Kultura
Recenze

Poznámky muže, který spatřil anděla
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Od smrti jednoho z největších filmařů všech dob letos
uplyne čtvrt století. Andrej Tarkovskij k tomuto výročí dostává reedici svých textů Krása je symbolem pravdy.

U

mnoha současných režisérů lze
podobně jako u většiny populárních muzikantů bez urážky říct,
že všechno, co opravdu potřebujete, je jejich dílo; případné biografie, teoretické
texty a další literatura představují nadstandard. Ruský filmař Andrej Arseňjevič Tarkovskij (1932–1986), režisér například filmů Ivanovo dětství, Andrej
Rublev, Stalker či Nostalgie, však
patří mezi ty umělce, u nichž je
znalost jejich teoretických východisek a životních osudů pro pochopení jejich tvorby nedocenitelná. Sborník Krása je symbolem pravdy, který vydává nakladatelství Camera obscura, poskytuje k proniknutí do režisérova
díla a myšlení ideální vstupní
bránu.
Kniha je rozdělena do několika částí a shrnuje texty vzniklé
od roku 1954 až do Tarkovského
předčasné smrti (zemřel na rakovinu plic 29. prosince 1986). Editor
a jeden z překladatelů Miloš Fryš
v poznámce vysvětluje, že texty
vznikaly různými způsoby a záměrně nejsou opatřeny předmluvou, doslovem ani dalšími čtenářskými „berličkami“. Je to řešení
ryzí: i když existují řady Tarkovského biografií a interpretací jeho
děl, tenhle sborník nechává promlouvat autora.
Platí to i o první části, sestáva- 1
jící z osmi rozhovorů. S režisérem je vedou lidé empatičtí, kteří se s ním snaží
„dobrat pravdy skrze řeč“, jak lze vyložit
slovo dialog. (Jedním z partnerů v konverzaci je ostatně i Tarkovského tvůrčí
partner, Antonioniho scenárista Tonino
Guerra.) Nedochází ke konfrontacím, filmař dostává prostor pro konfesi svých autorských východisek, vyjádření názoru
na díla svých kolegů i osobnější komentáře; rozhovory se nesou v různém duchu a český překlad rozlišuje vykání a tykání. Nejen Poslední rozhovor (s Victorem
Loupanem) z října 1986 se vznáší k tak
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těžkým otázkám, jako je
smysl tvorby a svoboda
umělce.
Středobodem další
části knihy, která shrnuje
Tarkovského eseje, je text
Zapečetěný čas, který Camera obscura vydala i samostatně. Jde o umělec-

▲ JSEM RUS, nE SOVĚT. Po martyriích,

která v rodné zemi musel absolvovat se schvalováním svých filmů, se Tarkovskij rozhodl, že
se do vlasti nevrátí ani po smrti.
kou zpověď, jež vznikala komplikovaně
během téměř celé tvůrčí dráhy svého autora. Režisér v ní koná erudované exkurzy i do nefilmových uměleckých disciplín a oproti své pověsti „těžkého“ filmaře píše velmi čtivě. Neméně poučný
a aktuální je blok Tarkovského přednášek o filmové režii, po němž následuje
osobněji laděná sekce Korespondence

a několik náčrtů k filmům natočeným
i nerealizovaným. Osobní a umělecké
tu ale vlastně splývá: esej Na cestě za vírou a svobodou je stejně vášnivý a vroucí
jako filmařova závěť, v níž se nechce „ani
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živý, ani mrtvý“ vrátit do Sovětského svazu, který mu způsobil tolik utrpení. (Tarkovskij
je pohřben na ruském hřbitově
na jih od Paříže. Na jeho náhrobku je nápis: „Muž, který
spatřil anděla.“)
Krása je symbolem pravdy se
před lety stala první publikací
Camery obscury; první náklad
je vyprodán, a tak kniha vychází v reedici. K dostání je
pouze v obchodě Terryho ponožky, který funguje v rámci
pražského kina Světozor, objednat se nicméně dá i on-line. Ideálním dalším čtením jsou Tarkovského Deníky, druhý díl „Krásy“
nakladatelství připravuje. Nové
vydání má několik nových faktografických příloh typu DVD
a Blu-ray edice Tarkovského filmů;
starší apendixy, jako například
bibliografie či poznámky pod čarou, jsou aktualizovány k letošnímu 1. červnu.
Všechny přílohy, rejstříky
a další „doplňkové“ sekce jsou
sestaveny a redakčně ošetřené
s pečlivostí až fanatickou. Toto
pedantství je dalším z důvodů,
proč je tahle kniha – stejně jako
celá produkce Camery obscury,
která dále čítá například texty
související s Jimem Jarmuschem
či Jeanem-Lucem Godardem –
vzorem pro vydávání knih v éře internetu. Najít na webu dílčí data či texty
dnes umí každý, ale jejich systematické
dohledávání, ověřování a redigování zůstává pořád výsadou tištěného média.
Camera obscura svou oddaností myšlence rezonuje s týmž motivem přítomným snad ve všech Tarkovského filmech
– zejména v těch posledních.
Vojtěch Rynda ■
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