sloužily jako rituální místa; stavby 

chrámů, kde se prováděly bohoslužby, byly situovány na kopcích a horách a dokonce i 

trůny panovníků stály na vyvýšených místech. Idea křesťanského nanebevstoupení spolu 

s představou něčeho mocného, co nás přesahuje - Boha „nahoře", pravděpodobně 

ovlivnila náš vertikální postoj k posvátnému. Z buddhistického hlediska, je touha po 

pravé skutečnosti, poznáním a prohlédnutím iluze, odpoutáním se od světa strastí. 

Buddhističtí mniši se uchylovali do horské samoty, aby snad byli blíž „čemusi". 

Co vlastně hledáme? Pravděpodobně nalezení jistoty ve světě, kde se nedá nic navěky 

podržet. Ale paradoxně naší jedinou jistotou v něm je to, že zde žádnou nemáme. 
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Myslím, že jistotu je možné najít jen v případě, když si nebudeme chtít nic podržet pro 

sebe a necháme život volně plynout. Protože, cokoli vlastníme, můžeme i ztratit. 

Slyšela jsem, že každý Japonec musí alespoň jednou za život vyjít na horu Fudži. 

Myslím si, že je v tom skrytá stará moudrost, která vychází z praktické zkušenosti. 

Každý známe ten svobodný pocit, když po námaze vystoupáme na horu a před námi se 

otevře široký, daleký rozhled až k nekonečnému obzoru. Člověk náhle pociťuje určitý 

nadhled nad věcmi, může se na chvilku zastavit a odpoutat se od každodenních starostí, 

od hluku a složitosti myšlenek. Otevírá se mu nový prostor, může se svobodně 

nadechnout, rozšířit své vnímaní. Nachází odpočinek od spoutanosti civilizace a jejích 

stereotypů, kde je často obětí předem naprogramovaných způsobů chování a kde mu 

často chybí prostor pro širší vnímání a uvažování. Člověk tak navštěvuje hory právě pro 

tento pocit prostoru, volnosti a celistvosti. Následujeme tak přirozenou touhu po 

svobodě, celistvosti a nalezení sebe. Potřebujeme nadhled - vidět souvislosti, které 

unikají příliš zaostřenému pohledu. 

Otázkou je, zda jsme toho vůbec schopni. Jak překročit svou podmíněnost a 

ohraničenost, svou zařazenost v určité kultuře a z toho vyplývající hodnoty a způsoby 

myšlení a nazírání na svět? Mít rozhled - nadhled, tedy platí doslova. Už jen to měřítko, 

naše maličkost ve srovnání s celým vesmírem, jak přikládáme některým věcem mnohem 

větší význam než mají. 

Naše evropská touha mít nad věcmi nadhled, přehled, vidět je před sebou, racionalita, 

snaha být objektivní, analýza s typickým odstupem od věci samé a mnohostí pohledů, 

snad může odkazovat k tomu, že hlavní způsob našeho poznávání světa je založen na 

vidění a spíše na empirickém poznávání. Proto je pro nás typický spíše i výstup na horu. 

Dojít nahoru, dojít k cíli, uchopit tu věc a uvidět ji z nadhledu. Oproti tomu soustředěné 

obcházení hory, opakovaná činnost, kdy se člověk uvnitřňuje až k úplnému sjednocení s 



horou a sebou samým, spojení věcí a jednota jsou více charakteristické pro východní 

myšlení. Oba přístupy se zdají být rovnocenné, vzájemně se doplňují. Nechci tím říci, že 

výstup na horuje vlastní pouze evropskému přístupu a že se s ním jinde nesetkáme, ale 

v Evropě soustředěné obcházení hory nenajdeme. 

Pro svět západní i východní, je však společná posvátnost výstupu na horu, kde sídlí 

Bohové, její nedotknutelnost a bláhovost toho, kdo chce horu pokořit. Řecký Olymp byl 

stejně nedotknutelný jako Kailás, nepřístupný kvůli přítomnosti bohů. Možná právě 

proto se vytvořil rituál obcházení hory, který sloužil k získávání duchovní síly, kdy se 

poutník mohl k hoře přiblížit a přitom zachovat její posvátnost a nedotknutelnost. 

Hory jsou opředeny mnoha mýty a symboly, které probouzejí představivost a poskytují 

jistý základ našeho současného myšlení, zdroj, ze kterého jsme se vyvíjeli, a který v nás, 

alespoň se domnívám, stále přežívá. Porozuměním tomuto zdroji se v nás otevírají 

hlubší spojitosti se světem a se sebou samými. 

Tématem, který jsem si vybrala, bych ráda nahlédla do hlubších vztahů člověka a světa 

kolem něj. 
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1. Estetika přírody 
v 

Estetické vnímání hor v Evropě, Japonsku a Cíně 

Přírodu chápeme jako veškerý svět kolem nás, tedy i vesmír, zahrnující svět 

makrokosmu i mikrokosmu. Vztah k přírodě si budujeme skrze vztah ke konkrétní 

krajině, která nás obklopuje. Každý typ krajiny má na člověka jiný vliv - jinak se cítíme 

v hornaté krajině, jinak v údolích a rovinách. Hora jako ústřední prvek krajiny má ve 

většině kultur ojedinělé postavení. Krása a majestátnost hor má výrazný dopad na 

vnímání člověka, ve kterém vyvolává pocity silného estetického zanícení. 

1.1. Hora v proměnách evropské estetiky 

Vnímání krásy hor prošlo svým vývojem, který souvisí s vnímáním krásy přírody jako 

takové. Svůj obdiv k přírodě a krásné krajině považujeme dnes za něco zcela 

přirozeného, historie však dokazuje, že vnímání krásy a vztah k přírodě se utvářel na 

základě rozdílnosti jednotlivých kultur. Tato rozdílnost spočívá v odlišném filozofickém 

a náboženském myšlení. 

Dnes je příroda spojována s pocitem estetické libosti natolik samozřejmě, že nás tento 

postoj ani nepřekvapí, nepovažujeme jej za něco neobvyklého. Když stojíme na horské 

vyhlídce nedochází nám, že ještě před dvěma sty lety by naši předkové na stejném místě 

neviděli nic zajímavého, natož pak hezkého. „U nás je krajina ošklivá, samý les, samý 

vrch - to je v kraji českém jinaká krása! Všechno pěkně rovno, všude pole, všude čisto," 
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cituje estetik Karel Stibral (viz. Stibral 2005, 112) Klostermannův román z konce 

devatenáctého století a dodává, že podobně to viděli mnozí venkovští lidé ještě v 

šedesátých letech minulého století. Krásná pro ně byla krajina obhospodařovaná, beze 

stopy nejen divokosti, ale vůbec jakékoli přirozenosti. Což platí i dnes: „...zemědělská 

povolání, pro něž je jevící se příroda bezprostředním objektem činnosti, mají, jak 

známo, málo citu pro krajinu." (Adorno 1997, 91) Historicky, se ale nejednalo jen o 

postoj nesentimentálních venkovanů. Horské panoráma dnes vnímáme jako krásné, ale 

před třemi sty lety nad touhle ošklivou scenérií někteří zjemnělí estéti zvraceli hnusem 

a jiní ji přirovnávali ke stařeckým vráskám. 

To je pro nás dnes těžko představitelné. Na druhou stranu musíme chápat, že dříve lidé 

nemohli považovat divokou přírodu za krásnou a dlouho jakoukoli krajinu nevnímali 

jako estetický objekt, protože s ní denně bojovali o obživu a neměli na to jednoduše čas. 

Příroda byla ještě ve středověku vnímána jako 

nepřátelská, vždyť evropská středověká sídla byla 

pouze ojedinělými ostrůvky uprostřed hustých 

neproniknutelných lesů, občas bažin či hor. Tento 

způsob se pomalu měnil spolu s tím, jak si člověk 

podmaňoval svůj životní prostor. K tomu, aby 

novověký člověk zaujal estetický postoj vůči krajině 

Obr. 1 jako celku, byl potřeba dlouhý vývoj, který zkusíme ve 

stručnosti zmapovat. 

Ve starém Řecku nalezneme prakticky jen obdiv k ojedinělým objektům živé přírody. 

Vždy jde o detail - rostlinu, zvíře, krajina je pořád spíše kulisou v pozadí. A i když se, 

na začátku našeho letopočtu, dostane blíže k centru pozornosti, autor, spisovatel či malíř 
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obdivuje opět krajinu obhospodařovanou a kultivovanou. Klasické Řecko přírodu 

přehlíželo. Větší zájem nalezneme v helénismu, kdy s rozvojem velkých městských 

aglomerací, začíná i zájem o estetické stránky přírody. Krása krajiny byla vnímána 

tehdy, pokud připomínala zahradu. 

Podobný vývoj se odehrál znova i ve středověku. Ten byl natolik obrácen k otázkám 

duchovním, že krajina byla opravdu jen pozadím. Na obrazech té doby vidíme vlastně 

jen jakousi šablonu, kulisu na obzoru. Příroda je krásná snad jen proto, že jde o boží 

stvoření, nejde o vztah k přírodě skutečné, ale především k symbolu. Středověk, 

podobně jako antické Řecko, obdivoval přírodní objekty typu květina, pták, nebo místo 

(líbezné místo), nikdy však ne krajinný celek. „Chodíme po světě, jako by jsme 

navštívili dílnu, ve které božský sochař vystavuje svá zázračná díla. Pán, tvůrce těchto 

zázraků a umělec, vyzývá ke kontemplaci o nich," píše Basilius z Caesarey. (viz. Stibral 

2005, 28) František z Assisi varoval před krásou, která oslabuje vůli a ducha, přesto 

přispěl k vnímání krásy krajiny právě svým náboženským soucítěním a pocitem 

sounáležitosti se vším živým, což dokládá i jeho krásná „Píseň bratra slunce."(Maur 

1998, 190) Nejčastěji popisovaná a obdivovaná příroda té doby je biblický ráj, tedy 

místo, které reálně neexistuje, ale kam si můžeme promítat všechny své idealizované 

představy. Představa ráje budovala prototyp jakési ideální formy přírody, kde je vše živé 

v harmonii a plné krásy. Role přírody ve středověkém umění je hlavně symbolická a 

vše v obraze je podřízeno této symbolické funkci. Krajina má význam čistě služebný, 

pouze dokresluje děj. Postupem času převládá empirie nad symboličností, roste zájem o 

zobrazení přírody, začíná se tvořit celistvě vnímatelný prostor. Častým dějištěm jsou 

skalní, prudce stoupavé terény. Zlatá tapeta ustupuje modři pozadí. 
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Zdrojem renesanční změny v postoji k přírodě bylo objevení individualismu. Ten 

pomohl vydělení člověka od přírody, kterou člověk středověku stále ještě neprožíval 

jako něco zcela odlišného. Toto vydělení se umožnilo vnímat přírodu jako objekt a jako 

takový jej zkoumat i esteticky posuzovat. Teprve v renesanci se postupně cit pro 

přírodní krásy rozvíjí, což se ukazuje i na větším podílu přírodního pozadí v malířství, 

stejně jako se rozvíjí zájem o teoretické poznání přírody. V malířství jsou studovány 

objekty jako květ či skála. Toto zalíbení přírodních krás je libostí autonomní, 

nespojenou s užitkem a dobrem či Bohem. Ale středověký obdiv k duchovnímu světu 

tady byl pořád silně přítomný, takže malíři často dále vytvářeli idealizované krajiny. 

Umělecké dílo, které plní estetickou funkci se objevuje v období renesance, kdy se začal 

klást stále větší důraz na krásu díla, na jeho dokonalé mistrovské ztvárnění a působivost. 

První zájem o hory se objevuje právě v 

renesanci. Památným a zcela ojedinělým 

je Petrarcův výstup na horu Möns 

Ventosus (Petrarca 1974, 19) r. 1337, v té 

době čin nevídaný, který však dosud 

nemůže být pokládán jako zkušenost 

estetického zalíbení hor. Při výstupu na 

horu se Petrarca věnuje fílozofícko-

náboženským úvahám a na vrcholu otevře knihu Vyznání od Augustina v místě, jež 

zmiňuje lidské podivování se nad výšinami hor, a tak hněvaje se na sebe konstatuje, že 

více než věci pozemské je obdivu hodný především duch. Před výstupem na horu jej 

zrazuje jeden pastýř, který v mládí také na onu horu vylezl, ale nic zajímavého tam 

nespatřil. Odnesl si jen rozmrzelost a únavu. Obdiv k horám bude tedy ještě dlouho 

Obr. 2 
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pokládán za zcela absurdní záležitost Až v polovině 16. století švýcarský lékař a 

přírodovědec Conrad Gessner objevil radost z výstupů na hory. Od té doby se začínal 

rozvíjet nový vztah k horám. Důležitost krajiny a přírody ve filosofickém a estetickém 

uvažování evropské civilizace stále narůstala. V sedmnáctém století se krajina stala 

samostatným tématem v umění. Tehdy vznikly malířské školy věnující se krajině a 

barokní estetika začala s krajinou počítat jako samozřejmou součástí stavby. 

Přelom sedmnáctého a osmnáctého století přinesl velké množství myšlenkových 

podnětů, které se slily v jeden mohutný proud obdivu k přírodě a její nespoutanosti. 

Velkou roli hrály zámořské cesty a impulsy jiných kultur, například čínské či japonské. 

Je otázkou, co estetický zájem o přírodu podnítilo. Novověký obrat k přírodě není pouze 

zaměřením lidského rozumu na vnější věci, ale svou roli zde hrají i náboženské ideje. 

„Když ale nemůžeme Boha uctívat prostřednictvím jeho svatých, proč se neobrátit 

k jeho Dílu nad jiné krásnějšímu a smyslově názornému - k přírodě?" (Stibral 2005, 51) 

Lord Shaftesbury stojí na počátku estetického obdivu moderního člověka k volné a 

divoké přírodě a vůbec k přírodě jako celku. Přispěl tak i k estetizace doposud 

zavrhovaných hor, zvláště Alp, kam cestoval těsně před koncem 17. stol. Jeho podíl na 

estetizaci přírody je zcela zásadní. Tento postoj k přírodě dále rozvíjí filosof Jean-

Jacques Rousseau, který objevuje nespoutanost a divokou estetiku hor a hlubokých lesů, 

jež jsou mu protikladem příliš kultivované a obhospodařované krajiny. Pro Rousseaua je 

příroda živá, ztělesněním existence Boží a jako taková je krásná a dobrá. Příroda pro 

Rousseaua nahrazuje církev, modlí se v ní a v obdivování a pozorování se cítí Bohu blíž 

než mezi zdmi lidských domů. Odtud vede cesta ke slovnímu spojení „chrám přírody". 

Příroda, krajina je pro něj místem samoty, kde se člověk může dostat až do mystického 
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vytržení. „Je to totiž nejen prostor usebrání, klidu, kdy je člověk sám s Bohem, ale 

především prostor, kde je člověk sám sebou." (Stibral 2005, 76) 

Krajina „divoká" je pro něj obrazem svobody, zatímco kraj kulturní, jako je pole, je 

znakem otroctví, ačkoli má silný vztah k venkovu. Tady je vidět zajímavý opak pohledu 

na krajinu, oproti zalíbení v krajině obhospodařované. Novost pohledu Rousseaua je v 

zalíbení větších krajinných celků a přírodních útvarů, kdy zvláště velmi oceňuje právě 

hory. O jak nový postoj se jedná je dobře vidět v porovnání s dalším intelektuálem této 

doby Denisem Diderotem, který 

píše: „Lesy, hory, propasti, chaos, 

stařecké vrásky, smrtelná sinalost, 

následky nemoci ...se mohou líbit 

jen v malířství, ne ve skutečnosti." 

(viz. Stibral 2005, 82) 

Rousseauovy myšlenky se z našeho kulturního kontextu už nikdy nevytratily, 

předznamenaly romantické opojení přírodou, z kterého čerpáme doposud. Obdiv k 

horám měl řadu průkopníků i v předchozích dobách (Gessner, Everdingen) a jistě i 

mnoho dalších neznámých lidí. Popularita Rousseaua však značně přispěla k tomu, že 

Evropané začnou považovat lesy a především hory za estetické objekty. 

Vliv v rozvoji vnímání krás přírody má i věda. Tím, že zaměřila pozornost na výzkum 

přírody, dovedla člověka k obdivu nad její krásou. Začínají se objevovat první 

obdivovatelé hor. Jedněmi z prvních, kdo se začali pouštět hlouběji do Alp jsou William 

Windham a Richard Pococke, kteří roku 1741 hledají v Chamonix malebnost a „krásu 
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5 ale nahánějící hrůzu" při zkoumání ledovce. Zejména přírodovědci přispívají k rozšiřování 

estetizace hor. Jsou to právě pasáže geologa Horace Bénédikta de Saussura, které 

e, je využívá Kant při svých popisech hor a ledovců v Kritice soudnosti, aniž by jejich krásu 

iledu na vlastní oči spatřil. Když odjel studovat ledovce a poprvé spatřil Mont Blanc, doslova 

je v ho uhranul. Později napsal: „Nemohl jsem tu horu, viditelnou z tolika míst v okolí, ani 

rávě vidět, aby se mě nezmocnila bolestná touha." (viz Stibral 2005, 85) 

této 

Lterý Od renesance až k impresionistům se zdálo, že snahou umění bylo postihnout reálný 

laos, svět co nejvýstižněji. Tato výstižnost ztvárnění světa v sobě nese vždy charakteristické 

lost, prvky příznačné pro danou dobu. Počátky pozorování skutečného světa, přírody a její 

líbit krásy se objevuje v renesanci. Renesanční umělci se začínají vztahovat ke konkrétné 

sti." krajině, jejich díla vycházejí z pozorování skutečnosti, avšak celkové vyznění je stále 

ještě idealizované. Krása nevychází ze skutečné přírody, ale z idejí o ní, stejně jako 

tomu bylo v gotickém umění. 

Zájem o estetické hodnoty přírody a krajiny stoupá zejména v 17. století. Gombrich 
tily, 

přičítá holandským krajinářům zásluhy za náš obdiv k přírodě: „Právě oni nás totiž 
v k 

naučili vidět malebnost v prosté scenérii. Leckterý turista nadšený krajinou, již vidí, 
itě i 

vděčí za svou radost (aniž si to uvědomuje), prostým mistrům, kteří nám jako první 
, že 

otevřeli oči, abychom vnímali nenápadnou krásu přírody." (Stibral 2005, 52-52) 

Klasicizující krajinář Claude Lorrain pracuje se světlem, jeho krajiny mají nádech jakési 

vznešenosti. Vytváří obrazy snových, ideálních a majestátních krajin. Opakem 
cum 

takovéhoto přístupu je krajinářské dílo Petra Pavla Rubense, inspirované okolní 
rvní 

přírodou. Jeho krajiny jsou plné vzmachu a dynamiky. „Baroko, opouštějící renesanční 
iam 

individualismus a sebevědomí, se přes všechny své divadelní efekty obrací pokorněji 
"ásu 

k Bohu i přírodě." (Stibral 2005, 57) 
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Obdiv k divokým a opuštěným scenériím hor a lesů se poprvé objevuje v umění 

romantismu. Tematika horských výjevů byla tak pro romantismus typická. Hory a skály 

byly symboly divočiny a tento význam jim zachovala i romantická krajinomalba. 

V romantické krajinomalbě 19. století nejde jen o to najít zajímavé krajinné panorama či 

motiv a vyjádřit prostřednictvím malířských prostředků charakter zobrazeného výseku 

skutečnosti, ale i prostřednictvím imaginace celek harmonicky dotvořit. Romantismus se 

rozvíjel díky fyzické zkušenosti umělců, kteří putovali po krajině a zakoušeli její 

působení. Pro umělce bylo putování krajinou zážitkem, sdělením jejich vnitřních 

procesů a duchovním sepětím s přírodou. „Romantické uctívání přírody se pojí 

s objevováním složité subjektivní krajiny lidského nitra." (Zemánek 2005, 35) 

Mezi romantické obdivovatele horských krás patřil Caspar David Friedrich. Friedrich 

jako pravý poutník má s přírodou vybudovaný těsný vztah. Friedrichův obraz poutníka 

hledícího do krajiny nás s touto krajinou přímo spojuje, staví nás jako pozorovatele díla 

na jeho místo. Dokonce můžeme nalézt i podobnost 

přístupu Friedrichova díla Výstup nad mraky s dílem 

Rembrandta, který využívá stejného principu vtáhnutí 

diváka do obrazu. Jeho portréty jsou natolik živé, že 

přímo vystupují z rámu obrazu. Rozdílnost, která 

ukazuje odlišnost přístupu baroka a romantismu však 

spočívá v tom, že Friedrich nás svým dílem vtahuje 

dovnitř obrazu a otevírá nám tak pohled do vlastní 

duše, oproti tomu Rembrandtovy portréty - mistrně 

podané výrazy duševních hnutí, z obrazu vystupují ven do našeho světa, až máme pocit, 

Obr. 4 
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že před námi stojí skutečný člověk a mizí tak hranice vnímání mezi světem skutečným a 

světem za obrazem. Řada českých umělců tvořila v duchu romantické tradice. Mezi 

nejvýznamnějšími můžeme jmenovat Josefa Navrátila, který často cestoval, především 

do Alp, což ovlivnilo jeho krajinářskou malbu. Vrstevník Josefa Navrátila, Bedřich 

Piepenhagen, vynikal v malbě horských motivů impresivně podaných. Taktéž Josef 

Mánes se věnoval krajině a horám. Rodina Mánesova podnikala výlety do přírody, kde 

si skicovali přírodní výjevy oblíbeného Českého ráje. Také sem patří dílo Františka 

Xavera Procházky V horách, kde mohutně se tyčící hora v tomto díle připomíná tvar 

starověké sfingy. Neopomenutelný ve ztvárňování tematiky hornatých krajin je také 

Julius Mařák. 

Umělci se snažili krásu přírody uchopit a vložit do svých obrazů. Takových obrazů 

ovšem přibývalo a logicky se objevil zájem o hledání něčeho nového, možná z únavy 

nad typickými romantickými alpskými motivy. Alpská 

krajina Adolfa Kosárka může tak již být 

interpretována jako počátek naturalistického pohledu 

na přírodu, stejně jako dílo Gustava Courbeta. 

Spolu s nástupem pozitivistické vědy nastupuje v 

umění realismus, který se přímo ve vědě shlédl, hovoří Obr. 5 

stále jen o faktech, podrobném studiu přírodních reálií, analýze. Slovo imaginace, tak 

typické pro romantiky se stalo něčím nadbytečným, respektive jeho obsah se zcela 

změnil. Estetika se proměňuje, krajina je vnímána krásná sama o sobě. Umělec se snaží 

zobrazovat jenom to, co vidí, hledá co nejúplnější výraz pro nějakou existující věc. Pro 

estetické vnímání přírody to přineslo jednak velký smysl pro detaily, ale i prosté 
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přírodní jevy a scenerie a zklidnilo tak někdy přepjaté romantické vize. Zájem se zde 

také více soustřeďuje na přírodu, krajinu samotnou, než na stavy lidského nitra. 

Snaha definovat malířsky „fakt", „skutečnost" pak 

vede k autodestrukci dosavadního vnímání 

„reality"cestou impresionismu. Snaha zachytit „fakt" 

vede nutně k předefinování faktu jako „vjemu" a 

snaze zachytit jeho chvilkovost, prchá vost. 

Obrovský krok ke změně vnímání přírody. Najednou 

začala být vnímána ona prchavost přírodních jevů, 

proměnlivost, význam světla. Tematika hory se objevuje často v dílech malíře Paula 

Cézanna. Horský hřbet Sainte - Victore byl pro něj horou osudovou, symbolickou. 

Maloval ji mnohokrát a neustále se k této hoře vracel. 

I věda přechází od pojmu hmoty k pojmu energie, a to v době, kdy evropské vnímání 

objevilo vnímání dálné Asie. Impresionismus 

se však snaží vystihnout skutečnost vnějšího 

světa, i když nahlíží do jeho vnitřních 

zákonitostí. Oproti tomu například čínské 

umění nápodobu vnějších forem v programu 

nikdy nemělo. 

Ve střední Evropě, kde vliv impresionismu nebyl tak silný, vzniká naopak 

novoromantická koncepce „náladové" krajiny. Umělecký kritik Alois Riegl napsal stať 

Nálada jako obsah moderního umění. „Riegl v ní začíná delším popisem harmonického 

pocitu, který zažil při pohledu z alpského vrcholku. Tento pocit řádu a zákonnosti 

Obr. 7 
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pak 

převládající nad chaosem a nesouladem pak pojmenovává jako nálada." (Stibral 2005, 

123) Náladu pak můžeme zažívat na vrcholcích velehor, ale i při pohledu na díla 

moderní krajinomalby. Jejich hlavním prvkem se stává vcítění do přírody a zobrazení 

určitého ztišeného pocitu, prodchnutého pocitem tušeného tajemství přírody. 

Můžeme sledovat, že umění bylo po dlouhou dobu ovlivněno snahou o krásný obraz. 

Krajina se jeví jako krásná a umění se snaží tuto krásu zachytit. Ačkoliv romantici 

vyjadřují spíše své niterné pocity, jejich díla jsou podřízena této snaze. 

Přístup umění k přírodě se však mění a vymezuje se v nových sděleních a výrazových 

prostředcích, nevyplývajících již pouze z obdivu k její kráse a vznešenosti. 

Moderní umění přináší nový pohled na svět, estetika se proměňuje. Celé 20. století je 

plné nových směrů, které se ke krajině přirozeně vztahují, krajina a její krásy jsou i 

nadále pro umělce inspirací. Krajina se však stává již metaforou pro vyjádření něčeho 

hlubšího. Symbolismus, dekadence či surrealismus, ztvárňují krajinu jako nový prostor 

pro člověka a jeho vize. Jan Zrzavý a jeho Údolí 

smutku vyjadřuje silně emotivní stav mysli. Jeho 

krajina je krásně snová, zobrazuje svět za hranicemi 

běžné viditelné reality. 

Moderní umění se tak začíná osvobozovat od 

realistické popisnosti, aby nakonec dospělo k 

abstrakci. Krása krajiny již nevychází z pozorování skutečnosti samé, ale stále více 

nabývá na významu jako odrazu vnitřního světa umělce. Od vzniku moderního umění 

směřuje k imaginativnímu vyjádření, k duchovní podstatě samé. Dochází k proměně 

vizuality díla. 

Obr. 8 
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Ačkoliv se umění nezadržitelně vyvíjí dál a krása jako hlavní důvod pro tvorbu díla 

mizí, je právě hora námětem, který svým obsahem bude vždy odkazovat i k fenoménu 

krásna. Tematika hory se objevuje v celém 20. století až do současnosti. „Když člověk 

současnosti hledá to, co by se dalo označit slovem "krásný", "krásno", zamíří spíše do 

přírody nebo ještě tak do galerie starého umění, ale většinou ne do galerie současného 

umění. Umění XX. století již zdaleka tak neusiluje o vytvoření "krásného" díla, jako 

umění předchozích epoch. Minimálně od Picassových "Slečen", se umělci tomuto pojmu 

vyhýbají, vývoj směřuje jinam." (Stibral 2002, online) 

I když však snaha o krásné zobrazení není na prvním místě, je-li vůbec na nějakém, 

možnost vnímat krásu v moderních i současných dílech tu stále je. Proč tomu tak je? 

Umělci i dnes tvoří díla, která svým způsobem odkazují, byť v symbolicko-stylizované 

podobě k přírodě a tím pro nás otevírají cestu vnímat je také jako krásná. A tak stejně 

jako vnímáme krásu hory v souvislosti s vnímáním krásy krajiny a přírody vůbec, stejně 

tak i umělecké dílo zobrazující téma hory vnímáme 

jako krásné, protože odkazuje ke krajině a v nás již 

založené dispozici vnímat ji jako krásnou. Vnímání 

uměleckého krásna tedy souvisí s vnímáním krásna 

přírodního. 

Současné, ale již i moderní umění se snažilo ztvárnit ve 
Obr. 9 

svých dílech i něco víc než jen pouhé krásno. A v tom 

spočívá ona radikální změna. Současné umění se snaží především něco sdělit, záměrně 

se věnuje aktuálním problémů a tématům lidské společnosti. Hora, pokud je námětem 

některého současného díla, odkazuje spíše k imaginativnímu, posvátnému světu 

symbolů, který svým obsahem spadá do třetí kapitoly této práce. 
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1. 2. Estetika hor a filozofie - krása bez pojmů 

Souvislost přírody s estetickou dimenzí se objevuje již u Platóna. Na něj navazuje 

novoplatonismus, který se stal zdrojem novověké estetizace přírody. „Vnímatelný svět 

je vytvořen nejzazší emanací ,jednoho", ztotožněného s dobrem a krásou." (Stibral 

2005, 23) Pro Plótina je krása kvalitou, zdrojem krásy je duch - ve vnímatelném světě je 

krása přímým projevem nadsmyslového světa ve světě smyslů, přičemž je v zásadě 

jedinou skutečností v tomto světě hmoty. Krása je tak poprvé spojována s pojmy dobra a 

skutečnosti. V myšlení Schillern navíc souvisí také s pojmem svobody. Schiller nově 

definuje vztah pojmu svobody a přírodního krásna: „...přírodní věc je krásná, kde se 

jeví jako svobodná." (viz. Stibral 2005, 79) Přírodu a vnímání její krásy však vnímá 

odděleně jako výtvor myšlení člověka. Říká: „ Půvab je taková krása, kterou nedarovala 

příroda, ale kterou vytvořil sám subjekt." (viz. Stibral 2005, 95) 

Obdobný postoj zaujímá filozof Immanuel Kant. Při svých úvahách vychází z 

přírodního krásna, které vztahuje k dobru. Tvrdí, že krása je objektivní kategorie, 

protože při jejím vnímání u všech lidí dochází ke stejnému procesu: vyvážení 

poznávacích sil do optimálního poměru. Krásné je to co, se líbí všeobecně bez pojmu. 

