Hudba v animovaném filmu jako hlubinné
svědectví o stavu světa.
Reflexe umělecko- pedagogické činnosti

Vladimír MERTA
Během své práce pro animovaný film (AF) jsem se se specifickými principy filmové hudby
(FH) seznamoval postupně metodou zkoušky a omylu. Měl jsem štěstí na skvělé režiséry,
kteří mi velice pomohli pochopit všechny záhyby a skryté specifické požadavky, které
muzikantovi unikají. Dodávali mi potřebnou zpětnou vazbu, povzbuzovali mě během mých
začátků, kdy jsem pracoval v poloutajení díky odvaze pana producenta Strnada. Ocital jsem se
ve stresu termínů, omezení rozpočtu zcela bez jakýchkoliv předchozích zkušeností, a utěšoval
se, že každý hudebník musí nějak začít. Ve stínu profesionálů jsem spoléhal na jedinou
výhodu, kterou mi dodalo studium režie hraného filmu. Ten se ovšem v mnoha aspektech liší
od specifiky „oživení animace“, což je pleonasmus, jaký představuje hudba jako poslední
tvůrčí vklad do společného díla.
Nedostatek hudebního vzdělání jsem nahrazoval citem pro žánr, realistickou
charakteristiku postav, začlenění do pozadí, temporytmus a celkový přehled o režijněvýtvarném zpracování filmu, které jsem získal při studiu hrané režie. Dovedl jsem vystihnout
body zlomu narace, změny stylu doprovodu velkých scén, a naopak dosáhnout výrazné
zkratky v předělech, které animovaný film charakterizují. Prostřídal jsem různé postupy, které
přede mne postavily jednotlivé filmy, kterým jsem se vždy věnoval s pílí zapáleného amatéra,
jehož nejsilnější stránkou je schopnost improvizace. Občas jsem dělal hudbu i pro scény, které
teprve ležely roztočené na animačním stole. Začátky byly dobrodružné: kupoval jsem
z Barrandova vysloužilé pásky, na kterých jsem s omluvami odevzdával ing. Špaljovi hudbu,
nahranou prakticky na koleně. „Hraje to? Hraje!“ rozhodl vážený zvukař a tím bylo řečeno
vše. Hudba musí hrát… co to ale znamená? Nesmí rušit dialog ani ruchy. To znamená
odstraněnit tu část spektra, kterou mi stejně ing. Špajl při mixu stáhl.

Abych poznal rukodělnost profese, sledoval jsem práci animátorů, fázařů a zjistil, že jde o
velkou rodinu, ve které jsou stejně důležité schopnosti jednotlivých profesí jako soudržnost
celého týmu. Zkusmo jsem si natočil pár animovaných záběrů, abych alespoň v náznaku
dohnal nedostatek zkušeností. Teprve s nástupem na katedru animace jsem se začal zabývat i
teoretickou stránkou FH. Nalezl a rozvinul jsem metodu práce na hudebním scénáři a
storyboardu, doprovázenou úvahami, shrnutými do knihy Slyšel neviděné/vidět neslyšené.1
Mluvím v ní o hudbě tak, aby mi rozuměl i posluchač bez základních vědomostí. Kdybych
musel shrnout svou zkušenost do jedné věty, obměním podobenství Occamovy břitvy:
nevysvětluj jev pomocí pojmů, které vytváříš jen jako pomocné nástroje (konstrukty), vzniklé
během procesu výkladu (exegese). Tajemství úspěšnosti skladatele spočívá v umění
nepřidávat k chaosu světa ani tón navíc. Může skladatel dosáhnout této maximy? Skladatel
je lidská bytost, náchylná k omylům. V neúprosném prázdnu počátečního stádia „tvorby
z prázdna“ (ex nihilo) v první fázi sáhne ke zjednodušení, které na sebe může vzít podobu,
zdánlivě skrytou pod samozřejmý pojmem profesionality. Sáhne do svého „archivu“
(skutečného nebo pomyslného). Skladatelův archiv však není uspořádaná knihovna hotových
artefaktů. Spíš bezednou hlubinou nevědomých citových hnutí, zakletých do útržků melodií,
náznaků rytmických proměn, více méně nedokonalých tvarů, které si v době všudypřítomných
záznamových zařízení pořizuje en passant, v průběhu každodenní existence. Neodlišuje se
příliš od „obyčejného člověka“, kterého potkává na ulicích. Everyman, konstrukt, vytvořený
racionalisty na úsvitu renesance, je stejně vágní, existující jen v čísi představě, jako skladatel
sám v představách svých „diváků.“
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Interaktivní skripta vydal Lubomír Houdek z nakladatelství Galén, který mapuje a inspiruje všechny mé
skladatelské aktivity.