„Krásné je to, co je poznáváno bez pojmu jako předmět nutného zalíbení." (Kant 1975, 

77) Naproti tomu jsou věci „příjemné", které jsou subjektivní. Kant je známý především 

pro svůj transcendentální idealismus. Podle něj se člověk rodí s již vrozenými formami a 

koncepty zkušenosti světa, které by jinak nebylo možné poznat. Svět člověk poznává 

prostřednictvím smyslů a vrozených intuicí, a proto věc sama o sobě nemůže být 

21 



poznána. Předměty našeho poznání, vnímané našimi smysly, jsou pouhými jevy. Tedy 

vše, co vnímáme je determinována naší lidskou podmíněností. 

Horu tedy vnímáme jako krásnou, protože je v nás založena dispozice ji tak vnímat. 

Protože věc nemůže být poznána sama o sobě, takovéto vnímání potom můžeme chápat 

jako iluzi, s Kantem řečeno, hory se mi tak jeví, vzbuzují ideje v mé mysli. „Čistý 

estetický soud je možný prakticky jen o objektech přírody." (Kant 1975, 82) Jsou to 

často jevy, kdy nás příroda ohromuje jako vzdutý oceán, bouře, velehory ...„odvážně 

převislé, jakoby hrozící skály" (Kant 1975,93), ale připomíná, že věc v přírodě nemůže 

být vznešená, to mohou být pouze naše ideje, které vzbuzuje v člověku, „...vlastní 

vznešenost nemůže být obsažena v žádné smyslové formě, nýbrž zasahuje jen ideje 

rozumu." (Kant 1975, 82). „To co, připravené kulturou, nazýváme vznešeným, bude 

vskutku připadat nevzdělaným lidem bez rozvoje mravních idejí jako pouze odpuzující. 

(Kant 1975, 95) V tomto světle hora sama o sobě nemůže být krásná, ale pouze naše 

vznešené ideje o ní, které vzbuzuje. 

Na druhou stranu Kant říká, že krásné je to, co se líbí bez pojmu, všeobecně. Člověk 

uchopuje svět svými myšlenkami, které transformuje do slov a tím vytváří onu iluzi 

nebo subjektivitu - věci příjemné, které jsou subjektivní. Když tedy můžeme vnímat 

krásu bez pojmu a je nám to všem společné, mohlo by tu existovat něco, co nás 

převyšuje, něco co je platné i bez našeho vnímání a našich soudů. Najít pravdu o tom jak 

věci jsou, je velmi těžké, zvlášť, když nám k poznání toho slouží naše myšlenky -

naučené nebo již předem založené konstrukty způsobů myšlení. 

Zajímavý způsob náhledu na krásu má filozof Jiddu Krishnamurti, který tvrdí: „Krása 

nemá naprosto nic společného s myšlenkou ani citem, s příjemným pocitem, který může 
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být vyvolán koncertem, obrazem nebo sledováním fotbalového zápasu. Potěšení z hudby 

či básní jsou snad jemnější než potěšeni z fotbalu, ale jsou stejného druhu jako mše nebo 

nějaká púdža v chrámu. Skutečná krása je mimo čas a mimo bolesti i potěšení mysli. 

Myšlenky a pocity rozptylují energii, takže pak krásu nelze nikdy spatřit. Ke spatřováni 

krásy je zapotřebí energie a její síly - taková krása neprochází očima pozorovatele. 

Existuje-li ten, kdo pozoruje - pozorovatel, pak neexistuje krása." (Krishnamurti 1998, 

177) Zde můžeme najít určitou podobnost s Kantem. Kant jako první vymezil estetický 

postoj jako zvláštní vztah člověka ke světu, odlišný od postoje žádosti i od teoretického 

postoje. Pokud máme z něčeho příjemný pocit, je to pouze náš subjektivní pocit a v tu 

chvíli nevidíme onu krásu bez pojmu. Kant ji nazývá zainteresovanou libostí, která 

vzniká z uspokojení žádosti, a jako taková je neestetická, protože nám nezáleží na 

předmětu jinak, než aby se jím oné libosti dosáhlo. Estetické zalíbení má však pouze 

kontemplativní povahu, bez jakékoli touhy předmět vlastnit či do něj zasahovat, není tu 

přítomná žádost (jako v případě příjemného, subjektivního). 

Stejně tak Krishnamurti ukazuje, že vždycky, když tu bude pozorovatel, člověk s celou 

svojí historií a podmíněností, není možné prožít krásu. Jako osobnost se totiž bude dívat 

na svět a rozlišovat věci příjemné a nepříjemné podle vlastního osobního zaměření, což 

se u každého liší. Oceňování krásy prostřednictvím pocitu, pomocí libosti a nelibosti, 

není vnímáním krásy. Jako takové je to jen přidaná hodnota, kterou osobně něčemu 

přisuzuji. Mohu tedy ve skutečnosti uvidět horu jako krásnou? K tomu, abychom ji tak 

viděli, nás musí zaujmout svým působením natolik, že na chvíli na sebe zapomeneme. 

„Příroda je...vznešená v těch svých jevech, jejichž názor obsahuje ideu její 

nekonečnosti." „V pocitu vznešenosti „opouštíme" smyslový svět, překračujeme jeho 

konečné určení a aktivně zakoušíme jeho transcendentní základ." (Zátka 1994, 95) Na 
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jednu stranu je dnes těžké souhlasit s tezí o čistotě estetického soudu o přírodě, když 

jsme si vědomi historičnosti oceňování estetických kvalit přírody a tedy přítomnosti 

představ, idejí. Adorno je velmi skeptický k těm, kdo mluví o přírodním krásnu: „Slova 

„ó, jak krásné" v nějaké krajině narušují její němou řeč a snižují její krásu: jevící se 

příroda chce mlčení, zatímco toho, kdo je schopen zkušenosti z ní, to nutí ke slovu, které 

osvobozuje od monadologického zajetí okamžikem...více ví o její kráse bezděčné 

vnímání". (Adorno 1997,96) Krásy přírody člověk asi nejlépe vnímá o samotě, což je 

myšlenka pocházející již od Rousseaua. Krásno přírody se nedá uchopit do slov. „V 

přírodě je krásné to, co se projevuje jako něco víc, než čím to je doslova hned na místě. 

Bez receptivity by takový objektivní výraz neexistoval, ale neredukuje se na subjekt..." 

(Adorno 1997, 98) Když se díváme na hory, cítíme krásu, ta se ovšem neredukuje na 

naše subjektivní zalíbení v daném předmětu, ale je v tom něco víc, něco 

neuchopitelného. „Přírodní krásno je stopa toho, co je v poutu universální identity na 

věcech neidentické." (Adorno 1997, 101) Všechno v přírodě pak může být chápáno jako 

krásné. Protože příroda je něco, co t u j e bez nás, co nevytvořil člověk a jako taková ho 

proto přesahuje. 

Evropské umění se dlouhá staletí pokoušelo krásu přírody napodobit. Ale byť bylo 

seberealističtější, ve snaze postihnout její krásu, vždy se jednalo pouze o krásnou 

nápodobu. Blíže k vyjádření její vnitřní krásy má umění Japonska a Číny, které od 

počátku hledalo v přírodě její duchovní podstatu. 
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1. 3. Hory v japonském a čínském umění 

Asijská a evropská kultura dospěly k obdivování přírody zcela odlišnými cestami. 

Estetický postoj k volné divoké přírodě se vyskytuje od počátku právě jen u civilizace 

Dálného východu a indiánské kultury ve Střední Americe před příchodem Kolumba. 

U nás zastává své místo až v novověku. Vnímání krásy přírody na Dálném východě 

budu charakterizovat v umění čínském a japonském, jehož hlavní tematikou je krajina. 

Krajinomalba leží od počátku v ohnisku výtvarné tvorby, na rozdíl od umění evropského 

nebo i indického, které do popředí staví spíše téma člověka a krajina je pouze doplňkem 

dotvářejícím celkovou kompozici díla. Příroda v pojetí západní poetiky vychází obvykle 

z dualistického, transcendentního způsobu myšlení, zatímco příroda v pojetí poetiky 

dálnovýchodní vyrůstá z imanentního, organického, celostního pohledu na svět. Je tu 

vzájemné sepětí mezi lidským cítěním a jednáním a světem přírody. Malíř krajin je 

současně básníkem a poutníkem meditujícím v horách. Krajina je chápána jako 

harmonický celek zahrnující v menším měřítku všechny významné prvky univerza. Je 

idealistická, imaginární a impozantní. Na jedné straně inspiruje svou krásou, na druhé 

sděluje i duchovní postoje umělců. V umění Číny můžeme dobře pozorovat, jak se 

udržela tradice zobrazování. Současní umělci tvoří podobně 

jako jejich předchůdci před tisíci lety. To vypovídá o tom, 

že smysl v zobrazování krajiny a zvláště oblíbeného tématu 

hor, je v něčem jiném. 

Pro čínskou estetiku má dalekosáhlé důsledky myšlenka, že 

„skrze vnější podobu „věcí a jevů" lze poznat také jejich 

skrytou vnitřní povahu, kterou ovšem musíme nahlížet 

Obr. 10 
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srdcem-myslí. Obrazy vyjadřovaly myšlenku, procítění určité krajiny, místa, času. 

Nezachycovaly konkrétní scenérii, ale pouze obecně přírodu, jejího „ducha". Zažití, 

zachycení, uchování a přenesení mimořádného prožitku do tvorby - to je cílem umělců. 

Snaží se vyjádřit pocit, duševní stav. „...za objektivně pravdivé není považováno 

iluzivní zachycení povrchu pozorované skutečnosti, vystižení „podobnosti vnější 

formy", ale vyjádření principů, které skutečnost utvářejí zevnitř, tzv. „duchovní 

podobnost". (Lomová 1999, 26) 

„Základní východisko čínské estetiky, že skrze krajinu člověk vnímá vnitřní řád přírody, 

potažmo vesmíru, vede v umělecké praxi ke stylizaci vnější podoby skutečnosti, k 

tendenci vyjádřit především niterné síly přírody, krajinu 

abstrahovat a rytmizovat ji." (Lomová 1999, 27) 

Verše o Diamantových horách 

Holí provrtávám mraky a po třech krocích se zastavuji: hory se 

modrají, kameny se bělají a mezi nimi kvetou květy. Požádám-li 

malíře, aby tuto krajinu namaloval, jak si jen poradí se zpěvem 

ptáků dole v lesích? (Prázdné hory jsou plné větru a deště 2002, 

184) 
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Ovšem vystihnout podstatu předpokládá intenzivní pozorování a 

studium jednotlivých prvků ve skutečné přírodě. K tomu nutno 

ještě přidat léta dřiny kopírování starých mistrů, jejichž díla 

vypovídají o poznání této podstaty vypozorované z přírody. 
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Není tu tedy tolik patrná touha po individuálnosti a originalitě jako ve vývoji 

evropského umění - člověk byl částí vyššího celku. 

Přesto mají umělci dilema, jak dosáhnout vlastního jedinečného výrazu a přitom 

neztratit kontinuitu se starými mistry. Umělec nejprve „nasával" krajinu a potom hledal 

nejvýstižnější způsob jak ji vyjádřit, snažil se ztvárnit princip, duchovní podstatu 

přírody. Výsledkem tohoto úsilí byl obraz tiché abstraktní krásy krajiny. Což ovšem 

neznamená, že smyslová zkušenost v tušových malbách chyběla. Naopak. Jedná se o 

rozdílný způsob pohledu na svět daleký od mimetického realismu evropského umění, 

snažícího se podat přesvědčivý obraz krajiny. 

Ovšem to stejně není možné, když uvážíme, že každý 

umělec odpovídá určité kultuře, ovlivňující jeho vidění 

světa a používá vždy zástupná média (text, malba...), 

napomáhající mu k zobrazení dané reality - jako 

takovou ji tedy nikdy pojmout nemůže. V tomto světle 

jsou potom oba přístupy pro vyjádření „reality" v 

evropském umění stejně jako v asijském, rovnocenné. 

S tím, že asijské je od počátku zaměřeno na onu 

duchovní podobnost, kterou vyjadřuje samu podstatu 

krajiny a neprochází tak rozmanitým a nejednotným 

procesem jako umění evropské, které průběžně 

duchovní podstatu v zobrazování krajiny ztrácí a opět nalézá. Nutno dodat, že například 

čínská krajinomalba se rozvíjela od 7. století, ta evropská až od 17. století. Tedy tisíc let 

rozdíl. Hledání duchovnosti přírody a jejích živlů, se u nás rozvíjí pořádně až 

Obr. 12 
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v moderním a současném uměním, kdy také dospíváme k imaginativně-stylizovanému 

až abstraktnímu projevu. 

V čínském umění je od počátku patrný vliv taoismu, konfucianismu a buddhismu. 

Zásadní vliv na čínské vnímání přírody měl taoismus navazující na myšlení Knihy 

proměn. Jeho ústředním tématem je harmonické souznění se světem, přírodou, vnímané 

jako neusilování, plynutí s věčně se proměňujícím kosmem. Příroda je vnímána jako tok 

neustálých změn, vznikání a zanikání, střídání Jing a jang. Představa světa jako 

stvořeného zde není. Čínské myšlení má nedůvěru k těm, kteří se snaží uchopit věčně 

plynoucí skutečnost do abstraktních pojmů a přesně vymezených kategorií. Čínská 

malba je považována za meditativní techniku. Umělci vnímali své povolání jako poslání 

a žili velice skromně. Obrazy mívají klidnou meditativní atmosféru, což je dáno 

tématikou hor a také subtilní a střídmou barevností. „Ideální krajina měla povznášet 

ducha a všechno v ní mělo směřovat vzhůru, vyjadřovat 

„touhu po mracích" (Kesner 1996, 37) 

Hory v mracích 

V bílých mracích se tyčí modravé hory, v modravých 

horách se kupí bílé mraky. Jak se tak dnes a denně 

přátelím s mraky a horami, je mi blaze a není místa, které 

bych nenazýval svým domovem. (Prázdné hory jsou plné 

větru a deště 2002, 79) 

Z pohledu buddhistického je Buddha přítomný v každém, 
Obr. 10 
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i sebenepatrnějším projevu přírody: „V jednom zrnku prachu je obsažen celý vesmír." 

(viz. Prázdné hory jsou plné větru a deště 2002, 41) Odtud pramení meditování v tiché 

odloučenosti v přírodě, zvláště v horách. Estetický zážitek přírody vede buddhisty k 

uvědomění si pomíjivosti, prchavosti, prázdnoty tohoto světa. Představa pomíjivosti 

vede k oblibě i výslovně „mrtvých" scenérií, zobrazující pusté, rozeklané vrcholky hor 

s holými stromy. „Příroda, vnímaná se smyslovou náruživostí ve veškerém svém 

bohatství tvarů, barev, zvuků a proměňujících se světel a stínů, se tak stává předmětem 

náboženské kontemplace a je nahlížena jako ztělesnění jednotné „buddhovské podstaty" 

světa, s níž usilují splynout." (Lomová 1999, 62) 

Přestože existují doklady o výstupech na hory, ještě před naším letopočtem je těžké 

doložit estetický zájem. Jednalo se totiž spíše o návštěvy z náboženských důvodů, 

protože hory byly sídlem duchů a božstev či to byla božstva sama. Známé jsou výstupy 

na hory prvního svrchovaného císaře ČChin Š'Chuang-ti. Prolínání lidského a 

přírodního je patrné v jeho postoji, kdy „císař potrestal ducha hory, který propuštěním 

větru ohrozil císařovo přeplavení přes řeku tím, že tři tisíce trestanců muselo vykácet 

stromy na hoře a takto obnažené místo nabarvit červenohnědě, protože to byla barva 

oděvů trestanců." (Pokora 1967,78-79) K oceňování přírodních krás jako takových 

dochází až v prvních stoletích našeho letopočtu, kdy se hroutí konfuciánství a představy 

o uspořádání světa a místa člověka vněm. Myslitelé se obracejí do přírody, která se 

stává ztělesněním přirozeného řádu Taa. 

Krajinomalba se v Číně začíná objevovat již v 6. století n. 1., nazývaná šan šuej (obrazy 

hor a řek), zatím se však jedná spíše o krajiny v pozadí. Krajinomalba jako samostatný 

žánr se konstituuje v 7. až 9. století a slouží k ilustrování poezie. V oblibě je především 
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malování kamenů, skal, hor a stromů. Působí zde představa, že kameny jsou kosti země, 

koncentrujíeí v sobě energii čchi. Na rozdíl od Evropy nalézáme tedy již v počátcích 

estetického ocenění přírody na Dálném východě obdiv i ke kráse neživé přírody. Ten se 

rozvine v neutuchající obdiv k horám. 

Následuje zelenomodrá krajinomalba, typická svým zelenomodrým odstínem 

používaným při malbě hor. Ta se stane pro hory příznačnou. Vyšším námětem je sama 

krajina jako absolutní universum a její jednotlivé prvky: hory, řeky, bambusy..., nižšími 

náměty jsou pak stavby, zvířata a dokonce lidé a jejich portréty. Tedy obráceně než v 

Evropě. „Krajina je v čínské tradici především zobrazením duše (nitra) a kosmických 

přírodních sil ve viditelné podobě. V tom se tedy čínské pojetí nejvíce blíží 

romantickému." (Stibral 2005, 149) Nezaměřuje se však jen na vzbuzení citu, je také 

určena ke kontemplaci a k pohybu v ní. Takový obraz je dveřmi, kterými má člověk 

vstoupit do obrazu a stát se poutníkem. Vypráví se, že malíř či divák vstoupil do obrazu 

a už z něj nikdy nevystoupil, jak zmiňuje i Míčko ve svém Testamentu mistra Wu. 

Obrazy se prezentují jako svitky, které se postupně rozvinují před očima diváka a ten 

putuje krajinou výjevu. Obdiv k přírodě vyústil v návštěvy krajiny pro estetické 

potěšení. „Zejména devátý měsíc byl dobou výletů do hor, kde se lidé těšili výhledem na 

krajinu ozářenou podzimními paprsky slunce, poslouchali zpěv cvrčků, šelest padajícího 

listí a šumění borovic." (Stibral 2005, 152) 

Jak starý je krásu vzbuzující vztah k horám dokládají i korejské zenové básně. Člověk se 

necítí odděleně, ale naopak spojen se vším. Potom i vnímání krásy hory musí být jiné. 

Východní terasa hory Pokčchon 

Zapadá slunce a záře podzimu zalévá horské sedlo, na vrcholcích hor poletují ojíněné 

listy hnané větrem. Potok a hory jsou ve večerním světle ještě krásnější! Teď jen čekám, 
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až se ze šera vyhoupne měsíc, a pak se vrátím domů. (Prázdné hory jsou plné větru a 

deště 2002, 158) 

Obr. 14 

Japonci převzali čínskou kulturu a dovedli ji v 

podobě umění i myšlení k vrcholu. Na 

estetizování přírody se podílela místní forma 

polyteismu - šintoismus, jehož božstva tvoří s 

přírodou neoddělitelný celek. Šintó znamená 

„cesta bohů". Tato víra je založená na uctívání 

přírody. Objektem úcty jsou kami - duchové, 

bohové neboli posvátné síly. Cokoli se vyznačovalo neobvyklou působivostí krásy nebo 

tvaru, bylo předmětem uctívání a označeno jako Kami - seznam kami je nekonečný 

a patří do něj i hora (úctu vzbuzující hora). Například kami 

hory je duch či posvátná síla hory, ale zároveň i samotná 

hora. 

„Podle šintó -„cesty bohů" - jsou hory a vodstva 

manifestací přírodních božstev, která v nich sídlí." (Str. 41 

Kesner) Největším střediskem kami je hora Fudži. 

V mystickém slova smyslu je však podstatou šintó 

uvědomění si božské přítomnosti naprosto ve všem. Jak ve 

všech bytostech, věcech, tak ve všem, co prožíváme. 

Také vliv zenu, japonské formy buddhismu, má vliv při 

estetizování přírody. Ten klade důraz na prostotu, 

soustředění a prázdnotu. Zvýrazňuje spontaneitu 

a přirozenost. Přírodní náměty oblíbené v umění jsou stejné 

Obr. 10 
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jako v umění čínském. Forma je však více abstraktnější (vliv haiku). Normou japonské 

krajinomalby je zobrazení krajiny jako prostředí pro meditaci. 

Ústředním tématem japonského krajinářství je od nepaměti hora Fudži. Z malířů je s ní 

nejčastěji spojován Kacušika Hokusai. (18-19. století) 

Dílo současného taiwanského malíře Sü Kuo-Chuanga bylo představeno na poetické 

výstavě Tiché hory vyprávějí. Z jeho obrazů dýchá něžná, poetická nálada. Tušové 

krajiny bývají nazývány „básněmi beze slov" a mají těsnou vazbu na poezii. Jedním z 

hlavních estetických požadavků je expresi vita, kterou Sü Kuo-Chuang svým obrazům 

dává se zdánlivou samozřejmostí. Současní malíři se však inspirují skutečnou přírodou, 

v díle Sü Kuo-Chuanga tak můžeme vidět pohoří z Taiwanu a Číny. 

Původní divoká příroda Dálného východu byla od počátku vnímána jako krásná a plná 

duchovnosti. Evropský vývoj vnímání přírody jako krásné byl složitý díky 

křesťanskému myšlení, které věci pozemské odsunovala do pozadí a zdůrazňovala 

oddělenost Boha, který byl nad přírodou a její krásou. Na rozdíl od asijského myšlení 

příroda nemohla člověka s Bohem propojit. Jak je možné, že jedna kultura přírodu 

vnímá jako naplnění ducha a druhá, v ní vidí hříšnost? Zdá se, že tato rozdílnost pochází 

z odlišného přístupu jednotlivých náboženství. Křesťanství například preferuje askezi, 

odpoutanost, ideálem je trpící Kristus. Příroda a její krásy jsou potěšení mysli, která 

odvádějí duši od Boha. Oproti tomu v asijských kulturách je člověk spjatý s přírodním 

děním. Proměnlivost přírody ovlivňuje jeho myšlení, bere si z ní ponaučení a zároveň 

má tu moc jej duchovně povznést. 

Umělecké formy západního světa mají za základ spirituální a filozofické tradice, v nichž 

je duch oddělen od přírody. „V taoismu, konfucianismu a zenu se projevuje mentalita, 
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jež se cítí ve vesmíru zcela doma a která považuje člověka za integrální součást jeho 

prostředí. Této kultuře je tedy naprosto cizí naše ostré oddělování přírody, objektu a 

subjektu, dobra a zla, umělce a jeho uměleckých prostředků." (Watts 1995 ,82) 

1.4. Člověk a estetické vnímání přírody 

Přírodu vnímáme jako krásnou, odpočíváme v ní, je živá, na rozdíl od našich 

myšlenkových konstruktů, vršených jeden na druhý bez pochopení celku. Příroda v nás 

probouzí harmonii, cítíme se v ní svobodně, propojuje nás s celkem, a to uklidňuje a 

upevňuje. Zvláště hory nás přitahují. Jeden z důvodů, proč na ně vystupujeme je, že 

umožňují krásný výhled, který nás povznáší - na malý okamžik máme pocit, že jsme 

unikli z toho kolotoče dole. Tento pocit dokáže probudit i samotný pohled na krajinu 

kopců a hor. Něco v nás se ztiší a uklidní. 

S vnímáním krásy krajiny se rozvíjel turismus, který následně podnítil snahy o její 

ochranu. Ochrana přírody tak souvisí s poznáním krajiny jako něčeho krásného, co nám 

dává smysl, a co toužíme zachovat, souvisí však i s hlubším uvědoměním si souvislostí 

našeho života na této planetě, v podobě provázaných 

přírodních řetězců (ekosystémů).V přírodě jsme jako 

lidé žili po tisíciletí, v technickém světě zato jen 

posledních pár stovek let. 

Minimální fyzická zkušenost se světem netechnickým 

nás vede k obdivování všeho přírodního, ale na druhé 
Obr. 16 

straně i otupuje naši citlivost ke všemu živému. 

33 



Dnes většinu času trávíme zavřeni doma, ve městě, a na procházku „nemáme" čas -

příroda je daleko. Zemědělsky výnosné obrovské lány polí, šedá uniformní sídliště a 

rychlé překonávání vzdáleností pomocí dálnic nás odnaučují vztahu k přírodě a svému 

okolí. Také inflace barev a informací nás nutí k povrchnosti, která se promítá do naší 

činnosti. Člověk tak ztrácí schopnost umění se dívat. Pro vnímání krásy přírody 

potřebujeme čas, nejdůležitější a prvotní je však mít k ní vytvořený blízký vztah. Tento 

vztah je potřeba vybudovat od dětství, pokud se zanedbá v této vývojové fázi, je těžké 

jej později najít. Mnoho dětí dnes vyrůstá ve městech bez kontaktu s živou přírodou, což 

může mít negativní vliv na jejich vývoj. 

Příroda, na jejíž struktury a rytmy byl bezprostřední předek dnešního člověka dokonale 

adaptován, ze života člověka jako by zmizela. Nad tímto problémem se zamýšlí Josef 

Šmajs. Nenahraditelnost pozemské přírody nespočívá jen v tom, že zajišťuje naši 

biologickou integritu a reprodukci, zajišťuje i naši integritu a reprodukci duševní. Stará 

se nejen o zdravé tělo, ale i o zdravou duši: spolu s přiměřeně rozsáhlou kulturou 

samovolně rozvíjí to, co je potenciálně obsaženo v lidském genomu - biologicky 

predeterminovanou bytost, „...krajina je nezastupitelným formotvorným činitelem 

pozitivně orientované lidské osobnosti." (Šmajs 1995,145) „Ignorujeme vlastní 

přirozenost a mate nás to, co znamená být lidskou bytostí. (Snyder 1999,189) 

Svůj postoj k přírodě potřebujeme změnit už také proto, že tato planeta je naším jediným 

domovem. „Příroda je v nás i mimo nás,... oddělíme-li se, zahyneme my, nikoli příroda. 

Ve srovnání s přírodou je veškerá lidská kultura směšná i nebezpečná hra - pouhý žert. 

„V jednom rákosu, který se chvěje nad hladinou, je více moudrosti a více pravdy, než ve 

všech filosofických, teologických, etických, přírodovědných i uměleckých knihách, 
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; - které byly kdy napsány." (viz. Šmajs 1995,16) Představa, že „příroda je rozprostraněná 

a předmětnost, k níž člověk nenáleží, protože je díky rozumu a kultuře veškeré 

íu mimolidské skutečnosti nadřazen" je nesmyslná. (Šmajs 1995,51) 

iší Vnímání krásy přírodního světa nám buduje vztah k němu, zakládá v nás lidské, vnitřně 

ly nás uzdravuje a zcelistvuje. Její nezastupitelný vliv na duševní zdraví člověka a 

to formování lidské osobnosti si uvědomovalo mnoho myslitelů, vzpomeňme znovu Kanta 

íé a Krishnamurtiho. 

)ž Krishnamurti hovoří o otevřenosti ke vnímání krásy v přírodě, jako o prohloubení sebe 

sama „Rozumět kráse, mít pocit dobra, které přichází, když jsou mysl i srdce bez 

jakékoliv překážky ve spojení s něčím krásným, takže se člověk cítí naprosto uvolněně -

| e to má zajisté v životě obrovský význam. Dokud nepoznáme reakci na krásu, naše životy 

budou velice plytké. Člověk může být obklopen nesmírnou krásou, horami, lány polí či 

gi řekami, ale jestliže není tomu všemu otevřen, je to stejné, jako by byl mrtvý." 

.á (Krishnamurti 1999, 119) 

u Časté návraty do přírody, procházky krajinami údolí i hor, nás uvádějí v harmonii se 

y světem i se sebou samými. 

n Otázkou však je, zda umíme krajinou putovat jako opravdoví poutníci, kteří dokáží 

j- vnímat krásu přírody nebo jen jako turisté, kteří stráví na jednom místě sotva pár vteřin, 

aby fotoaparátem zachytili úchvatný výjev nějaké přírodní scenerie a doma si jej založili 

do alba. Takoví lidé doopravdy neuvidí a tím ani neprožijí kouzlo daného místa a 

i všechnu krásu kolem. „Doufám, že odpověď na otázku, jaký smysl má příroda, 

nebudeme nikdy znát. Mnohem důležitější je tento smysl cítit." (Cílek 2005, 134) 
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Obr. 17 

Právě v dnešní době potřebujeme chůzi, 

potřebujeme pohyb po vlastních nohou, dívat 

se a zažívat přímé fyzické působení přírody 

na vlastní tělo a duši. Právě prostřednictvím 

putování můžeme navázat emotivní pouto s 

krajinou. 

„Zapadající slunce se dotklo vrcholků hor, 

bylo zářivé, bralo člověku dech a země byla 

tichá. Setrvávala zde jen barva a nikoli různé 

barvy. Bylo tu jen naslouchání a nikoli 

mnoho zvuků." (Krishnamurti 1998, 55) 
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2. Cesta k hoře 

2.1. Cesta jako spojnice 

Cesta spojuje různá místa, je prostředkem k dosažení cíle, ale někdy se stává cílem 

samotným. Cesta může být pohybem z místa na místo, ale může být i cestou člověka k 

sobě samému nebo k druhým. 

Jsou cesty, které dobře známe, kterými často procházíme a jsou cesty, které vedou k 

neznámým místům. Některými cestami prochází lidé každou vteřinu, jiných se lidská 

noha nedotkne po mnoho let. 

Někdy i známé cesty jsou pro nás vlastně neznámé. Každodenní cesta tramvají, se může 

stát neznámou, pokud bychom ji měli absolvovat pěšky. Na druhou stranu, každá cesta 

se zdá být vždy trochu známá, protože touto cestou šel již někdo před námi a tudíž 

ubírat se po ní má svůj smysl. 

Milan Kundera se ve svém románu Nesmrtelnost 

zamýšlí nad smyslem cest: „ Cesta: pruh země, po 

kterém se chodí pěšky. Silnice se liší od cesty 

nejenom tím, že se po ní jezdí autem, ale že je 

čarou, která spojuje jeden bod s druhým. Cesta je 

chvála prostoru. Každý úsek cesty má smysl sám 

v sobě a zve nás k zastavení. Silnice je vítězným znehodnocením prostoru, který její 

zásluhou není dnes než pouhou překážkou lidského pohybu a lidského času...Cesta a 

silnice, to jsou dvě různá pojetí krásy. Ve světě silnic krásná krajina znamená: ostrov 

Obr. 18 

37 



krásy spojený dlouhou čarou s jinými ostrovy krásy. Ve světě cest je krása nepřetržitá a 

stále proměnlivá; na každém kroku nám říká: Zastav se! " (Kundera 2000, 220) 

Cesty odpradávna sloužily jako komunikační spoje. „Důvody k chůzi po trase mohly být 

velmi rozličné. Ale ve svých důsledcích přinášely kontakty, přepravu materiálů, výměnu 

zpráv, idejí." (Květ 2003, 16). Umožňovaly tedy rozvoj obchodu, získávání informací a 

tím i rozvíjení a přenášení kultur. Díky stezkám, kterými člověk pravidelně procházel se 

v něm hluboce zakořenil pocit domova. 

Už v paleolitu, kdy lidé patrně neměli trvalé celoroční sídlo, musela trasa, po níž 

opakovaně procházeli, vzbuzovat sounáležitost s krajinou, pocit něčeho blízkého, 

známého, důvěrně vnímaného. Neopomenutelná funkce cesty je tedy v tom, že vytváří 

vztah ke krajině a umožňuje orientaci v ní. 

Dnes chodíme pěšky jen velmi málo. Necháváme se převážet tramvajemi, autobusy, 

auty nebo metrem. Pořád jsme vlastně uvnitř něčeho „umělého" a vztah ke krajině se 

ztrácí. 

Při chůzi městem se musíme neustále k něčemu vztahovat a reagovat, musíme být 

opatrní a dodržovat řadu pravidel, míjíme se navzájem s dalšími lidmi, ale nikoho 

přitom nevnímáme, nikdo pro nás není důležitý. Během putování krajinou jsme na cestě 

často sami. Máme prostor pro přemýšlení, cítíme se být víc sami sebou. „Nikdy jsem 

tolik nemyslil, tolik neviděl, tolik neprocítil své já, smím-li tak říci, jako na těch cestách, 

které jsem konal sám a pěšky." (viz. Stibral 2005, 76) Dodnes existuje tzv. Filosofova 

cesta, po níž se Kant denně procházel a probíral se svými myšlenkami. „Věčně 

procházíme sami sebou a není jiné krajiny nežli ta, jíž jsme." (viz. Zemánek 2005, 35) 
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Cestou 

Pod horou Kurjongsan se vine pěšinka. Nekonečná jarní krajina mi září před očima: 

)ýt s t i n u h° r s e rozvíjejí růžové a bílé květy azalek, a já tudy kráčím a prohlížím si zemi 

a nebe. (Prázdné hory jsou plné větru a deště 2002, 122) nu 

se 

ti, 

2. 2. Duchovní cesta 

Každý člověk, ať si to uvědomuje nebo ne, směřuje k poznání a pochopení sebe a světa 

který ho obklopuje. Tento pohyb člověka k sobě samému nazýváme duchovní cesta. 

Člověk intuitivně hledá zdroj štěstí, naplnění a celistvost. Chce vědět kým je, jaký je 

jeho úkol, jaké to vše kolem něj má smysl. Hledání odpovědí na tyto otázky se stávají 

cílem jeho cesty, avšak jeho dosažení se zdá až příliš vzdálené. Člověk má pocit 

omezenosti, cítí se být svázán stereotypy, pro které se přitom denně rozhoduje. Dnešní 

doba je uspěchaná a také vysoce vizuální. Nemáme dostatek času vnímat věci kolem 

sebe. Nespočet podnětů, které nás ve městě všude provázejí a otupují naši pozornost, 

vytvářejí povrchní vnímání. Avšak bez možnosti hluboce vnímat, nemáme ani možnost 

hluboce prožívat. Žijeme myšlenkový svět, plný představ a iluzí. Možná právě proto i 

dnes se najde mnoho jedinců (poutníků, jogínů), kteří odcházejí do samoty hor, aby 

nalezli klid a harmonii. 

Myšlenka, že k osvícení vede především „vyprázdnění" a nikoli studium svatých textů, 

učenost a vnější zbožnost vedla poutníky právě do hor. Lidé svá obydlí stavěli vždy v 

úrodných nížinách a hory tak zůstaly dodnes naplněné samotou. Atmosféra hlubokých 

horských údolí daleko od světských pokušení posilovala meditační praxi mnichů a 
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mnišek. Proměna vnitřního stavu meditacemi v horách, bývá doprovázena samotou, 

odloučením se od světa, zároveň však vede k oproštění se od závislostí na čemkoli. 

Vykřikuji nevýslovné nad vodami: jejich hlas umlká. Prstem ukazuji na hory: jejich stíny 

mizí. Hlas vod, stíny hor ožívají v celém mém těle. A zlatá vrána slunce vzlétá do 

hluboké noci. (Prázdné hory jsou plné větru a deště 2002, 182) 

Tento postoj na duchovní cestě velice dobře vystihuje taoismus. Tao, ač je 

nepojmenovatelné a nedá se vyjádřit žádným slovem, se překládá jako cesta, duchovní 

stezka nebo jako „Cesta přirozenosti" či „Cesta nebe". „Být buddhistou nebo taoistou 

znamenalo být „člověkem cesty". (Snyder 1999, 157) 

Čínský mudrc Lao-c' učil, že cesta Taa je cestou nečinění, nekonání, což ovšem 

neznamená nečinění a nicnedělání, ale spíše harmonizaci osobní vůle s harmonií a 

spravedlností Přirozenosti. Hlavním motivem je zde vyrovnání a harmonizace života, 

všeho co nás obklopuje. Neříká toto je dobré a toto je špatné, a přesto je rádcem jak žít 

- moudře vylaďuje protiklady. Tao je cesta přijímání věcí takových jakých jsou, bez 

osobních soudů a přidávání hodnot ať kladných či záporných. V Tao-te-tingu je krásný 

verš vyjadřující duchovní cestu, při které však nemusíme učinit jediný krok a přece dojít 

k cíli. „Aniž bychom vyšli ze dveří, můžeme poznat svět. Aniž bychom vyhlédli oknem, 

můžeme uzřít Cestu nebe. Čím dále kdo vyjde, tím menší je jeho poznání. Proto tedy 

povolaný: neputuje, a přece poznává, nerozhlíží se, a přece pojmenovává, nečiní, a 

přece dovršuje. " (Lao-c' 1995, 97) 

Taoistická duchovní cesta je výtvarně vyjádřena v cyklu deseti obrazů tzv. Cesty 

posvátného býka. Hledání posvátného býka je zde metaforou pro hledání sebe sama-
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Každý obraz zobrazuje určitou úroveň pochopení na cestě hledajícího a směřuje ho 

k cíli. Tento cíl se stále posouval díky praktikování těchto úrovní. Duchovní cesta byla 

původně zakončena pátým obrazem - zkrocením býka - tato úroveň chápání však byla 

postupem času prohloubena a cyklus se tak posunul k osmému obrazu, který vyjadřoval 

prázdnotu vyvanutí. Cílem již nebylo zkrotit mysl, ale zbavit se jí. Ani tato úroveň 

chápání však nebyla přijata jako konečná. Staletí 

rozjímání nad tímto dílem dospělo ke konečnému 

počtu deseti obrazů. „Mysl včetně představ, které 

jsme o světě měli, se sice rozplynula, ale svět tu 

». iMfc* : zůstal." (Cílek 2004, 6) Konečně jej vidíme takový 
. -V 

jaký je a Tao, ono nepojmenovatelné se nachází ve 

0 b r 1 9 všem. Jak je psáno v sútře srdce: „Forma neliší se 

od prázdnoty, prázdnota neliší se od formy, forma 

je prázdnota, prázdnota je forma." (viz. Král 1990, 9) Jednou z cest k probuzení 

v buddhistickém smyslu je zenová meditace. Cesta sama je cílem, zdůrazňují zenoví 

buddhisté. Pouze tehdy, když meditující zapomene na cíl - probuzení - je schopen 

dosáhnout skutečného probuzení. Také zenové básně užívají slov k tomu, aby poukázaly 

na zkušenost, která nemůže být vyjádřena slovy. Zenové básně vždy učí, často vyjadřují 

zkušenost probuzení. Byly psány tak, aby pomohly obrátit pozornost čtenářovy mysli od 

světa jmen a tvarů k pohledu na věci tak, jak jsou. Většinou nemáme schopnost vidět 

svět jasně a bez přidaných hodnot. Naše představy a myšlenky nám jej zakrývají, ač tu 

stále je, živý a všudypřítomný. Toto je vyjádřeno v básni Hluboké údolí ze sbírky 

korejských zenových mistrů. V této básni cár mraku symbolizuje myšlenky a city, které 

nám brání v tom, abychom jasně viděli nádhernou krajinu, která stejně jako údolí 

v horách znamenají buddhovskou podstatu. 
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Hluboké údolí 

Dojde tam vůbec někdo, když je to tak daleko? Cestu do údolí halí cár mraku, a tak 

nikdo nezná nádhernou krajinu uvnitř: jasný měsíc a svěží vítr tam žertují se zelenou 

bystřinou. " (Prázdné hory jsou plné větru a deště 2002, 97) 

To co člověk hledá na duchovní cestě není možné někde najít, získat či předat slovy, je 

to zkušenost jednoduše nepopsatelná. Poznáním světa a snahou jej „uchopit" se zabývali 

také západní filozofové. 

Hovořili o nepopsatelném, slovy neuchopitelném přístupu...„O čem není možné mluvit, 

o tom je třeba mlčet." (viz Petříček 1997, 141)" Jazyk není s to mluvit o tom, co tento 

svět přesahuje. Něco takového lze pouze naznačit, ukázat, ale nikoli říci. Snažíme se tak 

pomocí pojmů uchopit něco, co je nevyslovitelné. Když se zenoví žáci ptali svého 

mistra na duchovní podstatu světa, dostalo se jim většinou paradoxní odpovědi formou 

kóanu, pokud rovnou nedostali od mistra ránu holí. Náš svět je svět vždy již 

nejrůznějším způsobem interpretovaný, jinak řečeno: náš přístup ke světu je ve většině 

případů vždy již zprostředkovaný. Naše vidění a vnímání světa je vždy již do určité míry 

ovlivňováno tím, co víme. Úkolem, nalézt čistotu a původní zkušenost nahlédnutím 

věci samé, se zabýval také filozof Edmund Husserl. Vědomí je místo, kde se s věcmi 

původně setkáváme. Svět vnímáme jako něco, co existuje, co tu je, ale díky s v o b o d ě 

myšlení můžeme pochybovat naprosto o všem, tedy i o jsoucím světě. Touto 

pochybností vytváříme distanci, odstup a cokoli potom prožíváme můžeme reflektovat » 

tím zůstat nezaujatí. „Protože jsem výlučně na půdě vědomí, je to, co takto vidím, ničífl1 

nezprostředkovaný názor." (Petříček 1997, 26) 
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2. 3. Putování k hoře 

Hledání nevyslovitelného bylo v mnoha kulturách spojeno s pobytem v přírodě, která 

umožňovala kontakt s přirozeností - podstatou samou. 

Zejména putování po horách navozuje pocit usebrání a volnosti, a otevírá tak cestu 

k hlubšímu prožívání světa. Mnoho věřících a hledajících proto putuje právě k horám 

jako k místu, které probouzí posvátné stavy a prožívání. Pro Karla Hynka Máchu byla 

takovým oblíbeným místem osobní kontemplace hora Bezděz s hradem, spojená s 

tradicí barokních poutí. Ve své Pouti krkonošské píše: „...ouzkou mezi horami 

rozsedlinou ubíral se poutník mdlým krokem z hor. ...a moc neznámá tiskla ho vpřed, 

touha nevýslovná táhla jej za sebou v neznámou 

zemi stezkou neznámou, (viz. Zemánek 2005, 81) 

K horám putují lidé na celém světě. Náboženský 

zvyk navštěvovat posvátná místa, je prokázán v 

mnoha náboženstvích. Počátek vzniku poutních 

míst je spojen s různými zázračnými událostmi 
, . x . Obr. 20 

(uzdravení, vyslyšení modliteb a ochranou v tísni či 

nebezpečí). Poutě tak vznikly z víry, že modlitba na určitých svatých místech je zvláště 

účinná. Židé cestovali o velkých svátcích do Betelu, ke schránce úmluvy a do chrámu. 

Muslimové putují do Mekky, kde konají posvátné obřady. Buddhisté putují do Bodhgaje 

v nejchudším indickém státě Bihár, kde Gautamma Siddharta dosáhl osvícení. Doba 

křížových výprav, která představovala současně dobu putování, učinila z návštěvy Svaté 

země nejvyšší touhu křesťanů. 
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Křesťané dodnes podnikají cesty k posvátným horám Sinaje a Golgoty, spojenými s 

biblickými událostmi a životem významných světců. Křesťanským poutníkům do Říma 

se říká „romeiros", a jejich pouť byla cestou kříže, poutníkům do Jeruzaléma se říká 

„palmeiros", cesta zázraků a poutníkům k hrobu apoštola Jakuba do španělského 

Santiaga de Compostela se říká „peregrinos", a jejich pouť je cestou moci. 

Na křesťanských poutí nás provázejí křížové cesty a směřují nás k chrámům, 

postavených často na kopcích. Mariánské poutě vedou do Fatimy nebo do Lurd, 

k místům, kde došlo ke zjevení Panny Marie. Hinduisté putují khoře Kailás, ose 

vesmíru nebo k hoře Arunáčale jako projevení Šivy. U nás se dodnes se konají poutě, 

např. ke sv. Janu pod Skalou, kde na počátku 10. století žil první český poustevník sv. 

Ivan. 

„Cesta sama je součástí poutnictví, stejně jako příchod." 

(Sheldrake 1994,170) Svaté poutě mají svůj význam, 

pokud se jich účastní lidé, kteří je uvnitřněně vykonávají. 

Takovým lidem se říká poutníci a jejich význam je 

vtom, že oni tyto svatá místa nabíjejí svou vlastní 

duchovností, svým soustředěním a uvnitřněním, tím se 

upevňuje smysl a atmosféra takového místa. „Poutěmi 
Obr. 21 

na místa probouzíme a ozdravujeme zemi, která nám to 

oplácí. Místo v krajině odpovídá místu v srdci." (Cílek 2005, 216) 

Dnešní doba rozvinutého turismu naopak tuto atmosféru potlačuje, ze svatého místa 

vytváří pouhou atrakci. V našem prožitku nám brání tlačenice lidí neustále cvakající 

svými fotoaparáty. Síla místa se tím odčerpává, není nikdo, kdo by ho nabyl svým 

opravdovým zájmem. Většina turistických atrakcí dneška, byla poutními místy v 

minulosti. Turismus je zesvětštěná a podvědomá forma poutí, turisté cítí kvality daného 
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místa, ale smysl cesty je jiný. Poutníci navštěvují tato místa, aby jim vzdali hold a úctu, 

turisté zůstávají jen povrchními pozorovateli. Poutníci oceňují posvátné kvality místa a 

provozují na nich své duchovní cvičení. „Poutníci moc posvátného místa posilují, turisté 

ji vysávají." (Sheldrake 1994, 169) Přeměna 

turistiky na poutnictví by vedla k obnovení 

posvátna. Na poutích je nejdůležitějším 

aspektem úmysl. Jdeme-li na posvátné místo • f . 

jako poutníci, jdeme v naději, že budeme 

posvěceni a inspirováni. Svůj úmysl 
Obr. 22 

můžeme posílit četbou příběhů, které se k 

tomu místu či stavbě váží. Při vstupu na posvátné místo se většinou něco symbolicky 

obětuje (svíčka, vonná tyčinka) a lidé se tam modlí. „Rozhodující činitel poutnictví je 

záměr. Jestliže jdeme jako poutníci na posvátné místo, jdeme v naději na inspiraci, 

požehnání nebo poděkovat." (Sheldrake 1994, 169) 

V dnešní době jsou chůze a s ní spojený fenomén poutnictví objevovány nejen jako 

krátkodobé formy relaxace, ale také jako zapomenuté způsoby přirozeného jazyka, které 

nám umožňují navázat hlubší spojení s přírodou i se sebou samými. Poutník, jenž se 

vztahuje 

k přírodě s obdivem a láskou, vytváří jakýsi pomyslný most, jenž propojuje vnitřní a 

vnější skutečnost. Tímto způsobem můžeme znovu objevit ztracený cit pro harmonii a 

rovnováhu života, jejichž potřebnost si v poslední době stále naléhavěji uvědomujeme 

tváří v tvář devastované krajině, ke které se často vztahujeme jako k objektu, určeného 

výhradně pro naše vlastní potřeby a zájmy. 
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V současné době se pěší poutě do vzdálenějších míst téměř nekonají. Cestu zkracuje 

jízda vlakem, autobusem, autem. Zážitek z poznání přírody a putování v ní nám chybí. 

Přesto touha vydat se na pouť tu je stále. Proč tomu tak je? Dnešní doba je složitá a 

chaotická a pouť nám oproti tomu přináší rytmus, jednoduchost a pravidelnost. Pouť je 

starodávnou cestou, jak se naučit dát hlubší, vědomější smysl svému životu. 

Na poutě lidé odcházeli v době, kdy cítili, že jejich duch potřebuje zesílit, kdy 

potřebovali mít čas na sebe a utřídění svých myšlenek nebo když se ocitali na životním 

rozcestí. 

Cesta a putování po ní rozšiřuje vědomí, zvětšuje obzor, a umožňuje tak nadhled. 

Vydáváme se na pouť, protože potřebujeme být více sami se sebou. Vlastně jakákoli 

cesta, kterou člověk podniká k odhalení své duchovní podstaty, je poutí. Není ani 

potřeba mít předem vytyčený cíl „středověcí poutníci nazývali takovéto bezcílné cesty 

„putováním" a vydávali se na ně, „aby hledali Pána, nevědouce kde." (Fontana 1999, 

125) Smyslem jejich poutí bylo povznesení mysli k Bohu. „Blaze člověku, jenž sílu 

hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť." (Žalm 84,6 EKUM) 

Ani na tradiční poutě by neměl poutník směřovat s předem vytvořenou představou, co 

nalezne, protože otevřená, vnímavá mysl přinese více užitku, než mysl zatížená 

očekáváním. 

Lidský život přirovnáváme k pouti. Říká se, že naše životní pouť bývá často n e l e h k á -

Putování životem má vždy svá úskalí, která se učíme překonávat nebo přijímat. Někdy 

však není špatné být na rozcestí, nutí nás to znovu zvažovat své postoje a volit n o v é 

cesty. Putujeme, protože se potřebujeme vyvíjet a měnit. Potkat v současné době 

opravdu zbožného poutníka není lehké. 

Posvátné vrcholy jsou plné turistů, kteří dávají přednost pohodlnému a rychlém11 

výstupu a poutnické stezky jsou tak stále opuštěnější. Fyzická námaha však patří k6 
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u j e ctnostem pravých poutníků a bez tohoto stadia, bez vykonání cesty, není možné dojít k 

ybl cíli-

á a 
Poutí se tedy rozumí uvnitřněné putování za svatými místy, které je společné pro 

' j e 

všechny kultury (náboženství), a to hlavně svým významem posvátnosti. Je tu však 

patrná jakási různorodost přístupů v putování k horám. Největší rozdílnost lze vidět při 
cdy 

porovnání křížové cesty, během které se putuje do chrámu na hoře a uctívání a 

sjednocování se s horou samotnou, jako personifikací boha, při jejím obcházení. Touha 

vystoupit na vrchol je v nás natolik silná, že možná jen stěží můžeme pochopit jiný 

přístup. Většina z nás si pravděpodobně neumí představit, že by donekonečna obcházela 

horu a vracela se tak stále ke stejným místům. Přesto jsou kultury jejichž tradice 

považují hory za natolik posvátné a tedy nepřístupné, že poutníkům dovolují jen horu 

obcházet. V další části bych se ráda věnovala tomu, jaký význam má obcházení hory a 

výstup na ní. 
2. 3. 1. Výstup na horu 

Výstup na posvátnou horu, nebo její napodobeninu 

(zikkurat, pyramidu), symbolizuje cestu do „středu" světa 

a zároveň na vrchol universa. Symbolika výstupu po 

kamenných schodech do chrámu nebo k oltáři má stejnou 

symboliku jako výstup na horu. Chrám často postavený 

na hoře je spojnicí mezi nebem a zemí a výstup tedy 

symbolicky umožňuje cestu do nebe, spojení 

s posvátným. Když velekněz obřadně vystupoval do 

Obr. 10 
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svatyně na vrcholu hory - chrámu, měl tím jedinečnou možnost setkat se s posvátným. 

Hora tedy umožňuje setkání s Bohem (bohy, duchy) a stává se tak přirozeným místem 

pro konání náboženských obřadů. Mezi tyto obřady zahrnujeme rituály uctívání a 

obětování nebo obřadné poutě k vrcholům hor. „Náboženské rituály umožňovaly a 

umožňují předat duchovní vliv, který usnadní metafyzickou realizaci. Učinit posvátným 

to, co děláme, to, čím jsme, se nazývá obětovat, přinést oběť tím, že tyto úkony jsou 

zasvěceny neviditelným mocnostem, od nichž na oplátku očekáváme pomoc a 

ochranu..." (Benoist 1995, 101) Dodržováním rituálních pravidel se minulost stává 

přítomností. Účastníci rituálu jsou svázáni s těmi, kteří je předešli - s předky, a v jistém 

smyslu i s primárními tvořivými principy. Hlavní myšlenkou rituálu je, že to, co činili 

bohové na počátku, činí i lidé. 

2. 3 .1 .1 . Uctívání a obětování 

Rituály uctívání a obětování nacházíme ve všech kulturách 

světa. Odedávna se lidé všech kultur snažili najít nebo 

vymezit místo, kde je možné zvláštní setkání s božstvem a 

kde lze tomuto božstvu přinášet oběti. Taková místa 

mohou mít nejrůznější podobu, nicméně u všech je 

předpokládána určitá forma přítomnosti božstva. 

Inkové přinášeli oběti na vrchol sopky Misti, aby utišili 

hněv boha Apu (kecuánsky hora). Misti byla horou, na níž 

bylo přineseno nejvíce lidských obětí na světě. Pozůstatky 

obětovaných osob byly nalezeny také na horách Ampato, na Machu Picchu a na 

Obr. 24 
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vrcholku hory Sara Sara. „Jednotlivé vrcholy And v Peru jsou uctívány jako zosobnění 

mužského principu, čirého ducha." (Skoumalová 1998, online) Hora stojí na zemi a 

současně míří do prázdného vesmíru. Ráno se indiáni klaní slunci (Inti), měsíci (Kijá), 

úrodné zemi (Pača Mama) a nehostinným horským vrcholkům (Apu). 

V Malé Asii existoval kult bohyně Kybelé, která byla bohyní hor na jejichž vrcholcích 

byla uctívána. Její kult splynul u Řeků s kulty bohyně Gáie 

Země, a Diovy matky Rheie (Rheie Kybelé). Byla ^ 

uctívána v podobě černého kamene, patrně meteoritu. 

Pro Kelty byly hory jedním z nejdůležitějších posvátných 

míst. Zde se konali různé obřady a rituály uctívání 

přírodních sil, které umožňovaly spojení s prapočátkem, 

pravým životem z něhož vyvěrá všechno živé. „Keltové 

spatřovali v rozmanitosti života, v oblacích, horách a 

širých planinách...zázrak bytí a milovali ho." (viz. 

Zemánek 2003,17) Tibeťané věší buddhistické modlitební 

praporky na svá poutní místa v horách. Na praporcích jsou napsány buddhistické mantry 

s buddhisté věří, že vítr prastaré mantry stále předčítá a odnáší j e k duchům nahoru do 

hor. 

V Bibli se dozvídáme o příběhu Abraháma, kterého se Bůh rozhodl vyzkoušet. A Bůh 

řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam 

ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!" (Gen 22,2). Místo 

obětování Izáka na hoře bylo později identifikováno jako chrámový pahorek 

v Jeruzalémě. Obětování na hoře se objevuje také v Eliášově příběhu, který putoval k 

hoře Sinaj, aby zde učinil jedinečnou zkušenost s Bohem. „Vzývejte pak jména svých 
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bohů a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh." 

Všechen lid odpověděl: "To je správná řeč." (1. Královská 18,24 EKUM) Oběť byla 

zapálena Hospodinovým ohněm. „Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako 

stravující oheň na vrcholku hory." (Exodus 24,17 EKUM) Uctívání a obětování na 

horách bohům bylo křesťany odsuzováno. „Učiním přítrž Moábovi, je výrok 

Hospodinův, tomu, jenž vystupuje na posvátné návrší a pálí kadidlo svým bohům." 

(Jeremijáš 48,35 EKUM) 

Někdy horu zastupovala stavba nebo vysoká kupa kamení (mohyla, pyramidou, 

buddhistická pagoda nebo zikkurat). K uctívání duchů sloužila v Mongolsku kultovní 

místa na vysokých horských přechodech zvaná „obo". Tyto kamenné hromady, 

vybavené holemi, ocasy zvířat (jaků) a modlícími prapory se považovaly za sídlo duchů. 

Mezopotamští, aztéčtí a mayští kněží obětovali na vrcholcích umělých hor. „Zikkurat 

byl doslova kosmickou horou, tedy symbolickým obrazem kosmu: sedm pater 

představovalo sedm planetárních nebes; když je kněz zlézal, dosahoval vrcholu 

univerza." (Eliade 2004 ,41) Sama jména babylónských věží a svatyň jsou toho 

výmluvným svědectvím: „Hora domu", „Dům hory všech zemí", „Hora bouří", „Pouto 

mezi nebem a zemí"...(Eliade 2006, 31) Taková místa přirozeně sloužila pro uctívání 

bohů. 

V okolí hlavního pahorku zikkuratu stálo 

vždy celé město. Stejné symboly podpírají 

obrovskou stavbu největšího buddhistického 

chrámu v Borobuduru. Je postaven jako 

umělá hora (stejně jako zikkurat) a výstup na 

ni představuje extatickou cestu do středu 
Obr. 10 
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světa. Poutník, který dosáhne nejvyššího patra, dospívá ke zlomu úrovní, proniká do 

„ryzí oblasti", která transcenduje profánní svět. Teras je opět sedm. Obchází se po směru 

hodinových ručiček, tak jako každý buddhistický monument. Čím více se poutník 

přibližuje k vrcholu chrámu, tím více se blíží k posvátnému. Poslední terasa přechází v 

kruhové ochozy, kde je umístěn Buddha. 

-•Jí • < V à Ofrnb 1 -/V i 
Wnf i 

Obr. 27 

Středověké katedrály a kostely se často stavěly na 

kopcích a horách nebo k nim alespoň stoupáme po 

schodech. Zvláštní poloha, vyvýšení chrámu, 

odkazuje na jeho posvátnost a vyčlenění z 

každodenního života. Chrám sice viditelně existuje ve 

světě, přesto je však nějakým způsobem ze světa 

vydělen - není určen ke světským účelům a jako 

takový je místem pro obřadné sloužení mší a uctívání 

Boha. 