Animovaný film vládne na rozdíl od mélliesovského světa vytváření iluzí pomocí
reálného herce fascinující možností tvořit svět od začátku, z ničeho: zobrazuje jako živoucí
realitu umělého herce (loutku, kresbu, plošku, hlínu, hru světel a stínů). Animátor každý den
zažívá nepatrný kousek božské tvořivosti. Pod rukama mu ožívají archetypální příběhy,
vyjádřené v předobrazu Pygmaliona, Otesánka, Golema. Může odmítnout jako směšnou
pohádku biblické podobenství o stvoření prvního člověka z hlíny a ženy z jeho žebra. Ale
disponuje tajemnou, nevyzpytatelnou a lehce zneužitelnou mocí: jako Artaudův nad-herec či
Mejercholdova nad-Loutka manipuluje toporně postavičkou, která je oddána na milost a
nemilost svému tvůrci. Na konci složitého procesu rukodělné tvorby zažíváme při každé
projekci jeho díla mysterium apollinského znovuzrození „tragedie z ducha hudby.“ Můžeme
Nietzschův nesmrtelný bonmot obrátit? Nezrodila se náhodou hudba z ducha tragédie
člověčenství? Nepřišla k nám jako vzácná návštěva odkudsi z přítmí času, jako dar shůry,
který dosud neumím rozluštit? Přisvojujeme si ji, objednáváme a produkujeme ji jako zboží.
Zneužíváme ji jako akustický odpad, který otupuje, přehlušuje. Zahlcuje cosi původního,
archetypálního, pro co dosud (naštěstí?) nemáme přesné zařazení. Je hudba dar nebo výsledek
urputného snažení? Zjevení zasutého—nebo tvorba ex nihilo?
První animátor nestvořil svět, ale LOGOS (Slovo, moudrost, řád, smysl), nástroj,
kterým dal prvotnímu chaosu smysl. Logos byl nástroj, jehož prostřednictvím nechal Bůh
vznikat ostatní bytosti.2 Bůh má jedinou substanci (úsia), která zůstává nepochopitelná, je
uvnitř něj. Jeho zviditelněn í je dar zhmotnění (hypostásis), způsob, kterým se nám Logos
zjevuje prostřednictvím mýtu. Jen podobenství je přístupné člověku. Není to logická ani
intelektuální formulace, ale imaginativní paradigma (podobenství, souběžné rčení,
alternativní skutečnost ke světu, který známe). Sdělení je přístupné paradoxně v ex-tázi: vše,
co můžeme vidět, je jen symbol v temnotách. (Dionýsios). Pozoruhodná předzvěst tajemství
promítacího sálu!
„V duši tedy existují tři schopnosti: paměť, pochopení a vůle, a ty odpovídají poznání,
sebepoznání a lásce.“ Řečtí gnostikové zdůrazňovali, že cílem jejich „učení“ není vyloučení
veřejnosti. Naopak—Logos v sobě obsahuje prósopon (sílu, později i výraz tváře, opis mysli,
roli, kterou někdo vědomě zaujal, nebo postavu, kterou chce herec ztvárnit. „Slovo se stalo
člověkem, abychom se my mohli stát božskými.“ (Athanásios). Sdílená kultura je založena na
absurdním předpokladu, že jeden každý z nás v intimitě své duše prožívá zástupný symbol,
umělecký obraz skutečnosti jako skutečnost samu.
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„Logos byl nástroj, jehož prostřednictvím nechal Bůh vznikat ostatní bytosti.“ (Karen Armstrongová, Dějiny
boha“, ARGO 1996, Praha). Další úvahy o podobnosti animace a stvoření jsou variací tématu její knihy.

Animace (oživení, produševnění, prodchnutí, vdechnutí života do kusu mrtvé
matérie) je archetypální princip, který provází dějiny všech kulturních okruhů, ze
kterých jako z bezedné studnice čerpáme. Její význam a smysl nemusíme nutně chápat.
Zástupnost předváděného povzbuzuje naši vrozenou schopnost vcítění, empatie,
fascinace, soucitu a sdílení nesdělitelného. Hudba pak spojuje obě krajní polohy
vnímání: jsme jí unášeni k neznámému na pozadí známého.

Komu patří filmová hudba?

Oko v komunikaci dominuje jako nejpřesnějšího smysl: viděli jsme film, říkáme
běžně. Pár slovy se vyrovnáme s pocity, které v nás sebekonkrétnější, seberealističtější dílo
vyvolá. Málokdo řekne že film slyšel. Opsat zážitek z hudby, která silně ovlivňuje celkové
vyzněné filmu, je zdánlivě nemožné. S vědomím vlastní nedostatečnosti zde předkládám
jakýsi závěrečný účet, založený na procítění problémů, které jsem během manuálněintuitivního „dělání hudby“ narazil. Začátečník se v euforii prvních pokusů musí rozloučit
s klamnou představou, že teprve s jeho „originálním“ přístupem otvírají nové možnosti.
Smysluplné kombinace dvanácti půltónů jsou vyčerpány. Všechna hudba už byla kdysi kdesi
dávno složena. Jen jsme na ni pozapomněli. Hudební paměť je milosrdná: uvízne v ní jen
nepatrný zlomek toho, co činí historii hudby fascinujícím polem zkoumání.

Po nominaci na Českého lva za FH k povídce Moře, strýčku proč je slané? v režii A.
Baleje jsem si položil otázku, proč jsem vlastně úspěšný v oboru, který jsem jako architekt a
filmový režisér nevystudoval, v němž nejsem víc nežli poučený diletant-amatér v původním
slova smyslu —mít rád. Složil a nahrál jsem hudbu k sedmnácti AF a šesti seriálům
Večerníčků. Proč jsem se uplatnil jako autor filmové hudby? Krátká odpověď by zněla takto:
postupem času jsem si vybudoval primitivní domácí studio, ovládám několik nástrojů, jsem
levný, mám vždy čas (nebo si ho dokážu udělat) a vždy dohlížím na konečné použití hudby ve
střižně. Zdá se mi, že odpověď na otázku si vyžádá delší odpověď. Ta souvisí s mou
celoživotní láskou k filmu jako médiu. Studium režie na FAMU jsem absolvoval výraznou
adaptací povídky Oty Pavla Smrt krásných srnců. Přestože šlo o film, kterým se škola
reprezentovala na festivalu studentských filmů v Moskvě, dostal jsem za film jako jediný
z ročníku trojku. Podle zdůvodnění vedoucího ročníku Karla Kachlíka jsem příliš zdůrazňoval
vlastní názor a neposlouchal rady pedagogů. „Filmy VM charakterizuje výtvarná výtvarnost“,
stálo v posudku, který svou stručností předznamenal mé další snahy v kariéře režiséra.
Nemohl jsem se (z pochopitelných důvodů, které pomíjím) v hraném filmu uplatnit. Začal
jsem tedy psát scénáře. Zaujal jsem dramaturga Drahoslava Makovičku zmínkou o knize
tehdy stále proskribovaného Záviše Kalandry České pohanství. Výsledkem byl film Opera ve
vinici v režii Jaromila Jireše, věnovaný osudům Fanoše Mikuleckého, zneuznávaného
skladatele zlidovělých písní Vínečko bílé či Mikulecká dědina. Jakmile se StB dozvěděla o
mém autorství, byl jsem na hodinu odvolán z natáčení.
Tehdy jsem si uvědomil, že moje práce se bude muset odehrávat na jiném poli. Od mládí jsem
maloval, fotografoval, psal a skládal písně, které se staly základními kameny českého
folkového hnutí. To mělo odlišný vývoj a význam, než jaký známe z životopisů našich
západních vzorů. Po počátečním marném pokusu napodobit styl a zpěv Boba Dylana a John
Baez jsem se přes kopírování banjového stylu Pete Seegera dobral vlastní techniky hry na
kytaru, který jsem průběžně zdokonaloval a dovedl k jistému stupni „dokonalosti
v nedokonalém“. Tedy pokud se spokojíme s poměry na domácí scéně. Zmiňuji to
v souvislosti s rozšířeným mýtem, že filmovou hudbu představuje především silná, zpěvná,
zapamatovatelná melodie. Ty jsou patrně nejvýraznějším znakem mé tvorby pro animovaný
film. Na každém jsem se učil poodkrýt tajemný svět hudby i jako režisér:

František Nebojsa – zde jsem měl příležitost napsat i scénář a spolu s R. Štorkánem se
podílet na storyboardu a střihu vyprávění J. Wericha

Kamenné varhany – autorský film M. Sukdolákové mě přinutil pracovat s krátkými motivy
varhan a delšími plochami sboru C+K Vocal.
Balada o zeleném dřevu – J. Bárta mi dal příležitost rozehrát folklorní motivy a pohanská
sbory.
Vilík ucho sem, ucho tam - ploškově animovaný seriál. Scénář a režie, s Pavlem
Aujezdským. Naučil jsem se stříhat motivy, vystihnout charaktery psích hrdinů.
Lakomá Barka – dostal jsem od režisérky V. Pospíšilové podrobný hudební scénář.
Uvědomil jsem si, že hudbu může režisér „slyšet“ předem. Je ovšem ošidné ji realizovat.
Poprvé jsem zažil pocit souhry, souběhu tvůrčích stylů.
Růžový slon- J. Tyller mi poskytl úplnou tvůrčí svobodu s jediným přáním: Ty jsi muzikant,
udělej mi hezkou hudbu.
Vypočítané hry- T. Škrdlant mě přiměl stvořit hudbu k počítačové hře, kterou jsem nikdy
sám nehrál. A apokalyptický závěr, kdy se hra změní v děsivou vizi zániku.
Peripetie zpěvu- uplatnil jsem své zkušenosti zpěváka v patnácti různých stylizovaných
žánrech. Sebeironický námět J. Vodňanského jsem ukončil variací na jeden tón morseovky
(S.O.S)
Co dělat?- v zakázce pro UNICEF jsem zúročil svou zálibu v exotických nástrojích (sitár,
šakuhači, djembe, rákosový klarinet).
Etuda z alba- režisérka M. Pavlátová mě svým minimalistickým vizuálem navedla k imitaci
dialogu, stupňujícího spor mužsko-ženského vnímání základních pojmů abecedy.
Tichý svět Jana Nápravníka- rozhýbané kresby málo známého naivního umělce jsem
doprovodil variantami jedné chorálové melodie, vycházející z písně Praha magická.
Zlatá mince – J. Miška mi umožnil ponořit se do světa orientálních inspirací.
Přeskoč, přelez, nepodlez- pokusil jsem se kontrastem „špatné“ a dobré hudby podpořit
moralizující závěr sporu Velké Nuly se světem prvočísel.
Potlesk – hudba vyjadřovala pominutelnost, efemérnost úspěchu. Použil jsem rozladěný
klavír a zrychlované sekvence.
Kamarát z chodníka - seriál večerníčků L.Duška, v režii J.Mišky mi umožnil rozhlédnout se
po fantazijních světech dětství.
Pelargónie – režisérka L. Sunková si vybrala skicu, kterou jsem jí předvedl jako nehotový
tvar. Mírně škobrtající piano se překvapivě spojilo s melancholií kavárny, vytvořené animací
kvašové malby přímo pod kamerou.

Fimfárum I – povídka Lakomá Barka v režii V. Pospíšilové mi umožnila zahrát na temnou
strunu sarkastického vyprávění. Použil jsem stylizace lidové dechovky, okaríny, bombardonu
a rozladěných fléten v různých obměnách dne a noci.
Fimfárum II – zcela odlišné pojetí povídek J. Baleje, V. Pospíšilové, A. Klimta a B. Pojara
mě přivedly k různým stylizacím: od italské mandolíny přes zpěv Tří sester, arabské motivy
(gamba, saxofon, trubky, bubny, chřestidla) až po „dřevěné“ zvuky Palečka (xylofon, bas
klarinet, trubka). Využil jsem zde improvizační ozdoby a charakteristické zvuky, tvořené
hráči na obraz.
Čaroděj z nafukovacího stromu – režisér J. Miška si přál kombinaci elektronických zvuků
Z. Madera s fantaskními melodiemi.
Dětský zvěřinec – režisér J. Tyller mi umožnil jít až na hranici jízlivosti vůči strnulému světu
dospělých v kontrastu s okouzlujícím viděním dětských hrdinů, přebírajících vlastnosti
spontánních zvířat.
Psí příběh- dojemné melodie opuštěnosti, vystřídané katarzí záchrany dětskou upřímností. B.
Pojar (sám muzikant) mě donutil ukáznit se, nehrát, když to nebylo nutné. Velká lekce
pokory—v nejlepším slova smyslu: Sloužit, ale neposluhovat! (E.F. Burian)
Fimfárum do třetice všeho dobrého- v závěru povídky Rozum a Štěstí jsem použil v duchu
zběsilého střihu „ejznštejnovské“ montáže motivů. Film kombinuje ploškovou animaci
s dokonale odstíněnými charaktery loutek. Hudbu tvoří mnoho žánrů (píseň dvojice UhlířSvěrák, houslová melodie K Holase). Jde o hudební koláž, ve které jsem uplatnil své
dramaturgické a režijní cítění, získané jak studiem FAMU, tak zkušenostmi z předchozích
werichovských projektů. Tento film jsem také prezentoval na přednášce v USA (University of
Maryland, Westminster 2019).