Do chrámů nebo na hory lidé vystupovali proto, že se zde mohli setkat s Bohem, staly se 

tak oblíbeným místem modliteb.„Hospodine, nakloň nebesa a sestup! Dotkni se hor a 

bude se z nich kouřit." (Žalm 144,5) 

Až do vybudování jeruzalémského chrámu sloužily některé hory v celém Izraeli jako 

místo konání bohoslužeb. Hora byla původně místem, kam se chodili věřící klanět 

Bohu. „Otcové naši se klaněli na této hoře, a vy pravíte, že v Jeruzalémě jest místo, kde 

náleží se klaněti?" (Jan, 4,20) a pokračuje vysvětlením, že místo, kde se má klanět Otci 

je v duchu a v pravdě. Samotný Kristus se modlil na hoře Olivetské. „V těch dnech 

vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu." (Lukáš 6,12) Zde na hoře 
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Olivetské měl také zjevení: „Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly." (22,43 

Lukáš) 

Mojžíš vystoupil na horu Sinaj, aby zde přijal Desky Zákona (desatero). „Když jsem 

vystoupil na horu, abych přijal kamenné desky, desky smlouvy, kterou s vámi Hospodin 

uzavřel, zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí, chleba jsem nejedl a vodu 

nepil." (Deuteronomium9,9) „Obrátil jsem se a sestoupil z hory, zatímco hora planula 

ohněm. Obě desky smlouvy jsem nesl v rukou." (Deuteronomium 9,15) 

Podobnou náboženskou zkušenost měl také svatý František z Assisi, který přebýval ve 

čtyřicetidenní postní době ve své poustevně na italské hoře La Věrně. „Při tomto 

blahoslavenství. „Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupil» 

k němu jeho učedníci." (Matouš 5,1 EKUM) Podobně také Buddha kázal poprvé 

Lotosovou sútru na Supí hoře. 

slunce nad zemí." (Maur 1998, 106) Při tomto 

zjevení k němu promlouval Kristus a daroval mu 

stigmata, aby směl, podobně jako on, vyvést 

z očistce ty, kteří jej zbožně uctívají. Kristus si horu 

vybral také pro svá kázání, z nichž známá jsou jeho 

podivuhodném zjevení se zdálo, jako by všecka hora 

Alvernská hořela nejjasnějším plamenem, který 

osvěcoval všecky hory a doliny vůkol, jako by bylo 

Obr. 28 
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> 43 2. 3. 1. 2. Cesta tam... 

Pro mnohé z nás znamená smrt definitivní 

konec, zatímco jiní považují smrt za 

pouhou změnu a možnost nového života. „ 

...v naší mysli není nic pomíjivého, 

protože tytéž fyziologické a psychologické 

procesy, které byly pro lidi po tisíciletí 

příznačné, dosud stále trvají a dávají Obr. 29 

vnitřnímu pocitu nejhlubší tušení „věčné" kontinuity živoucího." (viz. Jakobi 1995, 240) 

Smrt je každopádně změnou stavu, a co následuje potom, nikdo z nás neví. Smrt tedy 

můžeme chápat jako průlom úrovní. Právě proto je také symbolizována žebříkem a 

žebřík či schody jsou často využívány při pohřebních rituálech. Žebřík, který má Ré, je 

skutečným žebříkem, jenž propojuje zemi s nebem. „Je mi přistaven žebřík, abych 

spatřil bohy," říká Egyptská kniha mrtvých, (viz. Eliade 2004, 48) Ve velkém množství 

hrobů z časů dynastií staré a střední říše byly nalezeny amulety zobrazující žebřík 

(maqet) nebo schody. Pohřební žebřík se ostatně používá dodnes. Eliade zmiňuje 

některé asijské primitivní populace (např. Lolové, Kareni atd.), které vztyčují na 

hrobech rituální žebříky, po nichž mrtví vystoupají na nebesa. Duše mrtvého slézá 

horské stezky nebo šplhá po stromě či liáně až k nebesům. V asyrštině je obvyklým 

výrazem pro smrt „zavěsit se na horu". „V indické mytické tradici vylezl Jama, první 

mrtvý, na horu a prošel „vysokými soutěskami", aby ukázal cestu mnoha lidem." (viz 

Eliade 2004, 48) Cesta mrtvých v uralsko-altajských lidových vírách vede horami. Také 

Bolot, hrdina Kara-Kirgizů, stejně jako Gesar, legendární vládce Mongolů, proniká, ve 
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smyslu iniciační zkoušky, do světa na druhé straně, přes jeskyni ležící na vrcholu hory. 

Šamanův sestup do pekel vede rovněž přes jeskyni. 

V Tibetu se provádí „obřad nebeského pohřbu", při němž je tělo po smrti rozsekáno na 

kousky a ponecháno na vrcholu hory, kde se o něj postará příroda. Kněz provází 

zesnulého na onen svět a ulehčuje mu případná muka a strach, které by na této cestě 

mohl pocítit. Cestu do záhrobí popisuje Tibetská kniha mrtvých - bardo thodöl, jeden z 

nejstarších známých textů v tibetském jazyce. Kniha je vlastně určitým návodem, jak se 

má duše zemřelého chovat v tzv. bardu, tedy stavu mezi fyzickou smrtí a novým 

znovuzrozením. Z knihy je předčítáno nejen mrtvým po jejich fyzické smrti, ale i živým, 

neboť pojmy života a smrti jsou tu chápány i obrazně - každou chvíli v nás něco starého 

umírá a něco nového se rodí, na fyzické i psychické úrovni. Smrt a zrození jsou dvě 

strany jedné mince. Přemýšlení o smrti pomáhalo hledajícím v jejich duchovní praxi, 

v tázání po smyslu existence, smyslu života. 

S motivem smrti je spojena i hora Golgota jako místa ukřižování, která se tak stala 

symbolem smrti a utrpení. K uctívání zemřelých jsou od pravěku dodnes vztyčovány 

kameny na počest zemřelých. V biblických dobách bylo zvykem vztyčovat kameny 

(někdy i náhrobní), jako objekty připomínající památku někoho, jako svědectví či obětní 

symboly nebo sídlo nadpřirozených sil. Kameny a skály jsou symbolem věčnosti-

Snahou stavitelů kostelů a svatyní bylo vybudovat stavbu kamennou, věčnou. Sama 

pyramida se tak stává symbolem věčnosti. Umožňovala mrtvému spojení se záhrobním 

světem. 

Ze strachu před stářím a smrtí vznikl mýtus „Ostrovů nesmrtelných", který p o c h á z í 

z taoismu. Kdesi na nich žijí nesmrtelní, daleko na východ od čínského pobřeží, 
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společně ve věčné harmonii mezi mužem a ženou, přírodou a člověkem a létají na 

jeřábech okolo vrcholku hory. Ostrovy samotné leží na krunýři obrovské mořské želvy. 

Horai, ostrov nebo také hora, byl vytvářen jako symbol dlouhého života buď skupinou 

kamenů nebo ostrovem jeřába či želvy. 

2. 3.1. 3. Cesta do nebe 

Obr. 30 

Nebe přirozeně vytváří pocity nekonečnosti a 

nedosažitelnosti. Pouhý pohled do nebe stačí k tomu, 

aby vyvolal náboženskou zkušenost. „Neboť žádný 

svět není možný bez vertikálnosti a tento rozměr již 

sám sebou evokuje transcedenci." (Eliade 2006,85) 

Transcedence se zjevuje při pouhém uvědomění si 

nekonečné výšky. „Nejvyšší" se samo o sobě stává atributem božství. Člověk touží po 

něčem vyšším. Horní oblasti nedostupné člověku, hvězdné prostory tak získávají 

vážnost transcendentna, absolutní skutečnosti, věčnosti. Tam je sídlo bohů, tam 

dospívají někteří privilegovaní zasvěcenci pomocí rituálních výstupů, tam podle 

představ určitých náboženství odlétají duše mrtvých. „Nejvyšší" označuje rozměr 

nedostupný člověku. Ten, kdo vystupuje vzhůru, kráčeje po schodišti svatyně či stoupá 

po rituálním žebříku vedoucímu do nebe, přestává být člověkem, účastní se 

nadpřirozeného stavu. 

V mnoha mýtech a rituálech se objevuje symbolika nanebevstoupení. Značný počet 

mýtů hovoří o hoře, stromu, liáně, provazu, pavoučí niti nebo žebříku, jež spojují zemi a 

nebe a jejichž prostřednictvím se některé vyvolené osoby skutečně dostanou do nebe. 
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Tatarský nebo sibiřský šaman šplhá na strom, védský obětník stoupá po žebříku. 

Všechny tyto rituály sledují stejný cíl - vystoupit n a 

nebesa a spojit se s božstvím. 

„Výstup neboli nanebevzetí symbolizuje cestu 

k absolutní realitě, a ve světském vědomí přiblížení s e 

k této realitě vyvolává nejednoznačný pocit strachu a 

radosti, přitažlivosti a zavrhování." (Eliade 2004,49-

50) 

Mystický vzestup může být vyjádřen motivem výstupu na horu, obrazem žebříku 

schodů. Hora je tedy místem odpoutání se od země, či mostem do jiné úrovně. 

Symbol žebříku, jako určité spojnice mezi nebem a zemí se objevuje hned v někol ik 

legendách a mýtech různých kultur. 

Nejznámějším příkladem je starozákonní 

legenda o nebeském žebříku, který viděl 

Jákob ve svém snu. „Měl sen: Hle, na zemi 

stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k 

nebesům, a po něm vystupují a sestupují 
Obr- 3 2 

poslové Boží." (Gn 28,12). Jákob byl ve 

svém snu osloven přímo Hospodinem, který mu prorokoval jeho vlastní osud a 

jeho potomků. Po procitnutí si Jákob uvědomoval, že místo na kterém leží je posvát^ ' 

sám jej nazval bránou nebeskou. „Bál se a řekl: Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! N e I l í 

to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská." (Gn 28,17) Posvátný žebřík t a l í 

jednoznačně symbolizoval spojení člověka s Bohem. 

Obr. 31 

56 L 



Obr. 33 

Centrální roli hraje symbolika nebeského žebříku i v kultu Mithrově (boha smrti a 

znovuzrození). Žebřík se sedmi příčkami představoval 

sedm planetárních sfér, sedm kovů a jim odpovídajících 

sedm stupňů zasvěcení. Když zasvěcovaná osoba stoupala 

po obřadním žebříku, pronikala sedmi nebesy stejně jako 

při výstupu do sedmi pater babylónského zikkuratu. 

„...mithraistický iniciační žebřík byl osou světa a 

nacházel se ve středu vesmíru; jinak by prolomení úrovní 

nebylo možné." (Eliade 2004,48) Žebřík jako symbol se 

objevuje také v šamanismu, kde je považován za 

prostředek, díky kterému se šaman může dostat do podsvětí, zásvětí nebo nebe. 

Příkladem je také arabská Ka'ba, nejposvátnější místo pro muslimy, která se obchází 

sedmkrát a do vlastní svatyně vede žebřík se sedmi příčkami. 

Ze všech těchto mýtů a legend je patrné, že s Bohem se může setkat pouze „připravený" 

(šaman či kněz), tedy člověk, který musel projít určitými stupni duchovního vývoje. 

Předpokladem takového pokroku bývá často nutnost pokory, sebeočisty a vzdání se 

sebe. „Každý výstup se ostatně vyznačuje jakousi přirozenou očistou, spontánní 

duchovností..." (Benoist 1995, 57) 

Cestu do nebe je tedy možné symbolicky chápat jako cestu k osvobození či cestu 

k dokonalosti. O tom pojednává svatý Jan od Kříže či Jan Klimakos. Symbolika výstupu 

jako cesty k osvobození se objevuje také v buddhismu. 

Na počátku 7. stol. napsal Jan Klimakos, významný mystik křesťanského Východu, spis 

s názvem Nebeský žebřík o stupňovitém očišťování duše a jejím vzestupu k Bohu. Tento 
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spis pojednává o získávání ctností a potírání neřestí. Nebeský žebřík má třicet „příček" 

(kapitol), jež odpovídají třiceti letům skrytého života Ježíše Krista. 

Symbolika žebříku se objevuje i v dalších křesťanských mystických spisech, například u 

Svatého Jana z kříže. „Nejprve, stejně jako se vystupuje po žebříku a loupí se zboží, 

poklady a věci, které jsou v pevnostech, tak také duše v tajemné kontemplaci, aniž ví 

jak, vystupuje, aby dosáhla, poznala a získala dobrodiní a poklady nebes." (Jan z kříže 

1999, 171) Svatý Jan od Kříže vysvětluje cestu k dokonalosti 

ve svém díle Výstup na horu Karmel. Tento spis se zabývá 

etapami mystického vzestupu k Bohu. Vystoupení na vrchol je 

stavem dokonalosti, sjednocení se s Bohem. Obraz „výstupu" 

navozuje iniciativu člověka a jeho úsilí, jehož pravým 

významem je vzdání se všeho. „Naopak, chce-li něco mít, 

hned z Boha, hned z jiné věci, a něco vlastnit, není obnažen 

ani popřen ve všem; takto se nevtěsná na tuto úzkou cestu a 

nebude moci po ní dojít k cíli." (Jan z kříže 1999, 101) 

Cesta do nebe je cestou do ráje. Také Dante Alighieri zvolil horu pro svou symbolickou 

představu stoupání a očišťování. Dantův ráj leží na vrcholu Očistcové hory, po 

jednotlivé duše krok za krokem stoupají vzhůru. Očistec tvoří sedm kruhů # 

stupňovitých říms, jejichž obvod se k vrcholku stále zmenšuje. Duše se tam očišťují od 

sedmi hlavních hříchů. Čím blíže jsou k vrcholku, tím jsou čistší. Výstup na o č i s t c o v o u 

horu je stoupáním zpátky k dobru, znamením pokroku je stále lehčí trest: jak se totiž 

duše postupně zbavuje hříchů, šplhání se zdá snazší a hora méně strmá. 

Obr. 34 

Výstup na horu jako cestu k osvobození nacházíme také v mýtu o Sisyfovi. Sisyfos by1 

bohy kvůli přílišné vychytralosti a neposlušnosti odsouzen k věčné marné práci. Dost*1 
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za úkol dovalit na vrchol hory velký balvan, který mu před vrcholem vždy vyklouzne, a 

tak musí začít znovu. Představa, že s touto těžkou prací nebude nikdy hotov, může 

ubíjet, přesto v ní Sisyfos nalézá určitý smysl. 

Přijetím a tím i rozhodnutím se k tomuto úkonu již není svázán osudem, volí si jej sám. 

Když se vrací z vrcholu hory a čeká jej další náročný „pochod" vzhůru, je spokojen, 

protože on sám se rozhoduje a bohové na něj už 

nemají přímý vliv. „Ten vesmír, jež napříště už 

nemá žádného pána mu nepřipadá ani plodný, ani 

marný. Každé zrnko toho kamene, každý nerostný 

záblesk hory zahlcené nocí samy o sobě vytvářejí i 

nějaký svět. Samo snažení dostat se na vrchol 

stačí zaplnit lidské srdce." (Camus 2007, online) Jeho práce tedy není marná, je 

nalezením smyslu života. 

Obr. 35 

Cestu k osvobození popisuje i symbolika cesty do horského buddhistického kláštera 

uvedená ve sbírce básní Prázdné hory jsou plné větru a deště. Obvykle stoupá podél 

břehů kamenitého potoka a přes most, jehož překročení symbolizuje očistu srdce, vede 

k první bráně zvané Brána jednoho sloupu. Tato brána poutníkům připomíná, že by do 

prostoru kláštera měli vstupovat se soustředěnou myslí. Druhá brána, zvaná Brána čtyř 

nebeských králů střežících Budhovo učení se podle buddhistické kosmologie nachází 

v půli cesty k vrcholu posvátné hory Suméru považované za střed a osu světa. Posléze 

třetí brána zvaná Brána osvobození je branou na vrcholu hory Suméru. Také se jí říká 

Brána neduality. V osvobození totiž mizí všechny rozdíly, včetně rozdílu mezi 

posvátným a profánním. Hora tedy symbolizuje duchovní výstup člověka k Bohu či 

k nepoj menovatelnému. 
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Tichá noc. Beze slova sedím v horské svatyni: 

nejzazší ticho a klid jsou naší původní podstatou. 

Čím to, že se stromy kymácejí v náporu západního větru? 

Jediné zvolání divokých husí naplňuje nebe. 

(Posvátné hory jsou plné větru a deště 2002, 46) 

Dodnes se zachovala tradice výstupu na horu jako 

Obr. 36 obřadné pouti. V asijských zemích je výstup na horu, ve 

smyslu jakéhosi očištění a duchovního prohloubení, 

běžný. „Posvátné hory a poutě k nim jsou hluboce zakořeněným rysem asijských 

lidových náboženství." (Snyder 1999,110) 

Každý Japonec by měl alespoň jednou za život vyjít na horu Fudži. „Celá Fudži je 

šintoistickou svatyní, největší v zemi, začíná na spodní hranici lesa a končí na vrcholku 

hory." (Snyder 1999, 98) 

V Číně se nachází hora Huashan, která patří mezi pět jejích nejposvátnějších vrcholů. 

Podle taoistických představ náleží horám posvátná úcta a mocní bohové hor zaujímají 

jedno z nejvyšších míst v taoistickém panteonu. Na samých vrcholcích i po svazích hory 

jsou rozesety taoistické kláštery, svatyně i poustevny. Nejvýznamnější klášter je Lou-

Kuan, ve kterém podle pověsti Lao-c sepsal své dílo Tao-te ťing. 

„ Ten muž pochází z hor, vypadá starobyle a moc toho nenamluví. Když se setkáme, 

navenek radost neprojeví, ale jeho srdce svítí jako podzimní měsíc. " (Prázdné hory jsou 

plné větru a deště 2002, 74) 
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Obývají je mniši a mnišky, kteří své životy zasvětili hledání Cesty uprostřed nádherné 

přírody, obklopeni majestátem hor. Na vrchol vede tisíce schodů a píše se, že „vystoupit 

na Huashan znamená harmonii na celý život." (Petr 2007, online) 

Taoističtí mniši a mnišky se zde klaní horám, dokonalému řádu vesmíru. Odjakživa sem 

putovali lidé z celé Číny a věřili, že přání, které mají ve svém srdci se jim vyplní. 

V Evropě se výstup na horu vykonává v rámci poutních 

křížových cest. Jejich tradici založili členové 
ve 

františkánského řádu. V Jeruzalémě, na místě, kde před 
sni, 

dvěma tisíciletími pravděpodobně proběhla trpná cesta 
ých 

Ježíše, kráčejícího na smrt, vyznačili ve 13. století 

františkánští mniši čtrnáct zastavení, která upomínala na 
Je 

starý příběh. Křížové cesty vypovídají o životě Ježíše ^ 3 7 

Krista. Jednotlivé obrazy zasazené v kapličkách vinoucích 

^ o se kolem kopce, vedou poutníka Ježíšovým životem až k samému vrcholu - chrámu či 

kapli postavené na kopci. Životní cesta Krista je cestou do nebe k Otci. Kristus umírá na 
aj> 

hoře a je odtud vzat na nebesa. Kniha Skutků apoštolských situuje odchod Páně na 
>ry 

Olivetskou horu blízko Bethanie. „Potom je vyvedl až k Bethanii, zvedl ruce a požehnal 
u-

jim." (Lukáš 24,50) „Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho 

zastřel." (Skutky 1,9 EKUM) Hora jako místo nanebevzetí se objevuje i v příběhu 

Mohameda, který byl vzat na nebesa ze skály na Chrámové hoře, nad kterou se dnes tyčí 

impozantní zlatá kopule Skalního dómu. Symbolika chrámu či kaple je stejná jako 

symbolika hory, obě jsou spojnicí mezi nebem a zemí. Křížová cesta, která vede 

k chrámu na vrcholu kopce, tak umožňuje spojení člověka s transcendentnem. 
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potřeba naplněna. Seberealizovanou osobnost vymezuje jako vnímavou, emocionálně 

otevřenou, přirozenou a spontánní bytost, která se ve svém přístupu ke skutečnosti 

zaměřuje na problém, a nikoliv na sebe samu. Seberealizovaný člověk je rád ve své 

společnosti, je nezávislý...(viz. Fontana 1999, 115) Seberealizovaný člověk umí stát 

sám za sebou. „Přeji si, abys byl stálý a pevně zbudovaný." „Dojít k sobě nemůže 

člověk, který jde pohodlnou cestou a napodobuje druhé. „Jestliže prodáš své panství za 

jiné, třeba i lepší, ztratil jsi něco, co nikdy znovu nenajdeš." (Exupéry 1994, 232) 

„Seberealizovaní lidé si hluboce uvědomují, že život sestává z něčeho víc než jen 

z omezeného já, a vědí, že hranice mezi tímto já a zbytkem stvoření jsou pouze 

pomyslné." (Fontana 1999, 118) 

Každý člověk jde svou vlastní cestou a každá z těchto cest má pro něj svůj smysl-

„Neexistuje správná nebo nesprávná cesta. Existuje jen cesta nebo bloudění, (viz. Funk 

1993, 10) Míla Tomášová ve své básni ukazuje cestu k seberealizaci člověka. „Postavit 

rovně k cíli jej a narovnat mu záda a říci mu, že jeho nejvlastnější cesta, ať jakkoli je 

jiná, když k Pravdě, Dobru, Svobodě ducha jde, je jedině ta pravá." (Tomášová 1991, 8) 

2. 3. 2. Rituál obcházení 

Rituální obcházení nebo obtancovávání nějakého místa nebo svatyně má svůj původ v 

představě, že dochází k magickému přenášení síly a tím i k požehnání a ochraně před 

zlými vlivy. Rituály obcházení nacházíme v buddhismu, hinduismu, islámu, ale také 11 

Řeků a Římanů, či u Keltů. 
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Obvykle je zvykem obejít svatý střed, chůze kolem něho je uznáním jeho ústřední 

důležitosti. Rituál obcházení je projevením úcty božskému, vykonává se tedy na 

posvátných místech, která umožňují spojení s bohy. 

Obcházení posvátných míst jako například oltáře 

v judaismu, ka'aby v islámu, chrámů v buddhismu, 

nebo keltské mohyly je obrazem meditace -

kroužení kolem numinózního středu. Většinou se 

obchází ve směru pohybu slunce, po směru 

hodinových ručiček, v některých tradicích jako je 

tibetský bön nebo u muslimů v Mekce se chodí 

opačným směrem. Obr. 39 

Obcházení nebo obtancovávání středu, ať už to byl oheň u indiánů, mohyla u Keltů, 

posvátná hora nebo oltář v chrámu, vždy odkazuje k posvátnému rituálu, ke zpřítomnění 

posvátného a oslavě božství. Tato posvátná místa jsou tzv. „středy" světa, které 

umožňují propojení s vyšší realitou, se sférou bohů. Pradakšiná je indický výraz pro 

obcházení chrámu či jiného svatého místa, jejímž účelem je vyjádření úcty a duchovního 

spojení s Bohem, vesmírným řádem. Pravidelná chůze a opakování manter navozují 

koncentraci a přirozeně tak vtahují mysl člověka dovnitř. 

j v 

. 2. 3. 2.1. Obcházení oltáře 

fed 

é 11 

Náboženský rituál obcházení oltáře, nebo jiného svatého a posvěceného objektu byl 

součástí starověkých antických iniciací. Ve starověkém Řecku, během rituálů obětování, 

kněží a lidé vždy třikrát obešli oltář a současně zpívali posvátné písně. Někdy byl tento 65 



rituál prováděn knězem samotným a zatímco lidé stáli kolem oltáře, kněz obcházel a 

kropil oltář svěcenou vodou. Při provádění tohoto rituálu, bylo nezbytné, aby byl oltář 

vždy obcházen po pravé ruce. Tento obřad Řekové nazvali pohybem: ek dexia en dexia -

zprava doprava, Římané používali 

významově stejný termín dextrovorsum, or 

dextrorsum. Mezi Římany byl obřad 

obcházení vykonáván během rituálů 

obětování, pokání nebo oěisty. Můžeme 

zmínit také Druidy, jejichž „mystický 

tanec" kolem mohyly, nebo posvátného 

kamene, není nic víc a míň než rituál 

obcházení. Při těchto příležitostech, kněz vždy třikrát obejde oltář nebo mohylu, vždy 2 

východu na západ, směrem po pravé ruce, doprovázen ostatními věřícími. 

2. 3. 2. 2. Obcházení chrámu 

Každý měsíc se tisíce věřících účastní tradičního sivuv she'ar im obcházení vnějších zd' 

Chrámové hory, nejsvětějšího místa židovství. Starodávný zvyk byl obnoven před 

čtyřmi lety malou skupinou věřících a od té doby se stal velmi oblíbeným. Účastníc' 

vyjadřují svoji sounáležitost s Chrámovou horou obcházením tohoto svatého místa, kdy 

se zastavují a modlí u každé z bran. Obcházení se koná na začátku každého židovskéh0 

měsíce, kdy se účastníci při setmění sejdou na náměstí u Západní zdi a pokračují p^ 

dále okolo zdí Chrámové hory. Pochod je provázen modlitbami a zpěvem a je jedním1 

nejslavnostnějších jeruzalémských zvyků. Průvod prochází kolem východní 

Chrámové hory, okolo nyní uzavřené Brány Milosrdenství (také zvané Zlatá brána) 
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Obr. 41 

kudy podle tradice má přijít Mesiáš. Slavnostní zpěv a 

recitace žalmů přechází v radostný tanec, u Brány 

milosrdenství. 

Příklad rituálního obcházení chrámu můžeme také 

najít v poutním městě islámu Mekce. Uprostřed města 

je velká poutní mešita al-Masjid al-Haram se sedmi 

minarety. V jejím středu je Ka'ba, kamenná krychlová 

struktura, která je v islámu považovaná ze 

nejposvátnější, podle muslimů ji postavil sám 

Abrahám (Ibrahim). V ní je uložen černý kámen, který je údajně meteorického původu. 

Pouť k pohanskému obětišti v Mekce se konala již v předislámských dobách. Poutníci se 

pohybují proti směru hodinových ručiček a celkem sedmkrát obejdou tuto svatyni. 

Následuje sedmkrát zopakovaná rychlá chůze mezi pahorky al-Safá a al-Marwa, několik 

set metrů od posvátného okrsku. Potom se shromáždí na planině Arafat a modlí se za 

odpuštění. Následuje symbolické kamenování satana a obětování ovce, jejíž maso se pak 

rozdává potřebným lidem. Vykonat pouť do Mekky může pouze muslim a jeho 

povinností je vykonat ji alespoň jednou v životě. Mezi závazky vůči Alláhovi totiž patří 

především čtyři základní povinnosti: modlitba, půst, náboženská daň a pouť do Mekky. 

Věřící se ocitá v bezprostřední blízkosti Boží a má možnost meditovat nad svým 

dosavadním i budoucím životem. 

2. 3. 2. 3. Obcházení hory 

Tradice obcházení hory jako posvátného místa, se rozvinula především na Dálném 

východě, v hinduismu a buddhismu. Kolem buddhistických chrámů, klášterů a stúp 
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vedou poutní okruhy - khory (korwa, tib. skor-ba, je náboženský úkon „obcházení" 

okolo posvátného objektu, chrámu, sochy...) Jedním z nejsvatějších okruhů je Bakhor, 

táhnoucí se kolem chrámu Džókhang ve Lhase. Kolem celé Lhasy jako posvátného 

města Tibetu vede okruh Lingkor a také kolem každého kláštera vede okružní poutní 

cesta. Po ní se klášter (gompa) stejně jako památník (čhorten) nebo posvátná zídka 

(mani) obchází ve směru hodinových ručiček, často 

s modlitebními mlýnky v ruce. Věří se, že čím více 

okruhů poutník udělá, tím lépe pro jeho karmu. 

Tibetští buddhisté věří, že točení mlýnkem nebo 

pohled na mantru na praporcích nebo kamenech má 

stejný účinek jako její pronesení. Také modlitební 

mlýnky se otáčí téměř vždy ve směru hodinových 

ručiček. Každý Tibeťan by měl alespoň jednou v 

životě obejít tři nej posvátnější hory Tibetu: Gang 

Rinpočhe (Kailás), Cari ve východní části Himálaje u bhutánských hranic a Lapčhi tak^ 

v Himálaji, poblíž Mt. Everestu. 

Kailás je nejposvátnější horou celé Asie. Bývá srovnáván s velkým přírodním chrámem» 

katedrálou, stúpou, je také považován za velkou přírodní mandalu. Hora Kailás je 

posvátná pro čtyři velká asijská náboženství - pro hinduisty, buddhisty, džinisty ' 

bönisty. Vyznavači prastarého tibetského šamanistického náboženství bön pa^ 

pravděpodobně k nej starším uctívačům hory. Bônisté chápou a zobrazují Kailás jak0 

devítistupňovou svastikovou horu, mystickou duši vnitřního světa. Kailás považují 0 

ducha celého Tibetu. Hinduisté a buddhisté ztotožňují Kailás s mýtickou horou Méru' 

která tvoří střed světa a je osou vesmíru. Na jejím vrcholu je nebeský trůn Šivy, kterf 

Obr. 42 
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zde přebývá se svojí manželkou Párvátí. Tibetští buddhisté věří, že hora je domovem 

Demčoga, boha se čtyřmi tvářemi, který chodí oblečen v tygří kůži a na hlavě má 

korunu z lidských lebek. Pro indické džinisty je Kailás posvátnou horou Aštapada, 

místem, kde zakladatel jejich náboženství Rišabanátha došel osvícení. Hora je také často 

zobrazována na džinistických kosmogramech. 

Hora Kailás je už dva a půl tisíce let velmi důležitým poutním místem. Poutní cesta, jež 

vede okolo hory, je dlouhá 5486 metrů. Na stezce je řada menších mohyl, čhortenů a 

chrámů a je ozdobena modlitebními praporky. 

Hora je nejvíce navštěvována během nejvýznamnější buddhistického svátku Saga Dawa. 

Připadá na den, kdy se Buddha Šákjamuni narodil a dosáhl probuzení, a také odešel do 

Nirvány. Slaví se po celém Tibetu. Nej známější 

jsou oslavy u hory Kailás, kde se v jejich průběhu 

vztyčuje obrovský sloup v Tarbočhe. Při tomto 

svátku Kailás každoročně navštěvuje tisíce 

poutníků, kteří v nadmořské výšce kolem pěti tisíc 

metrů vykonávají zbožnou pouť. Během jejich 

obřadného obcházení kolem Kailásu se odehrává 

symbolická pouť životem, smrtí, bardem a 

znovuzrozením.Věří se, že poutník, který obejde horu stoosmkrát dosáhne nirvány. 

Poutí po posvátném okruhu dochází k pročišťování fyzického těla, řeči a mysli, podle 

buddhismu tří základních složek každé lidské bytosti. Po pouti kolem hory provádějí 

poutníci rituální očistu v jezeře Manasaróvar. 

Obr. 43 
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Posvátná hora Hiei patří k nej významnějším duchovním místům Japonska. Symbolizuje 

celý vesmír a je chápána jako posvátná mandala. Jednou ročně se zde provádí obřad 

pálení zla ve světě. Obřad vede nej významnější horský mystik a asketa. Horští asketové 

a mystikové na této posvátné hoře přebývají často úplně osaměle a praktikují ezoterní 

formu buddhismu, školu Tendai. Tendai je asketická škola se speciálními náročnými 

výcviky, kdy se provádějí nejrůznější praktiky, například koupel v ledovém vodopádu, 

nebo se rituálním způsobem obchází hora Hiei, která symbolizuje celý vesmír. Pouť trvá 

sedm let a adept při ní urazí 42 tisíc km. Prvních pět let člověk vstřebává posvátnou sílu, 

poslední dva roky již ne člověk, ale Buddha-probuzený posvátnou sílu ze sebe vydává. 

Gíripradakšina je označením pro zbožné obcházení hory Arunáčaly v Indii, která nemá 

počátku ani konce. Hora se obchází ve směru hodinových ručiček a působí očistný^ 

způsobem na mysl toho, kdo ji uctivě obchází. 

Obcházení hory se provádí od nepaměti. Na třinácti kilometrovém okruhu vedoucín1 

okolo hory, je mnoho svatyň, chrámů a vodních nádrží. Pro obcházení hoiy se udávají 

obzvláště příznivé dny, při nichž uctívající má obdržet mimořádný prospěch. Je tom11 

tak při každém úplňku nebo při noci Šivy, kdy přicházejí velké davy lidí. Největší účast 

poutníků však nastává při slavnosti zvané Dípam (svátek světla), trvající 10 dní, kdy j6 

zapálen oheň na vrcholu hory. Významem Dípamu je, že se při něm podle tradic 

objevuje universální Pán jako pět elementů a během odpoledne se opět stává Jedinci 

entitou. Hliněné nádoby-lampy jsou neseny v procesí okolo chrámu. Pochodeň zapálená 

z těchto lamp je odnesena na vrcholek hory. Na vrcholu hory oheň hoří tak dlouho» 

dokud se množství másla přineseného oddanými nespálí. Poté, co maják zahoří, začno11 

věřící s giri-pradakšiná (obřadním putováním kolem hory). Lidé obcházejí hor11 
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přirozeným tempem s myslí tiše upnutou na Božství Arunáčaly. Obcházení samo začíná 

brzy odpoledne a trvá celou noc, až do rozbřesku, což je okolo šesté hodiny ranní. 

Obr. 44 

S horou je dnes nejvíce spojený mudrc Šrí 

Ramana Mahariši, který s oblibou Gíripradakšinu 

vykonával a všem velmi doporučoval. „Chodit 

kolem hory je dobré. Ve slově pradakšina 

znamená slabika pra smytí všech hříchů, da 

splnění tužeb, kši znamená vysvobození 

z budoucích zrození a na vykoupení prostřednictvím džbány. " (viz. Greenblatt, J., 

Greenblatt, M. 1997, 58) 

Šrí Ramana Mahariši od dětství velmi toužil po hoře Arunáčale, aniž věděl zda skutečně 

existuje. Když se dozvěděl, že se jedná o konkrétní místo na zemi, kam se dá přijet, byl 

velmi překvapen. V šestnácti letech dosáhl osvícení, když po úzkostném prožitku 

strachu ze smrti silou poznání dosáhl osvícení. Krátce nato odešel k posvátné hoře 

Arunáčale, kde strávil následujících padesát let meditacemi. 

Když se ho ptali, jak byl k Arunáčale přivolán, odpověděl: „No přeci Arunáčalou. Tu 

sílu nelze popřít. Mimoto Arunáčala je uvnitř a nikoli vně. Arunáčala je Já." (viz. 

Greenblatt, J., Greenblatt, M. 1997, 54) Ačkoli jeho tělesné ostatky strávil již před více 

než padesáti lety oheň, síla jeho ducha stále poutá ty, kteří hledají pravdu o sobě a o 

světu. Zdá se neuvěřitelné, jak hluboce někdo může milovat horu a strávit na ní zbytek 

svého života. Mahariši o Arunáčale prohlásil, že je „srdcem Země, duchovním srdcem 

světa.", (viz. Greenblatt, J. a Greenblatt, M. 1997, 52) 
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Jeho lásku k hoře vystihuje krátké dílo osm strof o Arunáčale. „Ó, velká Arunáčalo, 

klenote, jenž nemá obdoby, buď mým Já, a zař jako jediné bez druhého." (viz. 

Greenblatt, J., Greenblatt, M. 1997, 57) 

2. 3. 2. 4. Obcházení mandaly 

Rituál obcházení můžeme najít také ve spojitosti s obcházením tzv. mandai. Mandala 

(sanskrt. „kruh") je symbol, který se objevuje v různých kulturách po celém světě. 

Mandala symbolizuje dualitu protikladů: pozemské a duchovní, konečné a nekonečné, 

duše a tělo, ženské a mužské, život a smrt, vědomé a nevědomé, počátek a konec, vznik 

a zánik, spontánní a organizované (řízené). Kruh, kruhový pohyb symbolizuje koloběh 

času a života, vznik a zánik, život a smrt. 

V hinduismu a buddhismu je symbolem jednoty makrokosmu a mikrokosmu, sloužící 

jako prostředek koncentrace a meditace. Symbol mandaly můžeme najít také v obřadech 

a rituálech šamanů a léčitelů. Tyto rituály probíhají obvykle v rámci území kmene nebo 

na posvátných místech. Při rituálech kolem sebe šaman obkresluje nebo vysypává 

(pískem, hlínou, popelem) kruh. Tento kruh má navodit soulad s božstvem a propojení s 

nebeskou harmonií. 

Za určitou obdobu mandai, lze chápat i některé motivy objevující se v křesťanství, např-

růžice ve vitrážových oknech katedrál nebo motivy labyrintu, zobrazovaných na 

dlaždicích kostelů. 
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Asi nej známější rituály spojené s mandalou jsou 

praktikovány v tibetském buddhismu (lamaismu). 

Nej rozšířenější formou je mandala sypaná z barevného 

písku na předkreslenou šablonu. Rituál obcházení se 

provádí v závěrečné části během rozmetání mandaly. 

Mniši jej zahájí modlitbami, ve kterých vzývají 

Obr. 45 božstva usídlená vmandale, aby se vrátila na svá 

původní sídla. Modlitby jsou poté opět doprovázeny 

zpěvem a hrou na tradiční hudební nástroje. Po úvodních modlitbách nejstarší z mnichů 

několikrát obejde mandalu. Při tomto obcházení zvoní zvonkem, který drží ve své levé 

ruce. 

Rituál obcházení najdeme po celém světě, ovšem s obcházením hory samé se setkáváme 

jen v souvislosti s buddhismem a hinduismem. Fakt, že smysl je týž, jak v případě 

obcházení hory, tak i obcházení chrámu či oltáře, ukážeme v následující části 

vymezující mimo jiné pojem „středu" jako projevu posvátného. 

Pokud bychom však chtěli porovnat rituál výstupu na horu a její obcházení a snažili 

bychom se najít jejich rozdílnosti, zjistíme, že ačkoli se jedná o dva odlišné rituály, 

jejich smysl je opět totožný. Jde o ponoření se do sebe, překonání se a naladění mysli na 

duchovní úroveň. Samozřejmě lze najít v obou přístupech určité odlišnosti. Pro křesťana 

není hora cílem samotným; jako taková není pro něj božská a cílem se stává jen samotné 

poutní místo. Oproti tomu při obcházení jde o vyjádření úcty, protože hora je vnímána 

jako božstvo samo. Rituál obcházení i symbolika výstupu má očistný charakter - člověk 

se přibližuje duchovnímu principu. Někteří poutníci dodnes zdolávají poutní okruh 

kolem hory Kailás namáhavým pohybem, složeným z pokleknutí, lehu na břicho s 
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dlaněmi nataženými před hlavou a opětovného vztyku na nohy. Smyslem toho je 

pokora, pokoření se před horou. Myslím, že zapojení celého těla dokazuje větší pokoru a 

zvyšuje intenzitu prožívání posvátnosti rituálu. 

2. 4. Umění poutníků 

v - , téma cesty a poutnictví velmi často. V této kapitole bych se však V umění se objevuje terna cesty a v 

ráda věnovala především těm umělcům - poutníkům, kteří se na pouť nevydávají jen ve 

s v ý c h obrazech, ale kteří na vlastní ttft zakusili pro«tek putování ne„o se vydali „a 

duchovní cestu. 

Penoměn poutnictví se zaěal rozvije, a* v romantismu. M e l i * je opuštěn a umělec 

poznává krajinu vlastní zkušeností prostřednic,im svá tělesnosti. Stejně jako vědec se 

u ^ kterv krajinu důvěrně zná a jemuž je chůze vydává do terénu a stává se chodcem, který 

prostředkem poznání intimity kraje. Jde o bezprostřední 

styk s krajinou, dotýká se jí však stále ještě abstraktně -

barvou Za rozvojem poutnictví stojí Johann Wolfgang 

Goethe či Karel Hynek Mácha. V umění se projevuje v 

dílech především Caspara Davida Friedricha. 

V obsahové návaznosti na romantickou tradici a hlavně 

a dílo Máchovo, tematizují příběh duchovního hledání, 

cesty za poznáním spirituálního smyslu života, vytvářejí 

svá díla umělci českého symbolismu - František Drtikol, 

Jan Konůpek, František Kobliha, Jan Zrzavý, Jan Hísek, 

•x , ú s e č e k a František Skála. Mystické zobrazování člověka a Josef Váchal, František Hudeček 
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tendence k spiritualismu zní nejsilněji v dílech Františka Drtikola. Svými obrazy 

poutníků a snových krajin vyjadřuje cestu vlastním nitrem, jeho obrazy vyjadřují často 

jednotlivé stupně duchovního osvobození. Motiv hory se u Drtikola objevuje často. 

Cesta do hor symbolicky znázorňuje cestu do nitra. 

Cestou do města 

„ Údolí se táhne, vítr prudce vane. Měsíční svit u potoka 

studí. Srdce poutníka svírají smutek a samota - jakmile 

se vrátí do hor, zcela se rozplynou. " (Prázdné hory jsou 

plné větru a deště 2002, 136) 

Zvláštní pozornost patří dílu Josefa Váchala. Tento 

velký chodec a duší romantik líčí ve své autorské knize 

Šumava umírající a romantická melancholickou poezii 

šumavské krajiny pozorované z vrcholů. 

„Nejznamenitějšími dojmy z šumavského ráje bývají ony při slunce východu prožité, 

zejména na výšinách." (viz. Zemánek 2005 ,83) 

Mezi současné opravdové umělce-poutníky patří František 

Skála, výjimečný v hloubce ztvárnění tématu. Z jeho obrazů 

cítíme posvátnost, poutníci v jeho obraze připomínají 

archetyp hrdiny, tuláka, který se vydal na Velkou cestu za 

poznáním sebe sama. 

Obr. 47 

Obr. 48 
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Zcela nový vztah ke krajině se vymezuje v umění akce a land artu. Krajina je u 

současných umělců chápána zcela v souladu s platónskou tradicí - jako živoucí bytost. 

Je zajímavé, jak malou roli dnes pro evropské umělce hraje tradiční křesťanství. Často 

jako by se vztahovali spíše k nepojmenovatelné „duchovní dimenzi" krajiny, obsahující 

v jádru víceméně pohanský prvek. Nebo dokonce přímo vycházejí z východních 

náboženství a filosofií jako je taoismus nebo buddhismus, které vztah k přírodě vždy 

zdůrazňovaly.„Příroda se vlastně podílí i na vzniku uměleckých děl, současně je 

vnímána jako tělo hodné poznávání, milování, krášlení. Pokorná a trpělivá chůze je pak 

výjimečný a ojedinělý typ pohybu, který nám s tímto živoucím organismem umožňuje 

navázat kontakt." (Stibral 2006, online) 

Mnohé umělce zajímá samotný zážitek chůze. V 

60. a 70. letech minulého století se stává chůze 

prostředkem, ale i vlastním obsahem tvorby řady 

akčních, zemních i konceptuálních umělců, což 

souviselo s novou vlnou zájmu o fenomén 

tělesnosti a vztah člověka k přírodě. Šedesátá léta Obr. 49 

jsou totiž dobou ekologických hnutí, která otevírají opět téma návratu ke krajině. Z 

významných umělců mezinárodní scény připomeňme v této souvislosti především 

Angličany Hamishe Fultona a Richarda Longa. 

Ideologické tlaky komunistického režimu v Čechách likvidovaly všechny snahy 

autentické tvorby umělců. „Je v samé podstatě umělecké tvorby a tvůrčích aktivit hledat 

možnosti obrany, vyvolávat protitlak, odpor či rezistenci." Období totality 70. až 90. let 

je dokladem této obrany formou akcí, událostí a konceptů, jak ukazuje publikace Umění 

zastaveného času. Tato obrana je snahou zachovat si možnosti otevřených svobodných 
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tvůrčích gest. Umělci reagují na dobu, která člověka odcizuje jemu samotnému. Návrat 

do přírody je návratem k vlastním kořenům a autenticitě tvůrčího procesu. Potřeba 

autenticity prožitku, která tak chyběla v uniformním 

způsobu života, kdy všichni měli doma stejnou kuchyňskou linku či nábytek a jezdili na 

stejné dovolené, vedla o to víc umělce k originalitě vlastního sdělení. V přírodě se 

uskutečnilo mnoho akcí, které byly často přímo spojeny s chůzí a putováním. Putování 

vyjadřuje prostor a svobodu. 

V kontextu českého akčního umění se objevuje chůze na počátku 70. let v řadě aktivit 

mnoha umělců. Jan Mlčoch vystoupil za 

extrémně špatného počasí na horu Kotel v 

Krkonoších. Fotografie, které během této cesty 

pořídil, svědčí o jeho fyzickém zápase s horou 

a s živly (větrem, sněhem, mlhou), jimž musel 

Obr. 50 během výstupu čelit. Vystavení se náročné 

fyzické zátěži a překonávání obtížných překážek, umocňuje smyslový prožitek a 

pochopení vlastních fyzických a psychických hranic. 

Spojitost chůze se zemním uměním dokládají také aktivity Karla Adamuse a Michala 

Kerna. Karel Adamus se zajímá o duchovní nauky buddhismu a taoismu, což se 

projevuje i v jeho díle. Vytváří tzv. peripatetické kresby. Tyto kresby jsou autorem 

vytvářeny přímo za chůze. Adamusovy kresby jsou utvářeny aktivitou autorova 

kráčejícího těla, rytmem jeho chůze i tepem srdce, ale také tvary terénu a vlivy okolního 

prostředí, především atmosférických a povětrnostních podmínek. Specifický žánr zde 

představují tzv. větrné kresby, kreslené ve větru na volně vlající papíry, jež jako by byly 

přímo větrem napsány. „V této souvislosti vystoupily v posledních pěti letech 
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Adamusovy tvorby do popředí rituální charakteristiky chůze, jeho peripatetické kreslení 

se proměnilo v soustředěnou meditaci, která připomíná tradiční obraz poutnictví jako 

cesty sebeočišťování mysli. Tématem cyklu kreseb Kolo života (1999-2000) je Budhovo 

učení o závislém vznikání, o vzniku světa a cestě vedoucí k odpoutání se od tohoto 

světa (strasti)." (Zemánek 2005, 51) 

Proces kreslení, jež probíhá za chůze postupně na třech čakrách (energetických centrech 

těla) a to břišní, hrudní a krční, je spojen s mantrickým recitováním určité Budhovy 

sútry, po celou dobu kreslení. Tyto kresby vznikaly v Beskydách při autorových 

výstupech na horu Ostrý. Na podobném principu a ve stejné lokalitě vznikl i cyklus 

kreseb 12 sluncí (2000), který představuje snahu nakreslit v procesu chůze bod jako 

výraz umělcova maximálního soustředění, spojeného s procesem očišťování. Děj 

rodných Močiárů v Nízkých Tatrách. Vyznačil v nich chůzí nebo celým tělem ve sněhu 

linie zformované někdy do podoby symbolických znaků. Jsou tichým soustředěným 

dialogem se sebou samým a s přírodou. 

„Akce Jiřího Valocha, Jaroslava Anděla, Miloše Šejna nebo Milana Maura pojímají 

chůzi jako putování, jako objevování proměnlivého prostoru krajiny, čímž souvisejí s 

gfl^Ir kreslení probíhá sám, umělec není v pravém slova 

/ i smyslu jeho činitelem, je spíše jen zprostředkovatelem ßjh 

v procesu kreslení. 

Michal Kern ve svých akcích Vytvořil jsem linii sám 

sebou, svým tělem..." (1982), Sněhem..., Ztotožnění nebo 

Vymezování (všechny 1984), vyjadřuje svou hlubokou 

potřebu sepětí s přírodou as konkrétním místem, v němž 

po celý svůj život žil. Jeho ateliérem, v němž realizoval 

Obr. 51 téměř všechny své akce se stala krajiny kolem jeho 
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tradicí krajinářství, ať máme na mysli výtvarné umění nebo poezii." (Zemánek 2005, 

46) 

Projekt Jaroslava Anděla Cestou s Karlem Hynkem Máchou, v němž podle básníkových 

záznamů autor podnikl v 80. letech cestu z Prahy na Bezděz a přes Český ráj do 

Krkonoš, fotograficky zachycuje stopy básníkovy obraznosti. Anděl hledá v krajině 

charakteristická místa a scenerie, které mu evokují bohatý svět Máchovy imaginace, jež 

ovlivnila naše čtení krajiny. 

Máchovy poetické metafory i deníkové záznamy vyjadřují touhu po jednotě člověka 

a přírody. „Můžeme vnímat věci jen proto, že jsme sami zcela součástí viditelného 

světa, který vnímáme. Můžeme také říci, že jsme orgány tohoto světa, masem tohoto 

masa, a že svět vnímá sám sebe skrze nás." (viz. Zemánek 2005, 48) Tuto empatickou 

zkušenost ponoření se smyslového hapticky vnímaného světa názorně ilustruje tvorba 

Miloše Šejna, pro něhož je dotek hlavním prostředkem komunikace se světem."Smysly 

vnímaný svět je pro něj aktivní spoluhráč, jímž se cítí být zároveň vnímán: pohled skály 

/ mrazí v zádech / a to nejen 

obrazně / podal jsem si ruku / 

s větví. (viz. Zemánek 2005, 

48) 

Také celodenní pěší putování 

Milana Maura za sluncem 

(1988) a měsíc trvající pouť 

Martina Zeta nejvyšším pohořím světa Himalájem, jež zachytil v sérii pozoruhodných 

akčních kreseb a poetických textů Zrychlený tep, Himálaj (1993), jsou výrazem touhy 

po sepětí s živoucím světem. V projektu Martina Zeta lze tušit onu prapůvodní motivaci 

romantického poutníka spojenou s výstupem na vysoké vzdálené hory. 

Obr. 52 
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František Skála při výstupu na horu v Alpách sbíral cestou lišejníky a dával je do 

klobouku aby se nezničily. Zde se však zformovaly a překvapivě po vyjmutí 

připomínaly mozek. Jeho putování lze chápat jako výraz důvěry v bezprostřednost 

konkrétní smyslové skutečnosti, v naivitu vlastního prožitku, vlastního vidění reality. 

František Skála se účastnil 45. mezinárodního Bienále současného umění v Benátkách. 

Prezentoval se zde dílem vytvořeným v průběhu jeho pěší cesty. 

Do Benátek dorazil po měsíci namáhavého putování. Deník, který Skála spolu s dalšími 

artefakty vytvořenými během své cesty na benátském bienále vystavil, vyjadřuje zaujetí 

vlastními prožitky, schopnost jedinečného pozorování skutečnosti. Během dlouhé cesty 

zaznamenával svá pozorování, zážitky a postřehy, doprovázené početnými kresbami. 

Sama cesta se tak stala dílem samotným. Inspirovalo ho Máchovo pěší putování (také do 

Benátek). 

František Skála vystupuje jako postmodemí 

outsider, který navazuje na romantické poutnictví 

Máchovo a Váchalovo. „Největší zážitek z této 

' cesty je překonání vzdálenosti rychlostí 

I' přirozenou člověku. Dostal jsem se do absolutní 
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° b r - 5 3 nepřerušenou řadu dní tímto přirozeným 

způsobem zůstává nej silnějším (a nepřenosným) zážitkem v mém životě. Myslím, že 

málokdo z takzvaně svobodných lidí vybavených všemi „šetřiči" času si tento přepych 

ve své honbě za konzumním způsobem života může dovolit." (viz. Zemánek 2005, 53) 
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3. Symbolika posvátného 

Posvátnost hory a její význam v současnosti 

Svět je pro nás místem, kde se můžeme setkat s něčím posvátným. Existují místa, která 

zvláštním způsobem působí na naše vnímání a prožívání. Mezi taková místa patří i hory, 

které dodnes mnoho lidí považuje za posvátné. Vnímání posvátného je nám dosud 

vlastní, proto budeme zkoumat jeho projevy. Začneme symbolikou a mýty, které byly 

prvotní snahou o pochopení světa, a které poukazují na význam hory. 

3.1. Symbol a mýtus 

Téma hory je opředeno bohatou symbolikou a mýty. 

K porozumění tématu je třeba poodhalit jejich smysl a 

význam. 

Mýtus zastupoval vnejranější lidské kultuře obecnou 

názorovou orientaci, jakou později skýtala filozofie. 

O mýtus se opíralo veškeré lidské konání. Mýty jsou 
Obr. 54 

pokusy o vysvětlení světa a jeho stvoření, ukazují cestu 

k hlubšímu sebepoznání a sebepochopení. Skutečnost, že se po celá staletí dochovaly, 

znamená, že říkají něco pravdivého o lidském bytí. Mýty jsou posvátná vyprávění, která 

chtějí zachytit záhadu světa a života v něm, původ věcí, vztahy mezi nimi, vztah člověka 

ke světu a jeho osudovou určenost. 
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Mýtus je vyprávěním o tom, co bohové nebo božské bytosti udělali na počátku času, 

vypráví tak prvotní událost, posvátnou historii. „Mýtickému světu byla přisuzována 

skutečná realita, na níž se svět přírody podílel jako její části." (Květ 2003, 20) 

Svět vzniká božským jednáním, které ho jako řád, svět, kosmos udržuje. Člověk se bojí, 

aby svět nezanikl a proto jej symbolickým způsobem pravidelně opakuje. (Proto opakuje 

mýty a předává je dalším generacím.) 

Mýtus je tedy určitým porozuměním sobě a světu. Toto porozumění je intuitivní a 

celkové, nepřipouští žádné otázky, pochybnost nebo kritiku. Díky tomu nabízí pocit 

jistoty a bezpečí. Porozumění je zároveň i symbolické. Nesděluje pomocí pojmů, ale 

pomocí obrazů, typických situací a zejména postav, osob. 

Mýty nezachycují pravdu vnějšího světa, ale pravdy spojené s niternou skutečností. Svůj 

svět tak lidé vnímali jako posvátný. 

Mýtus (mutus) znamená němý a tichý. „Tato představa ticha se váže k věcem, které 

svou povahou nejsou vyjádřitelné jinak než symboly." (Benoist 1995, 106) 

Symbol je charakteristickým sdělovacím prvkem mýtů a magického myšlení. Znamení 

(symboly) se stala zcela novou interpretační pomůckou, zbavila člověka pouhého 

instinktu a rozdělila, co nikdy předtím nebylo rozděleno: svět a jeho obraz v mysli 

člověka. 

Tak jako je mýtus v určitém protikladu k logu, je symbol v určitém protikladu k pojmu. 

Symbol odvozený z řeckého slova „symbolon" nebo „symbalein", znamená směs nebo 

sloveso smísit. Symbol může mít formu obrazu jako takového (od jednoduchého 

geometrického tvaru až po komplexní obrazový děj) nebo formu slovního vyjádření 

takového obrazu. Vždy však poukazuje k obrazové (ikonové) struktuře, neboť právě ta 

je nositelkou esoterních podstat. 
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Symbol se tedy s něčím spojuje, nebo přesněji, něco zastupuje. Znamená to, že svými 

vlastnostmi vyjadřuje něco podstatného z toho, co zastupuje, co symbolizuje, a užívá se 

proto, že podstaty některých věcí jsou slovy nesdělitelné nebo jen těžko. „Symboly, 

mýty a rituály, ať už šířené či spontánně objevené, vždy odhalují nějaký mezní stav 

člověka...situaci, již člověk zjistí, když si uvědomí své místo ve vesmíru." (Eliade 2004, 

33) Symbol a myšlení v symbolech má svůj specifický předmět, o němž jazyk vědy 

není schopen nic vypovědět a jazyk filosofie jen velmi málo. 

Pochopení podstaty mýtů nám umožňuje pochopit nejhlubší pravdy. Mýtus pracuje se 

symboly - archetypy lidského myšlení, které jsou universální. Přesahuje tak hranice 

lidského rozměru, protože jeho obrazy nejsou časově omezené, ale věčné a proto také 

nikdy nemůže zemřít. Bez mýtů nemůže žádná společnost žít, protože jí umožňuje 

orientovat se ve skutečnosti a jednat podle toho. V mýtickém rozumění světa žili lidé 

tisíce let, není tedy divu, že stopy těchto postojů se dodnes uchovaly jako pověry a 

zvyky a v lidském nevědomí jako symboly a archetypy. 

„A jak člověk přesahuje svůj historický okamžik a dává volný průchod své touze 

znovu prožít archetypy, realizuje se jako integrální, univerzální bytost." (Eliade 2004, 

34) 

3. 2. Symbolika hory 

Zaměříme-li pozornost na jednotlivá pojmenování hor, již samotné jejich názvy 

naznačují posvátnost a odkazují tak k symbolice středu a spojení nebe se zemí. 

Příkladem může být Kosmická hora, Chrámová hora, Svatá hora, Svatý kopeček. Hora 

Tábor znamená pupek světa nebo hora Méru, která se ve staroindické mytologii spojuje 

s myšlenkou „Hory světa" a je mýtickou horou. Také hora Garizim v Palestině, kde 
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Mojžíš uschoval svaté předměty, je nazývána pupkem světa, oním posvátným středem. 

Jméno posvátných babylónských věží a chrámů 

svědčí o tom, že byly ztotožňovány s kosmickou 

horou, tedy se středem světa: „Hora domu", 

Dům hory vší země", „Hora bouří", „Místo mezi 

nebem a zemí" atd. A také Babylón měl plno 

jmen a mimo jiné také "Pouto Nebe se Zemí" 

nebo „brána bohů", protože právě zde bohové sestupovali na zem. Názvy také poukazují 

na jejich vzácnost, jako například jméno hory Kailás, který se překládá jako „Ledový 

klenot". 

Vysoké hory byly odjakživa považovány za sídla bohů, a proto za posvátné a 

nepřístupné: Olymp u Reků, Fudžijama u Japonců, Sinaj u Izraelitů. Hora je symbolem 

duchovního vzestupu, vyššího vývoje, neotřesitelnosti a pevnosti. Hory - nebo divočina 

- sloužily všude jako azyl duchovní a politické svobody. Hory mají také mýtické 

asociace vertikálnosti, ducha, výšky, transcedence, tvrdosti, odolnosti a mužnosti. 

V systému taoistického Jang znamenají suché, tvrdé, mužské a zářící. Jing a jang, tvrdý 

a měkký, jsou atributy vyjadřující dva zdroje energie veškerenstva. 

V Knize proměn je podstatou hory stálost - stání, přestání, zastavení. Hexagram Ken -

stání, je mezi hexagramy znám jako taoistický - jako taoista, naplněný postojem 

Laovým a Čuangovým, jejich zdrženlivou sebejistotou. 

Nejčastější symbolikou hory je idea spojení nebe a země, nebo propojení tří oblastí: 

nebe, země a pekla, které se protínají v jedné ose. Možnost přístupu je zajištěna 

posvátným místem, tzv. středem světa, kudy probíhá zmíněná osa. Tímto středem bývá 

Obr. 55 
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právě hora nebo strom, či chrám symbolicky chápaný jako hora. Kromě konkrétních hor 

fyzicky existujících v našem světě, bývají středem světa i hory mýtické jakou je 

například hora Méru. V Bibli je hora symbolem Boží věrnosti a často je chápána jako 

útočiště v nebezpečí. 