Rád jsem poskytl své služby i studentským filmům: Živá voda – Jitka Pistoriusová, Ikaros a
Daidalos – St. Žádníková, Chlapec z piesku.

Pochybnosti a sebevědomí – dvě strany téže mince

Dostal bych se k příležitosti uplatnit se jako skladatel a současně interpret, kdyby můj
starší kolega a vzácný rádce Petr Skoumal nebyl stíhal a nedoporučil mě své střihačce Magdě
Sandersové? Byla to příležitost, která mě zachránila od pádu do deprese po dlouhodobém
zákazu činnosti po vystoupení na Portě 1986, kde jsem pro třicetitisícové publikum zahrál své
vyznání lásky k rodnému městu Praha magická. Dnes stěží pochopitelná reakce stranických
představitelů na velebný chorál, nepostrádající patos vlastenectví, mě paradoxně nasměrovala
k animovanému filmu, který byl vývozním artiklem společnosti, jež mi zakázala veřejně
vystupovat. S každým novým filmem jsem objevoval možnosti FH. Postupně jsem se dobíral
principů její tvorby.
Složil jsem přes devět set melodií. Několik variant na ně jsem nakonec použil v povídce
Rozum a Štěstí režiséra Davida Súkupa (mého někdejšího posluchače z katedry animovaného
filmu na FAMU, kde působím jako externí pedagog). Považuji svůj vklad k tomuto filmu za
jistý vrchol svého přístupu k hudbě. Pokud zpětně uvažuji o roli, jakou hudba ve filmu hraje,
dovoluji si předložit výčet ze své teoretické činnosti, kterou provázím své aktivní
muzikantství po více než třiceti let. Rozhodující momenty k posouzení mé celoživotní dráhy
uvádím ve zkratkovitém výběru z širší úvahy, která snad napoví něco o dynamice mé práce.
Člověk se od dob Aischylových v jádru nezměnil. Prožívání hudby považoval už
Aristoteles za dar, kterým se umělec v emfatickém opojení blíží tvořivé síle bohů. Neseme si
v sobě archetypy, předobrazy našich vlastních osudů. Jsme diváky vlastních osudů.
Pokukujeme po svém okolí, chodíme se voajérsky dívat do kina, posloucháme mimoděk
útržky cizích hovorů. AF se o naši pozornost uchází nenápadně: bojuje s konkurencí hraných
seriálů, pečuje o vizuální kulturu, nabízí, ale nepodstrojuje divákovi levné pokrmy.
Občas každý z nás na sebe bere masku (personu) a stává se mimoděk účastníkem dionýského
rituálu, hercem monodramatu. Každý z nás přebírá roli vypravěče vtipů—učíme se naslouchat
i vyprávět. Jsme v té chvíli spoluautory. Zpřesňujeme pointu, obrušujeme hrany,
odstraňujeme zbytečnosti. Režisér AF očekává, že se podobně jako on smějeme jen inovaci
toho, co už důvěrně známe. Úspěšný autor a pozorný divák jsou odsouzeni být pozornými
partnery. Autor si svého diváka hledá, hýčká. Pak přijde nová technologie, schopná zobrazit
nikdy neviděné, nemožné, nedostupné—a autor je zdánlivě odsouzen do role sluhy
obrazových kouzelníků. Přesto se filmová narace nikdy nezbaví půdorysu osvědčených
pohádek, mýtů, velkých biblických příběhů.3
3

V jiných kulturách velká narace vždy souvisí s kreacionistickým modelem vesmíru. Osvětluje stvoření světa,
etické normy, dělbu rolí, vztahy mužů a žen, smrti a vykoupení (Bhagavadgíta, Mahabharáta, védy, Edda,
indiánské a islandské pohádky)

Vnější a vnitřní svět

Drama zpracovává trauma, které je nezpracovatelné, neodstranitelné z reálného života.
Existuje výčet jednatřiceti základních dramatických situací—a bezpočet jejich dočasných
řešení. Hudba nabízí východisko z mnoha neřešitelných, věčných sporů. Idealisté tvrdí, že
génius odráží boží dokonalost, napodobuje jeho tvořivou omnipotenci. Souzvuk tónů,
harmonie čísel, vztah mezi dělením struny a matematikou, kosmogonií, pozemským a
božským, ideálním a pokleslým, lidským a božským zachycují mýty, staré nápisy, symbolické
obrazy i filosofická pojednání. Materialisté spatřují v harmonii jen mechaniku chvění vzduchu
v labyrintu ucha. Hudba nespadá pod kognitivní vědy. Byla po staletí součástí trivia,
fascinovala vitalistu Bergsona, fenomenology i kulturní ekology jako spojnice minulého a
budoucího. Její energie vychází z životního elánu.
Filmový skladatel se realizuje zde a tady. Své nápady nemůže štosovat do šuplíku, pro případ
„náhlého objevení“ ideálního filmaře, který by po ní sáhl. V tomto smyslu je služebná, ale ne
svázaná. Osobitost, svéráz, individualita skladatele se nezřídka realizuje v nevděčném sporu s
ostatními tvůrci. Množství soudně-právních sporů, doprovázejících veleúspěšné filmy, ale
dokazuje, jak masové publikum skladatel prostřednictvím filmu získává.