Křesťané některé hory považují za posvátné, ne samy o sobě, ale proto, že byly Bohem 

vyvolené. Je to například hora Choreb (Sinaj), kde Bůh poprvé promluvil k Mojžíšovi a 

na níž mu předal Desatero, nebo hora Karmel, kde přebýval prorok Eliáš. 

V korejských básních jsou hory symbolem „čistého" a „posvátného", tj. v buddhismu 

pravé podstaty srdce (buddhovské podstaty). 

Symbolika hory je obsažena i v tibetské vlajce. Ve středu vlajky se nachází bílá 

zasněžená hora, kteiý symbolizuje Tibet, často nazývaný „země obklopená zasněženými 

horami". Na vrcholku hory je slunce se zářivými paprsky svítícími do všech směrů, 

které symbolizuje radost ze svobody, duchovní a materiální štěstí a blahobyt všech 

bytostí žijících v Tibetu. 

3. 2. 1. Symbolika Středu 

Nej zajímavější symbolikou hory je symbolika středu. Střed 

je „místem" umožňujícím propojení různých oblastí, je 

průlomem, otvorem k posvátnému. Je možností člověka 

spojit se s transcendentnem prolomením jeho pozemské 

úrovně do „vyšší" reality. V kosmologických představách 

mnohých národů představuje hora centrum světa, které 

symbolizuje absolutní skutečnost, obraz světa, místo 
Obr. 56 
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přechodu. V zásadě šlo o to, že každé posvátné místo byl vlastně střed světa. Mohlo se 

jednat o horu, město nebo chrám, jakékoli místo, které představovalo prolínání posvátna 

do světského prostoru. Tyto posvátné prostory mohly být i vybudovány - jejich stavba 

byla svým způsobem kosmogonií, stvořením světa. V těchto místech se mělo stýkat 

Nebe se Zemí, případně i s Peklem - to záleželo na tom, která kultura místo vystavěla. 

Existovaly tak kultury s představou tří kosmických oblastí - Nebe, Země a Pekla a 

„střed" tvořil právě průsečík těchto tří oblastí. Zde ve "středu světa" se propojují 

všechny tři kosmické úrovně. Propojení je vyjádřeno sloupem, osou světa (axis mundi), 

který je umístěn v pupku světa. Namísto sloupu může osu světa symbolizovat posvátná 

hora. Její okolí se pak stává nejvyšší zemí, protože odtud lze dosáhnout nebe. Ve středu 

světa se proto nalézají posvátná města a svatyně. Jsou jakousi napodobeninou svaté hory 

a opět mají funkci spojovacího článku mezi třemi sférami kosmu. Náš svět leží vždycky 

ve „Středu." 

V tradičních společnostech dochází k opakování symboliky středu. Ve středu země stojí 

město, ve středu města chrám, ve středu chrámu oltář atd. Tradičnímu člověku to však 

nestačí, a proto si i svůj příbytek staví ve středu světa, aby byl neustále uprostřed kosmu. 

Semangové říkají, že kdysi kmen stromu spojoval vrcholek Kosmické hory, tedy Střed 

světa s nebem. Z toho vyplývá, že kdysi bylo spojení s nebesy i vztahy s božstvem 

snadné a přirozené, ale kvůli rituálnímu prohřešku byla tato spojení přerušena a bohové 

se stáhly ještě výše na nebesa. Ze symboliky středu vyplývá jeden důležitý poznatek. Co 

je ve středu, je posvátné a tedy, jak Eliade uvádí, absolutní realita. Dosažení středu 

vyžaduje značné úsilí a námahu (pouť na horu - do chrámu, duchovní pouť). Cesta k 

posvátnému tedy znamená cestu k trvalému, věčnému, jistému a smysluplnému. 
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3. 2. 2. Střed světa - hora 

Podle indických představ byla právě takovým středem mýtická hora Méru. Představy o 

této hoře existovaly ve velmi starých dobách v různých částech světa. Řekové ji 

například nazývali Olymp a umístili ji do Řecka, kde žili (a kde tedy muselo být vše). 

Popis Olympu se velmi shoduje s horou Méru: na vrcholku Olympu žijí bohové (Zeus 

atd.), stejně jako na hoře Méru. Stejnou představu mají i Skandinávci. Existuje mapa 

vesmíru starých Norů, Vikingů. Zobrazuje centrální ostrov s mořem okolo, v jehož 

středu stojí velká hora. Na jejím vrcholku je Asgard, příbytek bohů - Thora aj. Toto 

pojetí vesmíru lze vystopovat v různých kulturách po celém světě. 

Mýtické hory leží ve středu světa. Kailás je považován za viditelné projevení mýtické 

hory Méru, stejně tak Olymp. Íránci měli horu Haraberezaiti (v pohoří Elborz), 

buddhističtí obyvatelé Laosu měli horu Zinnalo. 

V židovských apokryfech je Chrámová hora 

středem světa. Vždy se jednalo o horu, u které se 

věřilo, že se stýká s Nebem. Mezopotámské 

představy měly horu zikkurat jako spojovatelku 

nejen Nebe a Země, ale i obývaných území. Tato 

hora byla tzv. kosmická hora a byla uměle 

postavena lidmi. Ve střední Palestině je hora Garizim (je nazývána také "Pupkem 

světa"). Křesťané zase věří, že onen symbolický střed světa je pahorek Golgota. 

Kosmické hory, středy světa, symbolizovaly místo, kde bylo započato Stvoření. 

Severoamerický kmen Paiute hovoří o vysoké hoře ve středu vesmíru, na které sídlí 

Slunce. 

Obr. 57 
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Symbolika středu se objevuje i v naší zemi v souvislosti s horou Říp. To byl střed země, 

místo, kudy probíhala osa světa, to bylo místo, odkud se příchodem prvních osadníků 

kultivoval svět, vlastně se znova tvořil. Praotec 

Čech pravděpodobně neexistoval, existovala ale 

vůle ,býti spolu'. Vypráví se, že zde naši předci 

postavili na zemi „dědky", jež v bělostném rouše 

nesli z prvotní vlasti, zanítili veliký oheň a 

obětovali na poděkování a pro požehnání zápalnou 

oběť. Postavením idolů „dědů", obětí bohům i pojmenováním země, tak symbolicky 

stvrdili zabrání nové „zaslíbené" země. 

Obr. 58 

3. 2. 3. Střed světa - chrám 

Chrám je chápán jako posvátná hora, tedy jako místo spojení nebe a země, spojení 

s transcendentnem. Chrámy a města stojí na místech, kde se setkávají různé kosmické 

oblasti, leží v jedné ose země - nebe - peklo. Přirozeným modelem každé architektury 

byla hora, symbol středu. (Str. 83 Benoist.) Víru v nebeské archetypy měst a chrámů 

spojuje rovněž symbolika Středu. Chrám byl utvářen jako imago mundi - ideální obraz 

struktury světa a to proto že je jakožto dítě bohů posvátný. Příbytek bohů, chrám, 

ustavičně znovuposvěcuje svět, nebo ho představuje i obsahuje zároveň. „Svět je 

nakonec ve svém celku znovuposvěcován díky chrámu." (Eliade 2006, 43) Je tedy 

neustále očišťován svatostí svatyň. 

V archaických kulturách získávají chrámy, města a dokonce celá území obydlená lidmi 

svůj nebeský předobraz (archetyp) dřív než byly založeny, postaveny nebo dobyty. 

„Chrám není pouze imago mundi, je zároveň pozemskou nápodobou transcendentního 

modelu." (Eliade 2006, 42) U Altajských národů mají hory ideální prototyp v nebi. V 
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íránské kosmologii zurvánovské tradice „každý pozemský jev, ať už abstraktní nebo 

konkrétní, odpovídá nebeskému, transcendentnímu, neviditelnému výrazu, „ideji" v 

platónském smyslu. Každá věc, každý pojem má dvojí podobu. Stvoření je tak zdvojeno. 

Obzvlášť chrám měl nebeský prototyp. Hospodin ukazuje na hoře Sinaj Mojžíšovi 

„podobu" svatostánku, který mu má postavit: „Uděláte všechno přesně podle toho, co ti 

ukazuji jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů" (Ex 25,9). 

Dále jsou to babylónská města, u kterých nacházíme předobrazy v souhvězdích. V 

neposlední řadě i Platónova ideální polis má svůj nebeský archetyp. 

Chrámy byly od pradávna pojímány jako reprodukce vesmíru v jeho podstatě. Takovým 

chrámem byl například Šalomounův chrám v Jeruzalémě stojící na chrámové hoře: 

zařízeného podle Božích nařízení. Byl pojímán jako obraz celého stvoření, které se 

shromažďuje v klanění a službě kolem svého Pána. Podle židovského přesvědčení byl a 

po příchodu Mesiáše znovu bude příbytkem Boha na zemi. Babyloňané své chrámy 

přímo pojmenovávali jako "Hora domu" nebo "Pouto Nebe se Zemí". Tímto vlastně 

připodobňovali své chrámy a svatostánky ke kosmickým horám a tím i ke Středu. V 

buddhistické i hinduistické mytologii se také objevuje myšlenka o chrámu, který 

představuje ústřední horu. 

Chrám Borobudur na Jávě je postaven na umělé hoře (podobně jako zikkuraty v 

Mezopotámii), což symbolizuje obraz Kosmu. Babylón znamená město "Brána bohů", 

protože se věřilo, že právě na tomto místě bohové sestupovali na Zem. Posvátnost hory 

je pravděpodobnou inspirací i pro stavitele pyramid, které tak mohly evokovat zjevení 

první hory. Také svatá města jsou připodobňována k vrcholkům kosmických hor. 

Baziliky prvních století po Kristu, stejně tak i katedrály ve středověku mají 

symbolizovat „Nebeský Jeruzalém" jako střed světa. 
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S kruhovým principem se setkáváme od počátku jakýchkoli staveb. Ať už to byly 

keltské kamenné kruhy, rondely nebo rotundy. Kruh je archetypem celosti, odrazem 

božského na zemi. Rotunda se tak stává božským vzorem na zemi díky nebeskému 

charakteru kruhového půdorysu. Kruhový princip se objevuje i půdorysech barokních 

chrámů. Barokní malby v klenbách chrámů zobrazují široký a otevřený prostor nebe, 

často symboliku nanebevstoupení. Barokní malba tedy přímo spojovala prostého 

věřícího s duchovním světem, který se mu otevíral přímo nad hlavou. Chrám jako střed 

světa byl onou spojující osou a barokní malba svými iluzivními prvky tuto myšlenku 

dokonale vyjádřila. 

3. 3. Mýty a legendy 

Motiv hory se objevuje i v některých legendách a mýtech. Některé byly již zmíněny 

v souvislosti s výstupem na horu, ať už to byl Sisyfos a 

jeho přijetí životního údělu nebo kult bohyně Kybelé, 

která byla uctívána na vrcholcích hor. Nyní zmíníme i 

některé další. O posvátné hoře vypráví egyptská 

kosmogonie stvoření světa, nazývaná podle města, ve 

kterém vznikla - kosmogonie heliopolská. Vypráví o 

době, kdy na zemi byla pouze tma a nekonečný oceán, 

tzv. Nunovy pravody. 

Tehdy se sluneční bůh Atum vynořil z tohoto pravodstva jako původní prapahorek. 

Symbolika kosmické hory se objevuje i v mýtu o stvoření člověka. Protože posvátná 

hora spojuje zemi s nebem, vyznačuje tak nejvyšší bod světa. Z toho plyne, že území, 

Obr. 59 
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které ji obklopuje a které tvoří „náš svět", je považováno za nejvyšší zemi. „Ráj byl 

„pupkem země" a podle syrské tradice byl uložen „na hoře vyšší než všechny ostatní." 

(Eliade 2004, 42). 

Křesťané věří, že Golgota ležela ve středu světa, tedy na vrcholu kosmické hoiy. 

Představovala tak místo, kde byl stvořen a pohřben Adam. 

Také izraelská tradice prohlašuje, že je nejvyšší zemí. To byl také důvod proč nebyla 

Palestina za potopy zaplavena. Legenda o potopě světa je rozšířená po celém světě. 

Nejznámější podání o potopě pochází z Bible. Země byla naplněna zlem, a Bůh se 

rozhodl, že ji zničí. Jediný, kdo se měl zachránit, byl Noe a jeho rodina. Bůh Noemovi 

přikázal, aby postavil Archu, která podle biblické legendy přistála na úbočí hoiy Ararat. 

Příběh o potopě světa nacházíme také v Eposu o Gilgamešovi. Když zemřel Enkidu, 

Gilgamešův přítel, dlouho ho jej oplakával. Aby ho nestihl stejný osud, vydal se hledat 

nesmrtelnost. Dlouho putoval k moudrému Utanapištimovi, praotci všech lidí, který po 

velkém trestu, uvaleném kdysi bohy na lidské pokolení, jako jediný člověk i se svou 

rodinou přežil. Spravedlivý Utanapišti, který není nikdo jiný než biblický Noe, je 

zpraven o úmyslu boha Ea potrestat lidstvo potopou. Postaví tedy loď, na niž uvádí svoji 

rodinu a veškerou zvěř, zdárně přečká potopu a přistává na hoře Nisir, biblické hoře 

Ararat. Pověst o hoře Ararat pochází z příběhu o stvoření světa. Arméni považovali 

Ararat za střed Země a věřili, že pocházejí z této hory. Podle legendy je tato hora 

střechou světa a řeky Tigrid a Eufrat tečou dolů přes zahrady Ráje k zúrodnění 

mezopotámských plání. 

Přední tibetský jogín Milaräpa, jenž se narodil v roce 1040, meditoval v jeskyni na hoře 

Kailás, než dosáhl dokonalého osvícení. K této události se váže příhoda o soutěži mezi 
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Milaräpou a bonským knězem Nara-Bončungem o horu Kailás. Pánem hory se měl stát 

ten, kdo první dosáhne vrcholu. Kněz vyrazil brzy a cestou bubnoval na bubínek, ale 

Milaräpa počkal až do západu slunce. Dojel na vrchol na slunečních paprscích a svého 

soupeře porazil. Kněz upustil bubínek a stopy po něm lze na hoře vidět dodnes. Oba se 

smířili když dostal Nara-Bončung svolení pobývat na sousedním vrcholu. 

Některé legendy popisují samotné stvoření hory. 

Tak například mytologie Starého Mexika vypráví 

o bohyně zemi - podivuhodné příšeře sestávající 

pouze z očí a úst. Dva z Tezzatlipoků se změnili 

v hady a bohyni obtočili, přičemž ji tiskli takovou 

silou, až se rozpadla na dvě části. Z jedné její 

Obr. 60 poloviny utvořili povrch země, z druhé oblohu. 

Z jejích vlasů vyrostly stromy, květiny a byliny. Hory a údolí vzešly z jejího nosu a 

z jejích ramennou. 

Jeden z příběhů o stvoření hory je odvozen z Rámájany (v sanskrtu Příběh o Rámovi). 

Aby mohl Hanumán (opičí spojenec prince Rámy) oživit raněné a mrtvé Rámovy 

vojáky, poslali ho na horu Kailás pro bylinu, která navrací život. Hora byla nedaleko 

mýtického ráje Šambhaly. Hanumán však nemohl rostlinu najít, a tak s sebou přinesl 

celou horu. Když se byliny posbíraly, hodil horu zase zpět na původní místo, ale netrefil 

se, a tak hora stojí na svém nynějším místě. 

Poučný příběh o vzniku hor vypráví mýtus o stvoření světa. Bůh oslovil Satana, aby 

spolu stvořili zemi a lidi. Hlína je pod vodou, a tak Bůh přikázal Satanovi, aby se do ní 

ponořil a trochu jí přinesl. Podmínkou bylo, že ji musí požehnat nejprve ve jménu Boha 
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az na a pak satana. Satan však požehnal v opačném poradí, a tak se nedokázal ponořit 

dno vod, aby hlínu přinesl. Nepodařilo se mu to ani napodruhé, a teprve když před 

třetím skokem do vody pronesl požehnání ve správném pořadí, se mu to podařilo. Dal 

hlínu Bohu a ten ji hodil na vody a požehnal. Vyrostla z ní země. 

Satan však kus hlíny skryl ve svých ústech, aby později mohl také sám stvořit zemi. 

Když Bůh požehnal hlínu, kterou hodil na hladinu vod, nezačala však růst jen tato volná 

hlína, ale začala narůstat i ta, kterou Satan skrýval ve svých ústech. Nakonec, když se 

obával, že ho rostoucí hlína zahltí, přikázal mu ji Bůh vyplivnout. A tak vznikly hory. 

V hinduismu jsou některé hory přímo ztělesněním boha Šivy, který v podobě ohnivého 

sloupu vychladl do jejich podoby. Arunáčala je považována za božský projev, 

nejmocnějšího Boha hinduistického panteonu Šivy. Dle legendy se na tomto místě zjevil 

jako nekonečný sloup ohně. Protože projevené božství ve formě ohně umožňovalo 

každému snadné dosažení osvícení, změnil se nakonec Šiva z ohnivého sloupu na horu. 

Tato hora byla v předcházejících dobách ze zlata, ale v nynější době bohyně smrti Kálí 

je ze žuly. Přesto má hora stále svou neobyčejnou moc darovat lidem nejvyšší štěstí. 

Podle legendy sám Šiva přivolává k hoře vyvolené. Také Kailás považují hinduisté za 

příbytek boha Šivy, někteří dokonce za samotného Šivu ve stavu věčné meditace. 

Ve všech těchto legendách a mýtech se objevuje hora jako posvátná, buď proto, že je 

ztělesněním božstev či místem, kde tato božstva pobývají. V další části se zaměříme na 

samotný pojem posvátna a jeho význam v současnosti. 
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3. 4. Posvátnost 

Není úplně snadné jednoznačně definovat 

termín posvátnost. Tento pojem většinou 

evokuje jakousi souvislost s 

nadpřirozeným, tajemným, tedy vyvolává 

čistě abstraktní představy a jako takový je 

jen obtížně vymezitelný. Posvátnost 

vyjadřuje většinou určitou neobyčejnost, 

výjimečnost, odlišnost od běžného. Odkazuje také k zapovězenosti, k zapovězenému 

místu. „Řekl: Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda 

svatá." (Ex 3,5) Existuje tedy viditelný svět, ve kterém zároveň zakoušíme i zkušenost 

neviditelného. 

Idea posvátnosti může vzniknout pouze za předpokladu, že se vnímáme odděleně od 

světa. Tato oddělenost způsobuje, že „uctíváme" něco většího, vyššího než za co 

pociťujeme sebe a svět tak rozdělujeme na dvě části - svět viditelného a neviditelného. 

Svět tedy vnímáme a zakoušíme jako něco J iného" než jsme my a tato jinakost 

způsobuje, že můžeme vnímat svět jako posvátný. Původ náboženských představ a 

posvátných zkušeností pramenil právě odtud. Svět se musel našim předkům jevit jako 

nezměrný, nepoznaný a nebezpečný, a proto vnímaný jako chaos. Dokud jej člověk 

neuspořádal a tedy vlastně nevytvořil, nemohl se v něm pohybovat. Byl to vlastně jakýsi 

akt přivlastnění si světa. Pro starověké národy byly vztahy mezi mytickým světem a 

světem přírody velice důvěrné a blízké. Myšlenka posvátnosti tak provázela celý svět po 

Obr. 61 
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dlouhá staletí. Lidé ji mohli cítit jako cosi samozřejmého, díky divokosti neobydlené a 

neprobádané země, ve které přímo žili. 

Pro Eliadeho termín posvátné splývá do jisté míry s pojmy smysluplné, pravdivé, 

skutečné, trvalé či stálé. Jinými slovy, schopnost a potřeba prožitku posvátna souvisí se 

schopností a potřebou udělovat životu význam a smysl, uvádět věci do souvislostí a 

vztahů, nacházet ve světě určitý řád. 

Pomocí symbolů a mýtů člověk uchopil tento svět tím, že mu dal význam a díky 

opakování posvátných rituálů se zbavil těžkého pocitu, že veškerá rozhodnutí a 

budování jakéhokoli smyslu - hodnot společnosti, vztahů a chování - je na něm 

samotném. Potřeba řádu souvisí s potřebou jistoty a lidé potřebovali tento řád, aby se 

„zabydleli" na této planetě a každou vteřinu neumírali strachem, co se může stát. 

Eliade označuje projevy posvátna termínem hierofanie. Pojem hierofanie jednoduše 

znamená, že se nám projevuje cosi posvátného. Pro archaické kultury je hierofanií 

především svět sám o sobě, včetně lidského života. Nej zřetelnějším projevem posvátna 

je pro tyto kultury existence sama - zkrátka to, co je, co skutečně existuje, co je reálné, 

co bylo nějakým způsobem stvořeno, nevzniklo samo od sebe a tudíž automaticky 

odkazuje k tomu, co mu propůjčuje existenci. 

„Pozorujeme-li chování archaického člověka v celku, zjistíme toto: ani předměty 

vnějšího světa, ani lidské úkony samy o sobě nemají žádnou autonomní vnitřní hodnotu. 

Předměty nebo úkony nabývají hodnoty, a tím se stávají reálnými, jestliže se tím či oním 

způsobem podílejí na realitě, která je přesahuje." (Eliadel993, 9) Tímto způsobem se 

může stát, že se jeden kámen či skála či cokoli se stane posvátnými, protože sama jejich 

existence je hierofanií: je nestlačitelná, nezranitelná, je něčím čím není člověk. Odolává 

času, její existence se umocňuje trváním. „Předmět tedy potom působí jako nádrž cizí 

síly, která ho odlišuje od jeho prostředí a uděluje mu smysl a hodnotu." 
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Náboženský člověk hluboce touží být, účastnit se skutečnosti, a ta mu je dána pouze 

v posvátném. Proto se snaží umístit svoji existenci do „středu světa". Tato skutečnost je 

pro něj pevným bodem, který mu poskytuje orientaci a tím i smysl na rozdíl od 

nedefinovatelného chaosu. Posvátné místo tvoří zlom v homogenním prostoru. 

„Uprostřed homogenní a nezměrné rozlohy, kde žádný opěrný bod není možný, 

odhaluje hierofanie absolutní „pevný bod", „střed". (Eliade 2006, 18) Ten je 

symbolizovaný otvorem, či branou umožňující spojení s nadpřirozenem. Objev či 

zjevení tohoto posvátného prostoru, či promítnutí pevného bodu - „středu"- znamená 

totéž co stvoření světa, vytváří totiž skutečnost. „Nic z toho, co patří do oblasti 

profánního, neparticipuje na bytí, protože profánní nebylo ontologicky založeno mýtem, 

nemá exemplární model." (Eliade 2006, 65) Rozdíl mezi posvátným a profánním je tedy 

protikladem mezi skutečným a neskutečným. 

„Dalo by se říci, že dějiny náboženství, od těch nejprimitivnějších až po ta 

nej rozvinutější, jsou jakýmsi nahromaděním hierofanií, projevů posvátných skutečností. 

Od nejelementárnější hierofanie, jakou je například projev posvátného v nějakém 

předmětu, v kameni či stromu, až po nejvyšší hierofanii, jakou pro křesťana představuje 

vtělení Boha v Ježíši Kristu, neexistuje přerušení kontinuity. Je to stále týž tajuplný akt: 

projev čehosi ,docela jiného', skutečnosti, která nenáleží našemu světu, v předmětech, 

které tvoří nedílnou součást tohoto našeho ,přirozeného', profánního světa." (Eliade 

2006, 12) 

„...těm, kdo mají náboženskou zkušenost, se tak může celá příroda odhalit jako 

kosmická posvátnost. (Eliade 2006, 13) 
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3. 4.1. Odposvátnění světa a hledání celistvosti 

„Ve vnímání svého okolí viděli lidé odjakživa duchovní síly na zemi i v nebeské klenbě. 

Fyzický svět měl „vertikální rozměr. Dnes jsme však do značné míry připoutání k 

„horizontálnímu" typu vnímání, ze kterého byla posvěcující přítomnost bohů 

vyloučena." (Komárek 2006, online) 

Zprvu byla posvátná celá krajina, duši krajiny chápali lidé jako posvátný pocit z celé 

přírody. Za křesťanství se stalo posvátným jen to, co vzniklo lidskou rukou, co bylo 

dílem člověka. Z kopce se posvátnost přenesla na kapli postavenou na vrcholu. Postupně 

i dílo lidských rukou a křesťanských symbolů bylo zbavováno své duchovní stránky. 

Dnes máme pocit, jakoby posvátnost ze světa zmizela úplně. 

Současná společnost je poznamenána tím, co by se dalo nazvat jako „odkouzlení", 

odnáboženštění světa. Desakralizace je příznačná pro veškerou zkušenost 

nenáboženského člověka moderních společností. Jako taková je tedy jevem, který se 

objevil poměrně nedávno. 

Příroda si však nadále uchovává své 

kouzlo a svoji vznešenost, v nichž 

můžeme rozluštit stopy dřívějších 

náboženských hodnot. Příroda působí 

na každého z nás, jedná se však o 

neurčitý a těžko definovatelný pocit. 

Odposvátněním světa však ztrácíme hlubší vtah ke světu jako celku v jeho vesmírném 

pojetí, ztrácíme přesah, spojení se s něčím vyšším. Kposvátnosti totiž můžeme 

přistupovat jako k prvku utvářející tento svět a jako cestu k jeho hlubšímu poznání. Na 
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druhé straně odposvátnění světa můžeme chápat jako osvobození se od dogmat 

vytvářených po staletí různými církvemi a tím otevírající prostor pro kladení otázek, 

zkoumání a hledání. Takto po staletí vytvořenou posvátnost můžeme chápat jako 

překážku a člověk pak nebude opravdu svobodný dokud nezabije posledního boha. 

Posvátné vnímáme v sobě a nepotřebujeme k tomu žádná „potvrzení" od vyšších 

představitelů náboženské moci. Tato moc ztrácí na síle a v souvislosti právě s tím se 

dnes hovoří o odposvátnění, odkouzlení světa. Problémům ztráty vlivu náboženství v 

evropské společnosti se věnuje filozof Marcel Gauchet. 

Zabývá se otázkou, zda se v moderním světě ztrácí spolu s veřejnými náboženskými 

projevy také osobní víra. To, k čemu opravdu dochází, je ztráta „moci" náboženství, 

jako instituce, „...konec institucionalizovaného neviditelného" (Gauchet 2004, 238) 

Konec náboženství je možný, ale neznamená to, že by to náboženské mělo přestat 

promlouvat k jednotlivcům. Posvátné je v nás založeno. Posvátnost je prvek ve struktuře 

vědomí, nikoli historicky vyvíjená zkušenost. Posvátné se v nás zakládá i prožitkem 

skutečnosti, že jsme zde sami pro sebe, že jsme. 

„Rozdělení skutečnosti na dvě části, na viditelné a neviditelné, je ten nejběžnější krok, 

jemuž se nevyhneme při sebeprostším z myšlenkových pochodů." (Gauchet 2004, 239) 

Skutečnost má tedy dvě tváře a určuje tak naše vnímání. Toto rozdvojení skutečnosti 

slouží jako opora všem existujícím druhům náboženského přesvědčení, ale ze své 

podstaty žádnou víru neplodí, ani žádné přesvědčení a nemusí z něj vzejít tak žádný typ 

posvátnosti. Svět tu prostě jenom je. Naše oddělenost, vydělenost subjektu od světa 

vytváří všechny naše myšlenky o něm. Buddhismus a taoismus o žádné vydělené 

subjektivitě nehovoří. „To prázdno a nic, s nimiž pracují, jsou schopny vystihnout lépe 
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čistou myšlenkovou zkušenost, již je třeba vyjádřit, než běžné kategorie křesťanské 

teologie." (Gauchet 2004, 239) Prázdno nebo nic jsou neomezený a nerozlišený celek a 

poznat je můžeme v případě, „když jsme se osvobodili z pout vnějšího zdání, které nás 

tlačí k tomu, abychom věřili v pluralitu jevů a sní i v klamné zdání její vlastní 

samostatné existence." (Gauchet 2004, 239) Pravdu o světě zjistíme, budeme-li jej vidět 

jako jeden a nerozlišený. 

To co nás oddaluje od náboženských systémů je jejich rozhodnutost, neměnnost, daná 

pravda. „I když pro klid duše toužíme po řešení, nejsme ochotni se vzdát svobodné 

možnosti klást otázky. To je důvod proč jedinec postmodemí doby ve své podivné touze 

po posvátném dochází k jakýmsi synkretickým a proměnlivým myšlenkovým kolážím." 

(Gauchet 2004, 243) Větší individualizace znamená větší problém se sebou. 

V archaických kulturách se institucionalizace neměnného stala nástrojem 

k neutralizování otázky po vlastním já. Každý jedinec v něm byl bezpečně ujištěn o své 

nutnosti, a to díky tomu, že měl svým společenským prostředím, kam odjakživa pevně 

patřil, přesně určenou roli a místo. 

V rámci řádu, o němž se věří, že je naprosto nedotknutelný, nás nic nemůže vybízet 

k tomu, uvědomit si svůj odstup, oddělení od sebe, které přináší i ta nej nepatrnější 

změna. Tento řád věcí byl dokonalý, na všechno znal odpověď. V takovém světě, který 

má neměnnou vnitřní podstatu, byl okamžik zrození i smrti lhostejný. „To co bylo, mělo 

být i nadále, vaši druhové měli stejně jako předtím vy dále naplňovat člověku vyměřený 

koloběh času." (Gauchet 2004, 244) 
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Za opuštění náboženství se platí tím, že se stává složité být sám sebou. Stojíme tváří 

v tvář otázkám, proč zrovna já, proč jsem se narodil v této době, co se po mně chce, proč 

se mi to stalo... 

„Jsme nyní odkázáni na život bez ochranného oděvu a v úzkosti, již jsme byli z boží 

milosti od počátku lidských dějin více méně ušetřeni." (Gauchet 2004, 245) 

Na druhou stranu se nám otevírá celý svět, který můžeme prozkoumávat a těšit se 

z vlastního poznávání. „Když bohové zmizí ze světa, když se tam přestanou objevovat, 

aby předvedli svou jinakost, svět sám se nám začne zdát jiný, začneme v něm vidět 

pomyslné hloubky..."(Gauchet 2004, 241) 

Nyní je na každém z nás, aby hledal odpovědi na své otázky. Na jedné straně se stáváme 

středem veškerého dění, vytváříme svou osobnost a na druhé toužíme po úplném 

zmizení. Je v tom jakási rozpornost, ale je nám vlastní. Vyměnit ji zpátky za 

náboženskou útěchu by bylo pohodlností a únikem před sebou samým. 

ohraničenost v prostoru a čase. Jistota zániku těla v nás může budit nedůvěru v jakýkoli 

smysl našeho života. Na jedné straně se ohraničujeme vlastním tělem, přesto však 

Kolem sebe slyšíme pojmy jako globalizace, 

amerikanizace, vývoj směřuje k miniaturizaci (nano 

technologie). Hledá se neustále konečná matrice, 

podstata, základ života, bytí. A zároveň zjišťujeme, že 

když se oné matrici blížíme, stále se nám vzdaluje. 

Prostor paradoxně dokazuje nekonečnost, hledáme 

menší částici a menší, a konec přitom neexistuje. 

Uvědomujeme si totiž vlastní omezenost a 

O dnešní době se mluví také jako o informačním věku. 

Obr. 63 
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toužíme obsáhnout celý svět. Toužíme po svobodě, sníme o velké jednotě, toužíme po 

návratu Přes všechnu omezenost a ohraničenost, cítíme i obrovský prostor, pocit 

splynutí s okolním světem. Na jedné straně se vymezujeme, na druhé nedokážeme 

přesně definovat hranice vlastního těla, kde končí kůže a začíná jiné než to, co 

považujeme za sebe. 

Potřeba celku, celistvosti je nám vlastní. Příroda tento prožitek celosti nabízí. 

V současné době se však místo propojování se s přírodou, napojujeme na internet. Ten 

se tak stává zástupným symbolem, který poskytuje okamžité spojení se s větším celkem 

či dokonce s celým světem (pokud je připojený), nebo budí alespoň takové zdání. Pocit 

propojenosti se vším a okamžitě je povznášející, k tomu ale Cílek píše: „Právě ten 

mystický rozměr propojování dává internetu něco z náboženské zkušenosti napojení se 

na větší celek. Já však věřím na pomalé a pracné cesty." (Cílek 2005,137) 

3. 4. 2. Posvátnost hory 

Každý z nás zažil někdy zkušenost, kdy měl pocit, že se setkal s něčím zvláštním, kdy se 

jakoby propadl hlouběji sám do sebe. Měl možnost vnímat cosi jako univerzální princip 

nebo Život sám. Takovéto zkušenosti přicházejí, když je vůbec nečekáme a prožíváme 

je se samozřejmostí. Až zpětně si uvědomujeme, že jsme prožili něco výjimečného. 

Často je provází bezmyšlenkovost a pocit štěstí bez zřejmého důvodu. 

V meditační síni 

Střetne-li se jeho blankytný pohled s modravými horami, ani zrnko prachu se mezi ně 

nedostane, Jas přírody pronikne až do kostí. Načpak toužit po nirváně? (Prázdné hoiy 

jsou plné větru a deště 2002, 54) 

101 



Na světě nacházíme dodnes místa, která se svým působením odlišují od ostatních, a 

která nám pomáhají tuto zkušenost prožít. Tato místa vnímáme jako posvátná a 

spojujeme je s pojmem „genius loci". V latině znamená genius loci „duch místa". 

Popisujeme tak zvláštní atmosféru, kterou člověk zažívá na některých místech. Slovo 

"duch", ve smyslu duch místa, zde má dva spojené významy: jednak pocit, atmosféru 

nebo charakter, ale také neviditelnou bytost s vlastní duší a osobností. Takováto místa 

spojená s přítomností přírodních duchů se vyskytují poblíž vodopádů, pramenů, v 

hustém lese, na poušti, u řek nebo v močálech, pod různými stromy, v horách nebo na 

mořském pobřeží. Přírodní duchové těchto míst dostali v klasické mytologii rodová 

jména, a tak například oreády jsou horští duchové. „Na krajinu musíme nazírat jako na 

dryádu nebo oreádu. Krajinu máme pociťovat jako nějaké tělo. Každá krajina je ideální 

tělo pro zvláštní druh ducha. (viz. Stibral 2005, 99) V dnešním slovníku má však tento 

obrat spíš význam specifické atmosféry daného místa, než jakési místní ochraňující síly. 

Schopnost vnímat rozdílné vlastnosti různých míst je vlastní každému člověku. Rozdílné 

pocity máme z místa, kde pracujeme, nebo kde bydlíme, jinak vnímáme město a 

přírodu, hory a nížiny, den a noc. Všechno má svou vlastní kvalitu a vzbuzuje určité 

emoce, pocity, postoje a stavy mysli. 

Na celém světě se nacházejí místa, která jsou považována za posvátná. Mezi ně patří 

různé přírodní objekty, jako jsou prameny, hory, háje nebo pahorky, nebo to jsou místa 

vytvořená člověkem, jako megalitické kameny, kamenné kruhy, hroby nebo chrámy. 

Většina evropských katedrál byla postavena na místech předkřesťanských posvátných 

stanovišť. Volba místa pro výstavbu takové stavby nebyla náhodná a odvisela od 

určitých kvalit místa. Mnohá takováto místa jsou uctívána pro to, co se tam odehrálo 
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v minulosti: různá zjevení, mystické zážitky, nebo 

jsou to sídlo bohů či se zde narodil nebo zemřel 

nějaký hrdina či světec. 

Obr. 64 

Idea výlučnosti hor i lidí v nich žijících je prastará. 

Do hor a pustin odcházeli mniši a poustevníci mnoha 

náboženství. Na základech jejich pousteven vyrostly 

kláštery i celá města, ba dokonce státy (Meteory, 

klášter v Kapadocii, italské Monte Cassino, město Monemvasia na Peloponésu a státy 

Athos a San Marino, incké horské svatyně a posvátný himalájský stát - Tibet. Mohamed 

poprvé uslyšel recitující hlas archanděla Gabriela v osamělé jeskyni hory Hira poblíž 

Mekky. Na hoře La Věrně měl při kontemplaci svatý František zjevení a následně byl 

stigmatizován. Indiáni uctívají horu Rainer jako horu Boha. Také jednotlivé vrcholy 

And v Peru jsou uctívány jako zosobnění mužského principu, čirého ducha. Tato víra v 

posvátná místa je přítomna ve všech náboženstvích, včetně křesťanství, a posvátná místa 

se vyskytují na celém světě. V Evropě jsou známy Lurdy ve Francii, Fatima v 

Portugalsku, Medžugorje v Hercegovině či Veles v Bosně. Dále můžeme pokračovat 

výčtem biblických posvátných hor jako je Tábor, Sinaj, Ararat i Golgota. Řekové měli 

Parnas a Olymp, Japonci Fuji, Katalánci Monserrat, Slovinci Triglav, Slezané Slézu 

(Šležu), pobalští Slované Arkonu, v Malopolsku byl posvátnou horou Wawel, Keltové 

měli Mont st. Michael, dále je to Albordž Peršanů, hora Qáf muslimů, Kailás Tibeťanů, 

Arunáčala v Indii, Kchun-lun Číňanů. S posvátnými horami se tedy setkáváme po celém 

světě a můžeme pozorovat, jak přitahují tisíce lidí, kteří touží poznat toto jedinečné 

místo a být tak blízko posvátnému. 
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Poustevníci a jogíni odjakživa věděli a přímo žili zkušenost, že provádění duchovní 

praxe v horských oblastech a v blízkosti masivních kamenných hor usnadňuje 

koncentraci a hlubší náboženský prožitek. Jakkoli byly pocity samoty silné, v horách 

mnichové prožívali současně i radost ze svobody a nezávislosti. Podobně staří Egypťané 

znali toto umocňování soustřeďování na bytí a využívali k tomu kamenné pyramidy. 

Mnoho poutníků a jogínů se dodnes vnitřně obrací k posvátné hoře Kailásu ve svých 

meditacích. Také básníkovi a jogínovi Milarepovi na své cestě za poznáním pomohly 

meditace v Himalájích. „Tyto hory jako by samy pomáhaly jeho duchovnímu úsilí svým 

tajemným fluidem, plným jasných vibrací a velkolepé síly. Jako by sám Kailás, 

posvátné sídlo Milosrdného, zde takřka na dosah ruky, sálal svým božským dechem, 

kam až oko dohlédne, a prosvěcoval celý širý kraj." (Tomáš 1996, 289) 

Anglický filozof, novinář a spisovatel Paul Brunton, líčí svou cestu do hor ve své knize 

Poutníkem v Himalájí. Co hledal inteligentní člověk západní civilizace v osamělosti 

horských štítů? Na to je jednoduchá odpověď: sebe. Hory byly pro něj ideálním místem 

pro meditace, kde mu ticho umožnilo naslouchání sebe sama. Brunton pobýval několik 

měsíců v horské boudě, odkud každé ráno chodil meditovat pod borovici. Pod ním byl 

hluboký sráz a před ním se otevíral nádherný výhled na pohoří Himaláje. 

Meditace na okraji skály je na východě používána jako prostředek k překonání vlastního 

strachu. Především strachu ze smrti, lpění na těle. Připuštění myšlenek o tom, že se 

můžeme zřítit do propasti a přijmutí toho, je osvobozením. Hloubka pod námi rozšiřuje i 

vnímání hloubky svého nitra. 

Bruntona něco silného táhlo také k Arunáčale, kde žil Mahariši. Jeho vliv byl tak velký, 

že se chtěl stát jeho žákem. Ten mu však odpovídá: „ Musíte nalézt učitele v sobě, ve 

svém vlastním duchovním Já." (Brunton 1995, 292) Paul Brunton měl mnoho otázek, 
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jak se dalo očekávat od vzdělaného Evropana racionální mysli. A Mahariši mu také dal 

mnoho cenných rad, ale ty opravdové odpovědi a inspiraci na duchovní cestě čerpal 

z jeho mlčení. „Pouhá přítomnost Maharišiho přináší nepopsatelný klid, i když v jeho 

blízkosti pouze sedím." (Brunton 1995, 293) 

Posvátně prožíval svůj vztah k horám i John Muir, zakladatel Sierra Clubu (společnosti 

na ochranu divoké přírody) a vedoucí ochránce Yosemitského národního parku, jenž 

psal o západních horách High Sierras, jako o přírodních božích chrámech. Národní 

přírodní parky chápal jako okrsky posvátných krajin, určené pro potřeby duchovní 

terapie moderního člověka. Muir zažíval v přírodě pocity sjednocení. Michael P. Cohen 

o Johnu Muirovi výstižně napsal, že jeho oči byly otevřené horami, „žil v posvátném 

naším útočištěm. Naše oblíbené místo, kam se rádi vracíme, bývá tam, kde jsme vyrostli 

- ulice města a jeho zákoutí nebo krajina, kde jsme prožili dětství. Tato místa v člověku 

uchovávají pocit zvláštnosti a jedinečnosti... ,jsou to „posvátná místa" jeho 

světě a podílel se na jeho realitě, ...stal se součástí světa, jenž 

nebyl chaosem, ale kosmem." (viz. Zemánek 2005, 42) 

Tak jako vstup do chrámu je přechodem, otvorem či branou od 

Obr. 65 

světského k posvátnému, místem, kde je možné navázat 

spojení s bohy, tak i každé jiné místo se může stát touto branou 

- záleží jen na naší vnímavosti. Umět „objevit" takovéto 

jedinečné místo nám bylo dáno od dětství. „Jako děti jsme 

poznávali místo a způsob jak odkrývat prostorové vztahy 

vlastníma nohama a vlastní představivostí." (Snyder 1999, 109) 

Mít své vlastní „posvátné" místo nám přináší pocit bezpečí, je 
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soukromého universa, jako by se této 

nenáboženské bytosti dostalo zjevení 

nějaké jiné skutečnosti, než je ta, kterou 

sdílí ve své každodenní existenci." 

(Eliade 2006, 20) 

Místa se mění, i kdybychom tomu rádi 

zabránili. Louka, kde jsme si hráli je 
Obr. 66 

oplocena, město v jehož tichých ulicích 

jsme vyrůstali plné cizinců. Jak strašné potom musí být, když jiná kultura ničí to, co je 

nám posvátné? Vztah k domovu nás zakládá a utváří, zničením tohoto místa je zničeno i 

něco podstatného v nás. Naše místo je součástí toho, co jsme. „Srdcem místa je 

domov..." (Snyder 1999, 35) 

3. 4. 2.1. Nedotknutelnost posvátné hory 

Se ztrátou moci náboženství však mizí i nedotknutelnost posvátného místa. 

Odposvátnění našeho světa, bez jeho pochopení jako celku, dává možnost vzniknout 

různým mezinárodním nábožensko-politickým konfliktům. Právě tyto konflikty však 

poukazují na důležitost prožívání posvátného. Dodnes žijí lidé, pro které má posvátnost 

místa velký význam. „Ještě dnes Tibeťané a Navahové, jejichž spiritualita si podržela 

původní spojení s přírodou, vnímají sami sebe jako důsledky spirituální krystalizace 

energie a podstaty území, na němž přebývají. Pro oba tyto národy jsou země, obloha a 

vše mezi nimi nejen nádherné a inspirující, ale též posvátné. Jejich posvátný svět je beze 

švů a spojů, je to jeden celek..." (viz. Zemánek 2005, 41) Tato filosofie celistvosti je 

výrazem původního náboženského monismu, vlastního všem archaickým společnostem, 
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v němž jedinec a vesmír představují jeden druhého jako spojení a jednotu. Jejich 

vzájemná jednota vytváří podmínky pro harmonii, řád, zdraví a štěstí. 

V dnešní době je zvlášť problematický spor o Jeruzalém mezi Palestinou a Izraelem, 

tedy mezi muslimy a židy. Posvátnost a rozdílnost náboženství vytváří hranice mezi 

lidmi. Palestina je zemí svatých míst pro obě náboženství a Chrámová hora tvoří hranice 

palestinského státu. Skalní dóm je nej významnější islámskou svatyní. Stojí ovšem na 

místě, které mělo náboženský význam už dlouho před islámem. Zde postavil Davidův 

syn Šalomoun velký chrám, v němž byla přechovávána Archa úmluvy. Chrámová hora 

zůstává posvátným místem, k němuž se Židé obrací ve svých modlitbách. Je také 

symbolem návratu do země zaslíbené. Na prostranství Chrámové hory stojí dnes mešita 

AI Aksá, která je (po mešitách v Mekce a Medíně) tou třetí nejsvatější. Je zde i skála 

nad kterou se tyčí impozantní zlatá kopule Skalního dómu, odkud údajně vystoupil 

Mohamed na nebesa. Pod touto náhorní plošinou je také Zeď nářků, která je postavena z 

kamenů zbořeného Druhého chrámu a je nejsvatějším místem Židů. 

Kailás je nejposvátnější hora indické kultury, na jejímž vrcholu ještě nikdo nestanul. Za 

projev velkého ignoranství musíme považovat snahu o znesvěcení hory výstupem 

horolezců vyslaných čínskou vládou, rovněž tak i stavbu silnice na místě 

pětapadesátikilometrového poutního okruhu kolem „ledového klenotu", který poutníci 

po staletí obcházejí pěšky. Zpřístupnění hory masové turistice hluboce zasáhne do 

náboženského cítění Tibeťanů, pro které je Kailás symbolem Tibetu a tibetského 

buddhismu. 

Jedinou záchranou je zapsání hory do seznamu UNECSO - čímž bychom potvrdili náš 

respekt vůči přírodě a lidstvu. Naštěstí existují horolezci, kteří s pokořením Kailásu 
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nesouhlasí. Doug Sčoty, první Angličan, který zdolal Everest od toho horolezce varuje: 

„Jak se budou cítit, až si jednou vzpomenou, že ponížili tuto horu? Když zničí její 

posvátnost, bude navždy pryč. Reinhold Gessner dodává: „Pokořením této hory 

pokoříme něco v duších lidí." (viz. Sklenka 2003, 22) 

Dodnes se lidé vztahují k horám jako k posvátným útvarům přírody. Putují k horám, 

meditují v nich nebo se nechávají povznášet jejich krásou. Také umělci se vztahují 

k horám jako k posvátnému místu a navazují s nimi neobyčejné vztahy. 

3. 5. Symbolika hory v umění - obnovení duchovního prožitku 

Odposvátňování světa a postupné znovuobjevování posvátnosti přírody provází také 

umění. Umění je jedním ze způsobů poznávání „Jiného". „Umění ve zvláštním smyslu, 

tak jak je chápeme my, moderní lidé, je pokračováním v posvátném jinými prostředky." 

(Gauchet 2004, 241) Pro umělce je posvátné inspiračním východiskem - j e jim společná 

snaha představit svět jako odlišný, protože jedině v této podobě promlouvá k naší 

představivosti. Díky umění jsme schopni vidět onen svět „za zrcadlem". 

V Evropě vztah k přírodě poznamenává již od počátku letopočtu dualismus, který proti 

sobě staví na jedné straně civilizaci a Boha a na druhé straně přírodu. Nástup křesťanství 

ve 4. století znamená začátek procesu postupného odposvátňování světa. V křesťanském 

pojetí se Bůh i „Svatá země" stávají něčím vzdáleným, nacházejícím se mimo realitu 

konkrétní krajiny, v níž lidé žijí. Až barokní poutě v 17. a 18. století se znovu snaží 

spojit (nikoli však ztotožnit) představu Boha co nejúžeji s představou tohoto světa. 
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Barok výrazně přispěl k harmonickému utváření české kulturní krajiny, prostoupené 

prvky posvátnosti v podobě poutních kostelů a kaplí, 

božích muk, soch světců a křížových cest, které se v ní 

uchovaly dodnes. Také romantismus znovu připomněl 

potřebu zakotvit duchovní život v realitě hmatatelného 

prostoru krajiny. Romantičtí malíři a básníci objevují 

pro sebe nedotčená místa volné přírody, zejména pak 

hory. „Představa, že „divoké" může být také posvátné", 

se na Západ vrátila až s romantismem." (Snyder 1999, 

0 b r 6 7 90) Pro Caspara Davida Friedricha představovaly hory 

nejvhodnější tvarový prvek přírody pro symbolizaci Boha, pro vyjádření přítomnosti 

posvátného elementu v krajině. 

České středohoří s dominantami hor Milešovky a Kletečné můžeme tudíž chápat jako 

jednu z Friedrichových osobních posvátných krajin, k níž ho vázal hluboký citový vztah. 

Jak píše Carl Gustav Carus: „Teprve když v širé přírodě na povrchu naší planety 

poznáme, nebo alespoň vytušíme přítomnost duchovního principu života, získá vzhled 

krajiny vyšší smysl, jedině toto východisko nám umožní pochopit a procítit duchovní 

pouto, které spojuje pohyb a proměnlivost vnější přírody se změnami našich vnitřních 

pocitů." (viz Stibral 2005, 99-100) Umění tak připadl úkol odhalit a pronikat k tajemství 

lidské duše. 

Ve vědě stejně jako v umění je hledána životní síla, proud prasíly, vesmírný princip. S 

podobným ohlasem romantické filosofie a poetiky přírody se setkáváme rovněž v tvorbě 

německého grafika a malíře Wenzela Hablika, který se narodil v severních Čechách a 

byl velkým obdivovatelem zdejších hor. V grafickém cyklu Tvořivé síly (1909) ztvárnil 
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své fantazijní představy vysokých nepřístupných hor jako krystalů, respektive jako 

posvátných mýtických hor, evokuj ících architektury fantastických chrámů či paláců. 

Zrcadlí se v nich tradiční symbolika osy světa, romantiky oblíbená mystická symbolika 

hradu grálu či krystalu i symbolika Země jako lůna života. Symboliku Matky země 

nacházíme v díle Františka Drtikola ve spojitosti 

s horou, podobně jako u Jindřicha Štýrského. 

S rozmachem industriální civilizace a vědecké revoluce 

ve 20. století je pojem posvátnosti krajiny či země z 

kolektivního povědomí společnosti vytěsňován jako 

projev archaismu, jenž nezapadá do schématu 

lineárního pokroku modernismu. 

Nicméně ve výtvarném umění se objevuje potřeba 

zakotvení duchovního prožitku v krajině jako výraz 

umělcovy touhy po hlubším intimním spojení s kosmem. 

Setkáváme se s ním v tvorbě Josefa Šímy, Karla Malicha, Václava Ciglera, Pavla 

Nešlehy, Jaroslava Róny i v dílech některých sochařů, akčních a zemních umělců 60. až 

80. let: Aleše Veselého, Jana Koblasy, Jiřího Beránka, Miloše Šejna, Ivana Kafky, 

Františka Skály nebo Jana Ambrůze. V této 

souvislosti se opět objevuje symbolické téma hory 

či kopce. V dílech Jana Koblasy, Aleše Veselého 

a Pavla Nešlehy se objevují romanticko-religiózní 

vlivy. Sochař Aleš Veselý navázal ve svém 

projektu monumentálního krajinného díla Obr. 69 
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Hora hor pro Negevskou poušť v Izraeli na tradiční symboliku boží hory jako chrámu, 

propojujícího pozemské s nebeským. 

Jan Koblasa v plastice Hora (1985), vytvořené z černého diabasu, akcentoval motiv 

nedosažitelnosti, pevnosti a nadčasovosti. Geniální metafora v souvislosti s horou se 

objevuje v díle Ivana Kafky, Skutečnost + sen/dvě skutečnosti, kde pohledově spojil 

neukončený vrchol kamenné pyramidy se vzdáleným horským štítem, vynořujícím se z 

mlžných oparů jako sen či zdání. Je to metafora mezi skutečným a neskutečným. 

skutečnosti jiného řádu. 

Spirituální význam osy světa vyjadřuje rozměrná dřevěná plastika Jana Ambrůze Oltář 

nebe (1989), kterou vztyčil na vyvýšenině Hostýnských vrchů. Na podobné významy 

poukazuje také obraz Vladimíra Vimra Hora-strom-mrak (1992), evokující tradiční 

symboliku "stromu světa", nebo jeho meditativní instalace Spirála (1996, synagoga v 

Trnavě), v níž uplatnil motiv kopce, z nějž vyzařuje světlo. Také osobní interpretace, 

přivlastňování tradičních symbolů, například nej významnější české posvátné hory Říp, 

jak se s nimi setkáváme například v tvorbě Ivana Kafky (Říp na západě/Kopec k 

obcházení, 1994), Jana Pohribného {Čechy v louži, 1990) nebo Jiřího Kubového 

vyjadřují obdobné poselství, potřebu zakotvit vlastní život v harmonickém 

kosmologickém řádu vztahů. 

Obr. 70 

Nalézáme zde i symboliku středu 

jako místa spojení nebe a země. 

Pomyslný vrcholek hory, který v díle 

chybí, avšak přesto j e v něm obsažen, 

poukazuje na to, že se jedná o 

duchovní spojení, o metaforu cesty k 

nedosažitelnému vrcholu, ke 

111 



František Skála vytvořil objekt připomínající „Kosmickou horu" v rámci instalace 

Vesmír - Země. Uprostřed přízračně Sedavého kruhu, se soustřednou krajinou s 

uschlými metličkami stromů, se zvedá nasvětlený 

půlkulovitý pahorek. Vše se plynule otáčí, až mizí 

pojem času. Divák tak může horu pozorovat ze 

všech stran, čímž může vzniknout dojem podobný 

soustředěnému obcházení hory. Vše plyne, 

jeden pohled na horu se nám otevírá, druhý 

zaniká. Tento nekonečný pohyb v nás budí iluzi 

věčnosti nezávislé na čemkoli lidském. Kosmická 

hora je připomenutím počátku. První pevnina, 

která se vynořila z Chaosu. A možná poslední, 

která v chaosu zmizí. 

Dílo Františka Skály je meditací nad dávno ztracenými mýty, které začleňovaly člověka 

do složité duchovní struktury vesmíru. 

Tvorba Karla Malicha a Miloše Šejna se opírá o prožitek konkrétní hory či kopce, které 

představují jejich osobní osu světa. V případě Karla Malicha je to Kamenecký kopec v 

umělcově rodišti u Holic v Čechách, který je jedním z nejčastějších motivů jeho tvorby 

a jejím nej výraznějším kosmologickým symbolem. Tento kopec je středem umělcovy 

krajiny dětství, poskytující mu vjemy a živé prožitky přírody, s níž se cítí být hluboce 

propojen. 

Obr. 71 
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Kosmologický význam Kameneckého kopce podtrhuje symbolickými motivy postav 

ukřižovaného Krista, anděla či „nepotkané nahé ženy", jež promítá na cesty, které k 

němu vedou, a zároveň v přesahu na nebe. 

Pro Miloše Šejna představuje osobní osu světa (axis mundi) kopec Zebín. Toto bývalé 

poutní místo, korunované barokní kaplí sv. Maří 

Magdalény, je pro Šejna „místem míst" X-̂ V 

mimořádného estetického, kulturního i duchovního 

významu. Opakovaně se do něj vrací, aby zde 

vytvářel své velkoformátové dotykové kresby, ^ H p 

autorské knihy, fotografické cykly nebo akce. 

Umělecké aktivity, které Miloš Šejn na Zebíně ' ' ^ j g o S f e ^ • 

provádí, mají většinou povahu soukromých rituálů. 

H i f l 
v nichž se zrcadlí specifická ženská kvalita tohoto 

místa, jež vnímá jako jeden z prsů Matky Země. Q b r ? 2 

Pro Šejnův přístup je v této souvislosti příznačná haptičnost, doslova ohmatávání hory 

tělem i očima, jejích struktur, materiálů a rostlin, které používá jako své výtvarné 

prostředky. Vytváření takových dotekových kreseb má u Miloše Šejna vždy podobu 

komplexní rituální akce, jež je projevem oslavy a uctívání krásy místa; bývá obvykle 

spojeno s výstupem na vrchol kopce při západech slunce nebo často také za noci. Autor 

je vytváří pomocí přírodních pigmentů z míst, jimiž prochází, obtiskuje je na ruční 

papíry nebo jimi kreslí, a zároveň do nich slovy zaznamenává své postřehy z pozorování 

okolní krajiny - živé smyslové zážitky toho, co právě vidí, vnímá a cítí tady a teď. 
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V současném umění se tak setkáváme s díly, jejichž tematika je velice stará nebo 

řekněme dokonce prapůvodní. Setkáváme se s tematikou posvátné hory symbolicky 

pojaté jako „střed světa" či tematikou Matky země. 

Je to zvláštní a zároveň velice příjemné, že v době rozvinutých technologií se tvoří díla, 

která se podobají výtvarným artefaktům pravěku či doby kamenné. Tento zájem o 

kultury přírodních národů a jejich dávné tradice se objevil na samém počátku moderní 

umění, v době radikálních změn výtvarné formy. Sběratelská vášeň Picassa nebo 

českého Kramáře je toho dokladem. Je to snad hledání něčeho bytostného, původního? 

Tato touha je v člověku přítomna pořád, i když je někdy více zakrytá a my o ní zdánlivě 

nevíme. A právě umění má tu moc vyjevit něco skrytého, třeba i podvědomým 

způsobem. Nezáleží ale na tom jestli je tvorba vědomá či podvědomá, důležité je, že 

v uměleckých dílech tato mytologická témata objevují a mají stále schopnost nás 

oslovit. „Setkáváme se v nich se světem prastarých mýtů, které naplňovaly dávno 

zaniklý svět a jejichž pravý smysl dnes jenom tušíme". (Vokolek 2004, online) 

Závažná existenciální témata předcházejícího období tak ustupují ve prospěch cesty do 

neomezeného a svobodného světa minulosti, exotiky a mytologie. Vstoupit do světa 

umění znamená vstoupit do světa symbolů. 

Umění podobně jako hora nás svým působením převyšuje. Výtvarné dílo má tu moc 

zapůsobit na nás tak, že se dostaneme do úžasu. Má tu moc vyjevit něco skrytého. Dílo 

je text, který čteme, jeho jazyk je však zcela jedinečný, působící přímo, není zástupný 

jako slova vnáší řeči. Slova nesou významy, které jim dáváme, jsou to zástupné 

symboly, umění mluví svými obrazy přímo. 
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Závěr 

Hory byly vždy součástí krajiny, která Člověka obklopovala, a proto s nimi byl 

odjakživa v přímém kontaktu a vztahu. Stávaly se pro něj předmětem uctívání nebo na 

nich vznikala posvátná místa. K horám člověk putoval, vykonával náboženské obřady či 

žil v jejich okolí a věnoval se duchovnímu rozjímání. Hory byly a jsou pro člověka i 

zdrojem estetického zanícení, jsou vnímány jako krásné a vznešené. Estetické vnímání 

hory či obecně přírody se však rozvíjelo v každé kultuře jinak. Ve své práci jsem 

nastínila vývoj estetického vnímáni přírody v naší evropské kultuře a popsala v čem se 

toto vnímání odlišovalo od kultur východních. 