FH se podobá melodramatu, lidové zpěvohře, oratoriu. Velké skoky v žánrech a
interpretaci vznikly v dobách revolučních změn a třesků. V pološeru imaginace vznikala díla,
ohromující vnitřní silou, soudržností, harmonií tragiky, individuální velikostí i podmanivé
lidovostí. Filmový skladatel tvoří buď v časovém stresu, nebo vůbec. Je buď přetížený, nebo
zcela nevyužitý. Odpudivě bohatý, nebo ošklivě chudý. 4 Závisí na vrtkavé volbě v rámci
společenství, pro něž film vzniká. V Hollywoodu se chudý český skladatel stravuje v kantýně
osvětlovačů a kulisáků. Doma je však středobodem závisti. Jeho americký kolega ovšem
putuje z Hiltonu do Hiltonu, investuje do akcií. Požívá vedlejších příjmů, spojených s
exploatací filmové hudby: znělky, reklamy, upoutávky, melodie do mobilů, čekací tóny,
internetový prodej, hrací skříňky a hračky. Způsobů exploatace (jak se ošklivě říká využití
jednou zavedené melodie, kterou si dětinský konzument spojuje s libým pocitem), neustále
přibývá. Skladatelů, kteří by se rádi zúčastnili koloběhu hudby v přírodě, rovněž. Ale
vyvolených, kteří jsou schopni vykřesat z mnohokrát probrané hlušiny alespoň záblesk nové
melodie, oživení rytmu nebo eklektické orchestrace, ubývá. Filmový průmysl rodí víc filmů
nežli svět talentů. Geniální melodik Verdi reagoval na společenskou objednávku, pocitový
svět buržoazie i lidových mas. Prosadil se bez pomoci manažerů.5 Nebyl objeven – na rozdíl
od filmového skladatele, za nímž stojí předchozí práce v příbuzných oborech.

Neuchopitelnost hudby

Postmoderní filosofie zkoumá hudbu jako symbol různosti. Fenomenologie ji
nepopisuje jako jev o sobě, ale jeho okamžitý stav, více či méně souvislé kontinuum, vnímané
jako průnik zdánlivě nesouvisejících stimulů. Jedinečnost zažitého je podstatou individuálního
prožitku—divák je vystaven sledu atrakcí, navozených tvůrcem, ale vyvozuje z nich často
zcela protichůdné závěry.
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O relativitě úspěchu svědčí zážitky českých autorů, kteří se dopracovali na úroveň dodavatelů témat
v Hollywoodu.
5
Pomiňme pár třeskutých případů (Bachovo údajné znovuobjevení F.M. Bartholdym, Janáčka,
uvedeného do světa M. Brodem, Musorgského, kterému nasvětová pódia pomohla nezištná práce kolegůorchestrátorů).

Filosofie zde naráží na odvěký eschatologický koncept dvojího výkladu boha: LOGOS je
neuchopitelný, nezměrný záměr toho, kdo sám není, ale vše stvořil k obrazu svému. Kérigma
výklad zpřítomňuje intencí učinit jej hmatatelným, sdělitelným, uchopitelným pomocí
obrazného symbolu (symbolón) Božího Syna, neposkvrněného početí, andělského zjevení,
ikony. Naopak dogmatický výklad sugeruje neviditelný, neuchopitelný pojem, převyšující
možnosti lidského ducha přiblížit se neuchopitelnému. Dogma je způsob, jak pomocí
introvertní kontemplace, individuálního prožitku mystéria (theória) dosáhnout smíření
s pocity, které nás přepadají v procesu racionálního zkoumání světa.

Post-husserlovská filosofie zpochybňuje samu podstatu smyslového vnímání, sdílení a
zakotvení počitků, které s nástupem „druhotného obrazu světa“ zlevnily na veřejně dostupnou
„dávku pravidelných emocí.“ Z pravidelnosti se stává návyk—seriálovost myšlení, vyžadující
překrývání dějů, možnost „naskočit“ na ujíždějící vlak vyprávění vede k rychločetbě „od
konce k začátku“. Racionalita výkladu ustupuje jeho efektní beletrizaci. Básnický jazyk se
vzdaluje naturalismu „uzávorkování“. Nahlíží filmové žánry jako paralelní, imaginativní
světy, materializované vize. Zdání nahrazuje reálnou cestu za osobním poznáním.
„Etnologické“ vidění světa zpochybní, vytěsní klasifikaci sfér abstraktního myšlení.
Postmoderní metafyzika hledá nová vymezení, novou topologii, nové výrazy. Vrací do hry
fantasmata, halucinogenní zážitky, zdvojení charakterů, štěpení pozornosti mezi viděné,
prožité a shlédnuté. Ohledává posuny vědomí, zpětný dopad multi-mediálního obrazu multireality na společenské klima.6 Marxistická „teorie odrazu“ přiznává filmu energii, schopnost
měnit ovlivňovat myšlení, strhávat masy. Lenin poskytl Reifenstahlové dokonalou páku
k masírování národně-socialistického těsta fašismu. Film je nadstavbou reálných
společenských sil a pohybů, ztělesňuje ideje, zviditelňuje sílu masové ideologie. Politické
prohlášení, diplomatická nóta, hospodský tlach i mediální diskurz splývají v synergickém
výlevu „vůle lidu“. Na plátně vidíme směšnost řvoucího šaška s knírkem. Ale ve spojení
s fascinovanými davy, rituálními pochody, bubnováním a vysokými tóny pikol vstřebáváme
odporně přitažlivou směs hrůzy a posvátného opojení. Moderní filosofie nemůže ignorovat
freudovské objevy. Posedlost anomáliemi erotiky a pornografické propagandy nacházejí samy
v sobě nové kvality, podstaty, látky k popisu. „Filmovost“ filosofických záletníků Deleuze,
Sartra, Poppera, Derridy inspiruje základní otázky, čekající na individuální řešení: v tekutém
stavu vědomí, které navodí neúprosně se odvíjející, časově omezený rámec fiktivní reality,
neexistují obecně platné odpovědi. Pouze návody.
D. Hume originální vjemy nazývá impresemi, a jejich pozdější znovu-vybavení v naší
mysli nazývá idejemi. Ideje jsou složené imprese.
Imprese jsou rozdílné od idejí, ideje jsou méně živé než vjemy, kterých jsme si vědomi..
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„Film je pro nás ze všech umění nejdůležitější“ (V.I. Lenin). Lunačarskij striktně vyžaduje od revolučního
filmaře třídní narativ: Ejznštejn nesnímá skutečnost, nepopisuje stav, ale stylizuje vizi beztřídní budoucnosti.
Riefenstahlové stejnou metodou staví nad primitivní oslavou těla, půdy a krve pomyslný chrám nacistické
jednoty lidu a vůdce. Masy neřídí vlastní zkušenost, ale umělecky přežvýkaná, fantasmagoricky sugestivní
podívaná, plná maskulinní energie.

Vše, co o světě víme a čím si můžeme být jistí, jsou jen naše vjemy, prožitky skutečnosti; a
ideje, které se z jednotlivých impresí skládají. Rozhodující jsou ovšem imprese. Ty jsou
silnější a původnější. Hume to dokladuje např. tím, že slepý člověk nemá ideu barvy, nebo
hluchý ideu zvuku. Ideje mohou být buď jednoduché nebo složené. Jednoduché ideje jsou
přímo odvozeny z impresí, odpovídají jim, jsou jejich reprezentací. Paměť nám pak umožňuje
vybavení impresí v podobě jednoduchých idejí. Složené ideje se nemusí podobat impresím.
Velkou roli při jejich vybavování hraje, vedle paměti, také imaginace.
„Nic není svobodnější než představivost člověka; a ačkoli člověk nemůže překročit původní
zásobu idejí, jimiž je vybaven vnitřními a vnějšími smysly, má neomezenou moc mísit je,
spojovat je, separovat a rozdělovat tyto ideje ve všech variacích fikce a vizích.“
Složené ideje vznikají na základě idejí jednoduchých. V naší mysli může docházet k takovým
syntézám, jejichž výsledkem mohou být neexistující věci, např. zlatá hora.
„Veškerá tvořivá síla mysli obnáší ne více, než schopnost skládání, přemisťování, zvětšování
nebo zmenšování materiálu poskytovaného nám smysly a zkušeností. Když myslíme zlatou
horu, pouze spojujeme dvě konzistentní ideje zlata a hory, s nimiž jsme byli dříve seznámeni.
... Vždy, když analyzujeme naše myšlenky nebo ideje, jakkoli složené nebo velebné, nalézáme,
že jsou rozložitelné do jednoduchých idejí, které byly okopírovány z jim předcházejících
pocitů nebo mínění. ... Idea Boha ve významu nekonečné inteligence, moudrosti a dobra,
vznikla reflektováním operací naší vlastní mysli a bezlimitním zvětšením těchto kvalit dobra a
moudrosti.“
Vše má svůj prapůvod v impresích a jejich uchování v mysli. Mysl však může jednotlivé a
jednoduché prožitky skládat, přemisťovat, zmenšovat nebo zvětšovat. Po této úvaze Hume
dále upřesňuje metody, jimiž jsou jednoduché ideje spojovány, a tím upřesňuje vnitřní
mechanismy mysli.
„Podle mne existuji pouze tři principy spojení mezi ideami, jmenovitě to jsou podobnost,
souvislost v čase a místě, a příčina nebo účinek (effect)“.
Všechny operace skládání idejí jsou odvozeny ze zkušenosti:

„Víra ve fakta nebo reálnou existenci je odvozena pouze z objektů přítomných v paměti, nebo
ve smyslech a je zvykovým spojením mezi těmito a veškerými jinými objekty. Nebo-li jinými
slovy: nalézáme to u mnoha příkladů, že nějaké dva druhy objektů - oheň a horko, sníh a
chlad - byly vždy navzájem spojeny; jestliže oheň nebo sníh byly přiřazeny znovu a znovu ve
smyslech, mysl je unášená zvykem a očekává teplo a chlad a věří, že takovéto kvality existují a
bude je odhalovat také v příštím svém postupu (tato víra je nutným výsledkem mysli, která se
nalézá v takovéto situaci). ... Zvyk je velkým průvodcem lidského života. Je principem, který
dělá naši zkušenost užitečnou pro nás a na jehož základě očekáváme, že budoucí události
budou obdobné těm, s nimiž jsme se setkali v minulosti.“7
Baladicky do-vyprávěný příběh nese hudba jako nejkratší spojnice obecně známého a
osobně prožitého. Prožívání hudby teď a tady je krátká terapie, dovedená k úspěšnému konci
v bezpečí sdílené intimity: vyžaduje silné ego se silnou motivací, výmluvností, osoby, které
nám nejsou a priori nesympatické postavy (nechceme s nimi navázat žádný kontakt). Svědčí
mu jednoznačné trauma (reakce na osobní ztrátu, truchlení, přepadení, ponížení). Symptom
konfliktu se objevuje v konkrétní situaci, směruje k východisku (vyléčení, změně stavu)
v dohledné době. Po dobu vyprávění musí vypravěč diváka zaujmout—učinit z něj postavu
dramatu i jeho léčitele zároveň.
Úvahy o nehmotné podstatě imaginace (kterou představuje hudební partitura, plán
katedrály či nepsaný „scénář“ lidové oslavy masopustu) provázejí filosofii od Herderových,
Hegelových a Nietzscheových pokusů vysvětlit ji z jiného zdroje. Zrození tragédie z „ducha
hudby“ je stejně nepřesvědčivé jako wagneriánský pokus oživit operu „zmodernizováním“
niebelungovských mýtů.
Přeskakování z jedné divácké role do druhé připomíná přenos a protipřenos v terapii.
Terapeut i vypravěč používají podobnou techniku: nechají postavu narátora vyprávět, aby se
seznámili s novým příběhem, který je obohatí. Role vypravěče a interpreta—diváka jsou
ovšem ve filmu provázány mnoha tajemnými odbočkami, které zůstanou oběma stranám
dynamické dyády vyprávění skryty. Základní otázky ale přesahují hluboko do kulturní
minulosti:
Proč jsem tady, odkud a kam jdu?
Co mi brání v dosažení klidu, harmonie, poznání?
Jaké mám symptomy (fobie, psychosomatické projevy).
Odkdy, kde a jak se projevují?
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D. Hume, citováno stručně podle Wikipedie.