Také jsem se věnovala cestě k hoře, jako samostatnému fenoménu, který má svůj reálný 

i symbolický význam. Cesta na horu může mít v podstatě jen dvě základní formy a to 

výstup nebo obcházení. Každá z těchto forem je typická pro specifickou kulturu a 

náboženské chápání. I zde je tedy patrný určitý rozdíl v přístupu k fenoménu „cesty" 

mezi východem a západem. Obcházení, jako forma cesty k posvátné hoře, jako posvátný 

akt, je typická pro východní kultury, pro které je „dosahování či uchopování" věcí spíše 

cizí. Oproti tomu v západních kulturách je typické na horu vystupovat, dosahovat 

vrcholu, což úzce souvisí s naším celkovým přístupem k životu. 

K horám se váže velké množství mýtů, které se objevují napříč všemi kulturami celého 

světa. Hora se objevuje v mýtech o stvoření světa, o potopě nebo o stvoření člověka. Na 

horách také často docházelo k setkání s duchy, bohy nebo se zde událo něco 

neobyčejného. Hory se tak přirozeně stávaly nositelem posvátného a byli buď 

samostatně uctívány jako projev božského nebo se na nich konali náboženské obřady a 

hora tak sloužila jako určitá spojnice mezi světem lidským a světem nadpřirozeným. 
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V dnešní moderní době se posvátnost míst a hor pomalu vytrácí. Přeměňuje se do 

turismu, kde se posvátná místa stávají obchodním artiklem a atrakcí. Přesto však i pro 

turistu zůstává důvod putování k hoře stejný: může zde zažít chvilku klidu, odpoutání, 

nadhledu a pocitu svobody. To je to skutečné bohatství, které hora nabízí a nezáleží tolik 

na tom s jakým motivem na ní vystupuje. 

Můžeme donekonečna hovořit o kráse hory a její posvátnosti, ale dokud sami na horu 

nevystoupáme, dokud se j í nebudeme dotýkat svými kroky a nezažijeme hloubku 

otevřeného pohledu do krajiny, nemáme možnost ji skutečně pochopit... 
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VÝTVARNÁ ČÁST 

Vlastní tvorba a její obhajoba 

Buddhistický klášter ve Švýcarsku 

Nevěřila bych, že se někdy v životě ocitnu v klášteře a ještě k tomu buddhistickém. Ale 

stalo se, že jsme se jednou s mými přáteli vydali do švýcarských Alp, kde jsme měli 

možnost tuto jedinečnou zkušenost prožít. Díky toleranci jednoho buddhistického 

kláštera jsem měla možnost vyzkoušet si pobyt na takovém místě, což by se mi v 

prostředí křesťanských klášterů jen těžko podařilo. Probouzeli jsme se brzy ráno na 

meditaci a potom několik hodin pracovali a pomáhali s čím se dalo, samozřejmě jsme 

vařili obědy. Potom jsme měli volný čas a tak jsme podnikali výlety do hor, den byl opět 

zakončen meditací, ovšem předpokládalo se, že o bdělost se budeme snažit v průběhu 

každé činnosti během dne. Klášter byl umístěn v horách na okraji malé vesničky pod 

mohutným vodopádem, který se valil z obrovské skály nad klášterem - prostě ideální 

místo pro meditace. Byla to zajímavá zkušenost, mniši se mi zdáli vesměs opravdoví a 

velice příjemní. Nejlepší byl opat, malý muž s veselýma očima, s kterým jsem cítila 

spojující blízkost. Výlet do hor na ledovec byl pro mě velmi silným zážitkem. Hora, na 

kterou jsme celý den vystupovali nebyla „oficielně" známá jako posvátná, ale ten pocit 

byl všude. 

Sedona 

Dalším zajímavým setkáním s horami byla cesta po Americe a jejích národních parcích. 

Nejkrásnějším místem pro mě byla Sedona, oblast červených hor zvláštních tvarů. 

117 



I Cathedral rock v Sedoně byla první horou, která 

mě zaujala v souvislosti s diplomovou prací -

úžasné místo, silné a plné energií. K nejvyššímu 

místu, kam jsme byli schopni dojít vedlo několik 

cest. Jedna vedla klikatě vesměs vzhůru, jiná se 

obtáčela kolem hory. Na naší cestě k vrcholu 

jsme míjeli svatební obřad a vzhledem 

k symbolice hory jako spojení nebe a země, která 

se shoduje i se symbolikou manželství, se zdá 
být hora ideálním místem pro svatbu. 

Obr. 1 

Tato hora byla opravdu nádherná, když jsme se 

dostali nahoru, zrovna zapadalo slunce. Seděli jsme na vrcholu mezi skalami, mlčeli a 

cítili se příjemně. Potom jsme zjistili, že tam proudí nějaké energie a že celá Sedona je 

duchovním centrem. Bohužel jsem na této hoře strávila pouze jediný den a neměla jsem 

tak dostatek času se s tímto zajímavým místem více sblížit. 

Jílové u Prahy - Kněží hora a Vlčí jámy 

Když se zamýšlím o posvátnosti místa, napadá mě, že takové místo existuje pro každého 

z nás. Je to naše oblíbené místo, nejčastěji rodné místo nebo místo kam jsme často 

jezdili. Jílové je „můj" kraj, „krajina mého dětství", plná „mých"oblíbených míst. Vztah 

k těmto místům jsem si vybudovala v dětství, tedy v době, kdy jsem neměla plnou hlavu 

povinností a dokázala se cítit se světem propojeně Byla to doba, kdy se ve mně rozvíjel 

pocit svobody a dobrodružství. Nevím jestli to byla jiná doba než dnes, ale právě ta 
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možnost, že jsem směla jezdit na kole sama po okolí, ve mně budoval odvážné pocity a 

radost ze svobody. Existovala pro mě určitá rozhraní, za která jsem dále jet nechtěla, ale 

která se postupem času stále rozšiřovala. A tak jsem 

jednou objevila úžasné místo - hluboký svah 

zasypaný odshora až dolu zelenými balvany, pod 

kterým protéká voda. Kolem tohoto srázu vede 

údajně starodávná keltská stezka napojená na Kněží 

horu. Nad naší chatou na kopci zvaném Boží skála je 

balvanovitý kámen vysoký skoro dva metry. 

Kněží hora je pravděpodobně spojena s kulturou 

Kelty. Na informační tabuli se dovídám o výskytu domnělých obětních kamenů, o nichž 

se někteří badatelé domnívají, že se jedná o stopy pohanských kultů. V některých 

balvanech jsou vytvořeny kamenné mísy. Samotný název „Kněží hora" mluví celkem 

sám za sebe. Na vrcholu Kněží hory je možné nalézt soustavu kamenů připomínající 

kamenný kruh. 

Kněží hora tedy mohla být posvátným místem 

keltských rituálů, pravděpodobně místem, kde se 

prováděly rituály ve formě oběti. Dnes je možné v 

„obětních" kamenech najít vytesané drážky kudy snad 

mohla odtékat krev. Tato hora je schovaná uprostřed 

Jílovských lesů, je skrytá, není viditelnou dominantou 

kraje. Působí tiše, smutně a tajemně. Je pokrytá bloky 

kamenů obrostlých mechem, stejně jako kameny ve 

Vlčích jamách. 
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Vlčí jámy je údolí zasypané obrovskými balvany 

pokryté mechem, které se valí z kopce až dolů. 

Pod balvany protéká voda. Voda je pro Kelty 

posvátná, protože spojuje nebe i zemi, když padá 

z nebe v podobě deště a vsakuje se do země, čímž 

oživuje zemi. 

Romantické vnímání přírody je nám vlastní. 

Kameny, skály a hory nás v přírodě stále přitahují 

svou věčností, bizarními tvary a podobami, které 
Obr. 4 

vytvaroval čas. Vlčí jámy i Kněží hora jsou posety 

balvany, z nichž některé připomínají obličeje neznámých bytostí. 

Vlastní tvorba a její obhajoba 

Sedona stála na počátku mé tvorby pro 

diplomovou práci. Ze setkání s touto horou 

mi zůstala série fotografií a několik kreseb, 

které později sloužily jako podklad pro další 

výtvarné zpracování. 

Vyšla jsem tedy z realistických kreseb, které 

mi umožnily zachytit tvar hory, jak se nám 

dává k vidění. K vyjádření mých pocitů, 1 

Obr. 5 
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toho, co pro mě hora znamená, mi však realistická kresba nestačila. Hledala jsem tedy 

volnější projev, který by nebyl tolik svázaný formou. 

K tomuto účelu jsem pracovala s tuží a černým uhlem. Kreslila jsem do mokrého 

podkladu, který rychle zasychal a nutil mě pracovat rychle a tolik „nepřemýšlet" a 

neestetizovat své vyjádření. Vybrala jsem si i některé pohledy na horu v Sedoně a 

zvýraznila jejich již tak kontrastní barevnost a využila stylizace. Forma se trochu 

uvolnila, ale obsah zůstal stále svázaný realitou a příliš popisný. Stále se v mých 

kresbách i malbách objevoval obrys, tvar hory. 

Inspirovala jsem se svými staršímu pracemi zvětšených kamenů, připomínající skály. 

V těchto pracích jsem hledala zajímavé detaily a přenášela je na plátno. Tyto detaily 

vytvářely jednodušší a tím snad i celistvější kompozice. Působí monumentálněji než 

originály a ztvárňují tak mohutnost hory. Zabývala jsem se v nich barevností, kterou 

jsem zvýraznila. 

• • • H M g 

obr. 7 
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V dalších dílech jsem začala hledat cestu jak uvolnit nejen formu, ale i obsah. Na pomoc 

jsem si vzala pastel, který mi dovoloval vyjádřit se barevně. 

obr. 8., 9. 

Malovala jsem opět do mokrého podkladu, který vyžadoval rychlé tahy. Odtud vedla 

nejbližší cesta ke gestu. 

Začala jsem více přemýšlet, co vlastně chci vyjádřit, co pro mě hora znamená. Opět 

jsem se musela vrátit k prvním slovům na začátek mé práce a hledat to nej výstižnější. 

Hora je pro mě krásná a posvátná, a také věčná, majestátní - výtvarnou otázkou tedy 

bylo, jak ztvárnit mohutnost, tíhu, energii. 

Téma hory mě tak vedlo od realistického zpracování stále více k imaginativně 

stylizovanému projevu. Možná také proto, že sama mohutnost hory je neuchopitelná 

stejně jako vnímání a zažívání její posvátnosti. Nebo snad také proto, že všichni 

mudrcové, mystikové a jogíni pobývali v horách, aby nalezli svobodu, začala jsem také 

já hledat svobodu a volnost projevu i v mé tvorbě. Zjistila jsem, že je to velmi těžké, 

když musím přemýšlet o každém tahu, ale zároveň se jej nesnažit ovlivnit svým 

chtěním. Umění být s malbou propojený, jako to napsal Jackson Pollock, který když 

123 



v < 

* t 
• 

1 
$ 

v > , v 
I t i 

i > / 
1 » * 

"fc- 1 i 
— 

Obr. 10 

metafory jak vyjádřit horu. 

Moje výtvarná cesta k hoře vedla přes vnímání její krásy a 

posvátna. Chtěla bych dospět ke svobodnějšímu ztvárnění 

tématu hory, nesvázaném formou, inspirovanou současným 

malířstvím. Tuto svobodu svobodného ztvárnění však dosud ve 

své tvorbě hledám. 

tvoří ani neví co dělá. Malovala jsem 

tedy nekonkrétní hory odkazující 

k mýtickým horám a symbolice středu. 

Také jsem hledala tvarové zajímavosti 

či předměty, které by mi připomínaly 

tvar hory. Poté jsem si začala hrát se 

samotnými slovy, které k hoře rovněž 

odkazují a začaly mě tak napadat různé 

Obr. 11 
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DIDAKTICKÁ ČÁST 

1. Kontakt s živou přírodou (navázání vztahu) 

Vycházím z didaktického proudu Marty Pohnerové, který zdůrazňuje potřebu 

smyslového prožitku jako procítění něčeho hlubšího v nás. Vnímání krásy přírody není 

pouze estetický zážitek, ale ponoření se k „duchovní podstatě" přírody samé „ 

Usedněme tedy za letní noci v krajině, kam nedoléhá technické osvětlení, pod hvězdné 

nebe, abychom zase chvíli v úžasu zírali a zakusili pokoru před vesmírem a bázeň před 

přírodou, (viz. Šmajs 1997,17) 

Romantismus je umělecký směr, který v přírodě hledal duchovní síly - příroda pro 

umělce byla odrazem jejich niterných pocitů. Cesta k navázání vztahu s přírodou a 

konkrétní krajinou vede přes smyslové pozorování a zažívání přírody. Naše vidění 

přírody je dosud ovlivněno romantismem (Váchal, Goethe, Mácha, Skála...) 

V první kapitole teoretické části vymezuji pohled na krásu přírody a hor z pohledu 

evropského a asijského přístupu. Evropský způsob vnímání krajiny, jejích krás a 

duchovní podstaty se plně projevuje až v umění romantismu. Naopak umění Asie krásu 

hory a její vnitřní hloubku vnímá odpočátku malířského vývoje. 
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Hora - tvář země (evropský romantismus) 

- výlet s dětmi do krajiny se skicářem a hledání zajímavých přírodních tvarů, pozorování 

přírody, hledání detailů, nových vztahů a souvislostí - lidský prvek v krajině (vnímání 

přírody jako živé bytosti), skály připomínající obličej, či části těla, nebo tajemné bytosti. 

Adorno připomíná stálý vliv romantismu patrný i dnes při procházkách v přírodě, 

„...skála, která se na okamžik pohledu stane pradávným zvířetem..." (Adorno 1997, 98) 

Čertova hora, Václav Levý: Čertovy hlavy (skalní skulptury v Liběchově), Čertova zeď, 

mýtická zvířata, F. X. Procházka: „V horách"- mohutně se tyčící hora v tomto díle 

připomíná tvar starověké sfingy, Kuks - Braunovy sochy poustevníků v lesích, Čestmír 

Suška - menhiry s obličejem - oživlé kameny... 

- hledat různé tvarové zajímavosti hor, rozvíjení fantazie: Trosky (Baba a Panna), Říp 

(Exupéry a jeho hroznýš, který spolkl hada) 

- frotáže, kresebné záznamy, focení negativů - objevování tajemství krajiny, podklad 

pro rozvíjení expresivní kresby a malby (les je symbol divočiny, hrozivé a plné temných 

sil, les je panství divných mocností (Keltové). 

František Drtikol 
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Pohyb, plynutí a proměnlivost - taoistické nazírání na svět 

Divokost přírody (Gary Snyder) - krajina živelná, divoká, plná sil a energií. 

Vnitřní sepětí ročního cyklu a dění, které jej doprovází v přírodě, s lidskými náladami, 

pocity a stavy mysli. Nejobvyklejší pojem pro přírodu je „vznikání a proměňování" 

nebo také jako tvoření a zanikání". Zrcadlí se v něm představa světa jako organického 

vesmíru, kde se v souladu s univerzálním řádem odehrává neustálý pohyb. 

Příroda, vnímaná se smyslovou náruživostí: bohatství barev, tvarů, zvuků, proměnlivost 

světel a stínů - předmět náboženské kontemplace 

Živly - Pavel Nešleha - hlavním východiskem jeho práce bylo téma přírodních živlů. 

V jeho díle jsou živly stále přítomné jakožto symboly, skrze něž poznáváme svět, jiné 

lidi, především však sami sebe. Prožívání přírody přes fotoobjektiv, vlastní imaginace, 

osobní prožitky. 

- fotografování proměnlivosti krajiny, fotografie mraků - pomíjivost - zachycení 

jedinečného, neopakovatelného, snaha zachytit dojem z období, výlet na horu, vyjádření 

jedinečnosti toho dne. 

Pavel Nešleha: Valečov a Drábské světničky 
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- proměnlivost hor v čase a období, osvětlení krajiny a její proměnlivost - impresionisté 

(Monet, Turner), romantismus, asijské umění, Cézanne: „Příroda je pořád stejná, ale nic, 

co z ní vnímáme očima, není stálé. Naše umění musí vyjadřovat chvění jejího trvání 

s prvky a projevy všech jejích proměn. Musí v nás vzbuzovat pocit, že je věčná. Co je za 

přírodou? Možná, že nic. Možná, že všechno." 

- vnímání a zažívání přírody, nepřemýšlet tolik, ale víc cítit - poslouchání zvuků 

v přírodě, zpívání ptáků, šumění lesů - kresebné záznamy (Miloš Šejn), vnímání vlivu 

přírody na nás, na naše prožívání, proměnlivost přírody souvisí s proměnlivostí našich 

nálad (pochopení přírodních proměn - pochopení sebe 

- gesto a skvrna: snaha vyjádřit krajinu gestem, rychlou skicou, zachycení jen těch 

podstatných znaků, smyslovost - akční malba Jacksona Pollocka „Když jsem ve své 

malbě, neuvědomuji si co dělám." Skvrna (věštění) - co nám připomíná, (odkaz na 

kaligrafii) - vznik písma, odpozorování přírody, znak pro trávu vychází ze skutečného 

tvaru trávy ( asijské umění, Clifford Still, Franz Kline, Härtung (vliv orientální filosofie) 

- kaligrafické malby, Kandinskij - volnost projevu 

Hora v poezii - čtení básní Prázdné hory jsou plné větru a deště, ilustrace k haiku, 

poezie poskytuje bohatou smyslovou zkušenost, básně jsou plné symboliky - vyjádření 

tušovou malbou (kaligrafie, tušové malby) 

Příroda x město - vnímání rozdílnosti - asambláže z nalezených přírodních a městských 

předmětů - porovnání jejich působení, fantazijní kresba, propojení dvou předmětů, 

objekty z přírodních a umělých materiálů na téma „Duch hory". Akce v ateliéru i 

v přírodě. 
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Fenomén pohybu - malba jako procházka přírodou. Přenesení přírody do města, reflexe 

jeho působení. Vytváření snových krajin, ve kterých je možné se procházet nebo i 

navěky zmizet - vytváření prostorových instalací ze zavěšených kreseb a maleb na 

zdech i v prostoru ateliéru (bludiště, čtení příběhu - krajina jako komiks?) 

2. Potřeba putování v přírodě, hledání sebe sama, vymezování 

Etologové upozorňují, že modernímu člověku hrozí pozvolné odumírání lidskosti. 

Příčinu vidí v tom, že civilizace vytváří poměry, na které již přírodou dané schopnosti 

člověka nestačí (J. Šmajs) Poznávat sebe jako přírodního člověka a planetu zemi jako 

náš jediný domov. 

Tato kapitola se zabývá tématem cesty a poutě, následně výstupem (ať už na horu nebo 

do nebe) rituálem obcházení. Cesta je proces hledání, objevování - akční umění (body 

art, land art), proud Poznávání, prožívání a hodnocení světa 

Cesta, stopy, struktury - putování - záznam cesty - zdokumentovat jakkoli (kresebně, 

frotáže, foto, objekt, land art) cestu k místu, kam chodíme rádi nebo často, hledání 

nových souvislostí, známe to místo opravdu dobře? Pěstování vnímavé pozornosti a 

konečná prezentace svých prací právě na tomto místě, citlivě zakompovaných, 

ozvláštnění místa, objekt zavěšený na stromě, okno jako pohled do mého místa - pohled 

do mě 
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Karel Adamus - konceptuální charakter - souvislost chůze a vizuální poezie: po 

kamenitém břehu řeky se prošel v botách, na jejichž podrážky si připevnil obarvená 

písmena, která na kamenech zanechala stopy znaků nečitelného textu. 

r / <T 

Karel Adamus: Čtyři výlety na počátku podzimu 

Hranice - hora náleží nebi i zemi, horizont, nebe a jeho nekonečnost, linie hřbetu, táhlá 

mez, hranice těla, plot, zeď (oplocení místa, kde jsme si hráli) - hranice mysli 

(předsudky, netolerance) 

Nanebevstoupení - nebe, schody, žebřík, cesta vzhůru - fotky nebe, korun stromů, 

tvorba objektů, abstraktní tušová malba 

Překonání sebe - hora v pohádkách - putování hrdinů - zdolání hory jako překážky, 

sedmero hor, devatero...tajemství - jeskyně, šachty, čarovná moc, (ilustrace) 

Bojovka (land art - cesta k hoře) - dojít třeba k čertově hoře (hlava ze skály) 

cesta, hledání, poznávání na cestě, plnění úkolů = možnost postupu, jako v životě 

Obcházení a výstup - Cesta jako namáhavý výstup na horu nebo při celodenním 

výletu...kresba na těle, za chůze (Adamus), obcházení stromu se zavřenýma očima -

záznam a popsání pocitů ke kresbám, malbám...sbírání předmětů a tvorba objektů 

z nich (F. Skála, Adamus, Kern, Mlčoch) 
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Karel Adamus: Pozorování světa, 2000, 29,5x20,5 cm 

3. Potřeba celistvosti, sebevědomí - umění být sám sebou 

Potřeba celistvosti, smysluplnosti je nám všem vlastní. Kosmogramy, mandaly - hledání 

vzorů celistvosti, (univerzum, Kosmos, mandala, cykly, opakování, návrat, počátek, 

posvátné a profánní, střed, obcházení, centrum) 

Na otázku, co je to sebevědomí, si můžeme odpovědět pomocí rozložení tohoto slova -

být sebe si vědom. Sebevědomí tedy nepřichází, když jsme plní myšlenek o druhých 

lidech nebo o všem možném, co nás obklopuje. Vědomí sebe sama člověka naplňuje. 

Tato bdělost je velmi příjemná, protože utváří harmonické vnímání světa a sebe v něm. 

Být sám v sobě, je tedy velkým kouzlem. Výtvarná činnost nás k tomu může přiblížit. 

Můj pohled na didaktické zpracování vyplývá z výtvarného proudu Marty Pohnerové: 

Duchovní a smyslová výchova a Zdeny Holomíčkové: Poznávání, hodnocení a 

prožívání světa. Tyto proudy podporují poznávání světa jako něčeho hlubšího, co nám 

dává smysl, pomáhají hledat své místo v něm. 

„Smyslová zkušenost je ze své podstaty nanejvýš animistická, takové vnímání odhaluje 

svět, v němž je každá věc naplněna svou vlastní životní silou." (Zemánek 2005, 17) 
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Kapitola „Posvátnost" odkrývá několik témat zajímavých pro výtvarné zpracování. 

Vymezování svého prostoru a uvažováním tedy nad základní otázkou „kdo jsem 

já".Vztah ke světu jako posvátnému prostoru pomocí ozvláštňování krajiny. Umění 

vidět. 

Mytologie a symbolika 

- bohyně, spojení nebe a země, pozorování a zažívání přírody (land artové a akční akce), 

hledání hlubších významů, zamýšlení se nad symbolikou hory... 

- psaní neznámým bohům zavěšená na posvátný strom -legendy, rituál, vymýšlení 

rituálu v konkrétní přírodě, výlet s dětmi. 

Stvoření bohyně - v předchozích hodinách vytvořit bohyni, či nějakou oběť bohům, 

hlína, cokoli. (Váchalův přírodopis strašidel) 

Symbolika - had - hora s hadem (Jaroslav Róna) - imaginativní umění - Tvrdohlaví (J. 

Rona) V římské mytologii byl genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo, často 

býval zobrazován jako had. 

Jaroslav Róna: Strážce 

Místo - posvátnost místa, prostor pro život (Rupert Sheldrake - Znovuzrození přírody, 

1990, 8.kap.), existuje místo ve světě, které má pro nás zvláštní význam, které je jen 
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naše? Oblíbené místo, záznamy kreseb, kresebné vyjádření místa - frotáže, nálady (až 

abstraktní malba) - hledání atmosféry místa, jeho zvláštnost a jedinečnost v prostoru a 

čase.Význam místa, zaměření na přírodní místa se silnou energií, místa, která nás 

přitahují - zaměření na chrámy, hory, útesy (hloubka, závratnost, nadčasovost, 

nadpozemskost, nadhled...), malba tajemných krajin velkou špachtlí. 

- moje oblíbené místo, samota - pro nerušené vnímání - umět být sám se sebou, hledání 

sebe, hora jako cesta k sobě. 

Samota - místa, kde může být člověk sám, odcizenost města, neosobnost, člověk je 

vlastně pořád sám, umění být v harmonii, jsou místa, kde je člověk sám rád. 

Hranice - Vymezování svého místa ve světě, hledání hranic uvnitř a vně. Obtisky svého 

těla, obkreslování, vymezování hranic, kam až sem to já. Přenesení postavy do přírody, 

do trávy, do lesa, na strom - kde je mi dobře. Spojení sebe a místa. Já - strom, místo 

jako prostor pro relaxaci - neocenitelný okamžik během něhož se mysl vrátí k sobě. 

Havlík 

Meditace, kontemplace - hledání celistvosti, hora jako místo klidu, odpočinku a 

meditace 
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Tvorba objektů (postel a peřina, královské spaní pod nebesy - „středu světa", hnízda, 

kokóny, larvy - kde můžeme být v klidu - tam kde je bezpečí, propojení s krajinou -

land art - vytváření instalací vyjadřujících klid a harmonii, odpočinek, tvorba mandaly 

jako vlastního středu z přírodních materiálů nebo kreslená dřevem do hlíny nebo 

malovaná pigmenty zeminy. 

Mandaly - hledání středu - hledání sebe. Meditace dává pocit celosti, propojení 

s ostatními, se světem, jedno Já, bdělost - zvyšuje se intenzita prožívání. Soustředěná 

mysl, hledání vlastního já (archetyp hrdiny: osvícení hledající já, hledání odpovědí na 

základní otázky života, 

- podvědomě tíhneme k motivu kruhu - tanec, kresba klubíček v raném dětství...) kresba 

mandaly jako svého vlastního středu, (vytváření mandai slouží k uvolnění, relaxaci, 

terapii, pomáhá trénovat koncentraci, trpělivost a přesnost.), záznam tance 

(obtancovávání středu, obtisky nohou), hledání kruhového principu v přírodě: kresba 

letokruhů stromu (symbol života), houby řazené do kruhu, ulity, pavučina, měsíc, 

vesmírná tělesa...vytvoření středu vlastním tělem: děti ležící hlavami k sobě, dlaně 

směřující do středu kruhu, obkreslení sebe v klubíčku a barevné dotvoření... 

Samota - potřeba samoty, usebrání, celku, celistvosti (obrázek Jana Mlčocha 

zavěšeného na půdě), 

souvislost s tichem, naslouchání sobě, ticho umožňuje pouze být, proto se medituje 

v tichu, myšlenky ustanou a vy cítíte jenom sebe, bytí, vědomí..., přímý prožitek být 

tím, čím skutečně jsme - vnímání času, kresebný záznam dechu... 

Spojení - symbolika spojení nebe a země (hora, kopec, skála), cesta k člověku, já - ty, 

k něčemu, řeka proudí všude a spojuje místa, cesta k sobě (meditace, kontemplace), 
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spojení se sebou (kdo jsem já?), hranice vlastního těla, kde končím, spojení 

vším, existují nějaké hranice? Den a noc, bdělost a spánek 

uvnitř a vně - veřejný a vnitřní prostor, mikrokosmos a makrokosmos 

Vyjádření hory 

- vyjádření hory nemusí nutně kopírovat její tvar, realistickou barevnost, či perspektivu. 

Naopak abstraktní malba nebo symbol nám někdy sděluje víc než popisný obrázek (hora 

jako energie, spojení nebe a země), objektová a akční tvorba: „Vyjádření hory" - fotky 

objektů připomínající horu (mraky, špičaté budovy, Pyramida na Výstavišti), tvorba 

objektů z kamene, vyjádření mohutnosti, tíhy, závratnosti, nepřekonatelnosti nebo 

hříčka nad pevností, mohutností a trvanlivostí hory x snímky z akce rozfoukávání hory 

(listí apod.) nebo vyjádření pocitu hory v gestu - hmota, tíha, věčnost... 

Metafory hory: Chlap jak hora, hora knih, „horský" hřbet knihy „hřeben", kumulace 

objektů, sbírka, (Kmentová - vrstvení papíru) performanc - nafotit akci spojování sebe 

se zemí a s nebem (Karel Miler: Blíž oblakům, Petr Štembera - roubování větviček) 

Karel Malich 
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72/ Miloš Šejn: Zebín / Svět uvnitř světa, 20.7. 1986 

SEZNAM VLASTNÍCH OBRAZŮ (2005 -

/ Sedona, olej 

!/ Kněží hora, foto 

/ Kamenné jezírko na Kněží hoře, foto 

/ Vlčí jámy, foto 

/ Cathedral rock, uhel 

I Cesta k hoře, akryl na plátně 

t Skála, tempera 

' Energie krajiny I., pastel 

Energie krajiny II., pastel 

>/ Dvě hory, akryl na plátně 

/ Spojení, akryl 
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