Jak souvisí cizí příběh s osobními zážitky?
Jaká spouštěcí situace (triger) vyvolává konflikt?
Jak vyprávěné zatíží diváka?
Jakou tíhu postava přenese (dočasně uloží nebo navždy od-loží) na záda vypravěče?
K jakému zkreslení původního sdělení, které bylo dlouze a nesnadně připravováno, dochází
během jeho kontinuálního sledování?
Jakou roli sehraje genetické pozadí diváka, jeho vzdělání, vliv určujících setkání, rodina,
parta?
Jakou roli hraje náhoda, osud, nemoc, prokletí vlastní tvořivosti?

Příběh přestává být cizí, nedůležitý, vágní. Vypravěč na sebe bere riziko: jen on má nad svou
narací nadhled. Kam zacílí vyznění příběhu? Jaký je směr jeho zaměření (fokus), jaké
prostředky a efekty použije ke stanovení cíle (vyústění)? Celý proces komunikace tvůrce—
divák směřuje k závěrečnému aktu očištění, sebepoznání, katarze, která zůstává jako
nehmotný, nepostižitelný důsledek oboustranné komunikace.

Hudba na rozdíl od lineární vizuality vzácnou vlastnost, která může být naplněna—nebo také
navždy propasena: dokáže v jednom celistvém zážitku vyjádřit v abstraktní zkratce slovy
nepostižitelného meta-jazyka tajemství, zasuté pod nánosy zcela konkrétních prostředků,
užitých v procesu vzniku společného díla.

Obecné a jedinečné

„Naše osobní, jedinečná Story s velkým S předchází obecně sdíleným dějinám s velkým H
(Hi-story)“, říká D. Fischerová, autorka zaumných příběhů s filosofickým podtextem.
Každý vidíme dějiny sebe jinak. Kultura je sdílený spor osobních interpretací. Umění jeho
zhuštění, sumarizace osobní narace v nad-příběh. Jedinec (hrdina) v něm představuje
(personifikuje) celek. Nežijeme kvůli příběhu, ale sami pro sebe.

Jen člověk ale touží protáhnout svou osobní zkušenost do budoucnosti, zajistit si vyprávěním
jistou míru nesmrtelnosti. Nazvěme toto nutkání metafyzickou existencí, za-životem.
V příběhu můžeme poopravit své postoje, zážitky, zracionalizovat své chyby, dovysvětlit
potomkům motivace činů, které třeba ani neexistovaly.
Objektivní Dějiny neexistují: jsou sledem nekonečně splétaných osobních dramat,
tragikomedií, dějin s malým d. Nejsilnější příběhy vězňů koncentračních táborů zanikly
protože je nepřežil jediný pamětník, jediný člověk, schopný dovyprávět (významný překlep:
od-vyprávět) organizované hrůzy, kterých je schopen jedině člověk—potomek vzdělaného
národa, pyšnícího se vznešenými ideály. Fascinace zlem a iracionalitou nenávisti přiživuje
chorobnou oblibu příběhů totalitních vládců. Stovky pamětníků, dokumentaristů, fantastů i
erudovaných psychoanalytiků nás stále vracejí do minulosti, abychom pochopili přítomnost.
V.V. Weizsäcker: „Jednota organismu se konstituuje pouze v jeho neustávajícím
obnovováním za variacemi a krizemi.“

Angažovaný svědek pracuje se zkusmo volenými interpretacemi, testuje hranice ochoty
diváka „jít za svým hrdinou“. Je aktivní: nemá čas ověřit si své postoje jako dokumentarista
„sběrem materiálu“. Musí si vytvořit emocionální názor v proudu filmového času.
Temporytmus díla ubíhá neúprosně: nutí nás shrnout své pocity. Tvůrce má náskok: může
manipulovat atrakciony, probudit upadající zájem, testovat pozornost, meze tolerance diváka,
předvídat, v jakém stádiu sebe-porozumění (projekci sebe do příběhu) se divák právě nachází.
Naslouchá jeho naslouchání, anticipuje, upřesňuje, vyhrocuje cestu k cíli (focusing the target).
V závěru musí nabídnout řešení, vykoupení, uvolnění napětí (nebo dát šanci skladateli,
zpěvákovi závěrečné písně či divákovi, aby to udělal za něj). Otevřený konec zůstává jako
aktivizující výzva: jaké je minimum informací, které je nezbytné předložit divákovi, aby se
mohl zodpovědně postavit do role „hodnotitele, terapeuta, vojevůdce cizích emocí, soudce,
vynášejícího odsudky nad stavem světa“?

Psychologie vnímání hudby
Žijeme v epoše symbolů, zástupné reality. Svět nul a jedniček se může
rozpadnout ve stejném okamžiku, kdy dosáhne jakéhosi pomyslného bodu Omega.
Film snesl odvěké filosofické otázky smyslu bytí, povahy vědomí a tajemství paměti

z výšin kateder do přítmí zaplivaných obskurních sálů. Operní pompu parodují bratři
Marxové ve výmluvné scéně totální destrukce piana, z něhož ovšem Graucho
pozvedne rám své nové harfy… Z obrazu ničení se stává obraz nesmrtelnosti hudby!
„Možnost afirmovat sebe sama ve světě, a přitom si zachovat svou jedinečnost … je
spojena s určitým specifickým způsobem, jímž se obojí do sebe vkliňuje“.
Pokud filosofie v něčem předstihla realitu, byla to eschatologie—rozumování o
směřování ke konci světa. Tedy oblast za metafyzikou, noetikou, apokalyptikou. Tyto
oblasti zkoumání budoucnosti souvisí se schopností prožít imaginární životy, povznést
se nad omezení hmotného světa, postižitelného dokumentarizujícím pohledem kamery
jako svědka naší vlastní sebedestrukce. Jakmile zmizí ona směšně nedokonalá
„schránka úmluvy“ mezi moderním člověkem a tím, co jej přesahuje, zmizí i samotné
dělení na svědky, svědčící, postižené a obžalované. V chaosu, který předchází stlačení
hmoty do neuvěřitelně, nepředstavitelně nicotného bodu, z něhož se jedním velkým
třeskem znovu rozvine rozpínající se vesmír, předvídá filosofie přetrvávající duchovní
hodnoty, jakási zamrzlá gesta pohybu, který nám na naší vlastní cestě zanechali tvůrci
imaginárních světů. Etický imperativ, falešné vědomí, svoboda jako poznaná nutnost
v reálném světě neexistuje. Básník a hudebník o nich zpívá, filmař je vděčně popisuje.
Dle Hegela v každé době omezenost umění přesahuje samo sebe, směřuje k sebe
rozpuštění, k vyšší formě společenského vědomí.
Otázka odkud začít odečítat skryté významy filmového obrazu se asymptoticky blíží
úvahám moderních filosofů, odpoutaných od aristotelovsko-kantovské tradice
kategorií a etických postojů. Film zpracovává po svém nadčasová obecná témata
rasismu, kolonialismu, válek, genocid, revolucí, převratů, totalitarismu na straně zla—
a sociálních hnutí, osvobozeneckých bojů, zrovnoprávnění minorit a jejich práva na
sebevyjádření. Zdánlivě uzavřená vyprávěcí klišé nabývají nové podoby také
„prostorovým“ efektem, které dvojrozměrnému plátnu dodává hudba a zvuková
dramaturgie.
Meze fikce a pravdivost
Psychologové vnímání rozlišují tři formy asociací: podobnost, souvislost a kontrast.
Film je uměním sdíleného klamu, dobrovolného odevzdání se cizím osudům,
selháním rozumu a inteligence. Slučování symbolů do vyšších celků, oživení,
rozhýbání elementů—to je animovaný film. Synkrezi přijímáme jako realitu, i když
jde o manipulaci, optickou zkratku, klam. Synkreze (doslova spolu-tvoření) je součet

smyslových atrakcionů, reálně doložitelných podnětů. Typická triáda (namátkou třeba
jablko, had, Eva) zastupuje v kulturním kontextu bolestné osvobození člověka z
danosti stvoření. Heslo Volnost-rovnost-bratrství nám vybaví trojčlennost svobody
těla, duše a ducha. Triáda pivo, motorka, bouračka sugeruje jednoznačné varování:
nepij — nebo neřiď. Detail míč, branka a velký celek bouřících tribun vystihuje napětí
před trestným kopem. Kdo vyhrál určuje další triáda: vlajka, ukazatel skóre,
pohlednice s Karlovým mostem.
Animace je nezastupitelná ve zpřítomnění abstraktních, neuchopitelných
pojmů. V „nasvícení“ stylizace se nám abstraktní, neznámé jeví jinak, nežli připouští
zdravý rozum. Vnímáme stylizaci narace, v níž skutečnost zkoumáme ne jako prostý
fakt, informaci, ale jako sled bizarností, kterými nás tvůrci překvapují. Homeopatii
vědecký dokument zesměšní rozborem deset milionkrát protřepané vody, obsahující
kapku již předtím protřepávaného rozředěného vzorku. Logické uvažování vědce
doloží, že z účinné látky už nezbývá ani atom. Ale příběh človíčka, který jí bezmezně
uvěří, upne se k ní jako k poslední záchraně a dojde vyléčení, nás zaujme emocionálně
zabarvenou osobní zkušeností. Vidíme za ním minimální prostředek, jak dosáhnout
změny světa. Absurdita se v divákově mysli usadí jako fakt. Říkáme: je to pravda,
viděl jsem to ve filmu.
Heisenberg mluví o principu neurčitosti: nejen o elektronech platí, že jsou současně
hmotné a duchovní podstaty. FH můžeme zkoumat statisticky (například jaký je
nejčastěji používaný tón, nástroj, píseň, slovo), nebo se zřetelem na okolí jeho použití.
Jedinečnost moderního umění spočívá v odvaze tvůrců riskovat odmítnutí i za cenu
totálního rozchodu se společnost a jejími hodnotamií. „Nenechají-li nás hrát to, co
cítíme, čemu věříme, nebudeme hrát vůbec“ deklaruje I.M. Jirous za český
underground.8 Neslyšitelnost, absence hudby Plastiků přesto působí jako mocný
jednotící fenomén české rockové scény. Komerční, mainstreamový hudba nepřetváří
realitu, pouze na ní parazituje. Rozmnožuje již množené.

SYNKREZE A SYNESTEZIE

Zní velebné tóny Ódy na radost. Na detailu tváře startujícího kosmonauta vidíme
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postupně soustředění, strach, sevření, úlevu, vítězoslavný úsměv. Gesto pozdravu patří
nejen nám, ztraceným kdesi dole v nížinách čumilství. Směřuje stejně tak nad rámec
člověčenství, do studené nekonečnosti kosmu. Společnost na pár poskoků měsíční
pustinou utratila miliardy. Naložila na směšně poskakujícího muže v neforemném
skafandru téměř nesplnitelný úkol: zbavila jej lidských rysů, aby se o sobě dozvěděla
cosi doposud skrytého. Duševní pohnutí, proměny nálad, motivací a reakcí primáta,
který se ocitl na zakázaném území mýtu, vyjadřují křivky přístrojů. Astronautovi
z pozemského lidství zbylo jen vyměšování a sled rutinních pohybů. Hudba vystřídalo
trapně nedokonalé chrchlání interkomu..
Synkreze je podstatou celistvého vnímání filmu. Zanechává v mozku nové
významy, tvořené z různých zdrojů. Stejnou hudbu posoudíme zcela jinak, zní-li na
pozadí koncentračního tábora a volné přírody.
Synestézie (z řeckého syn- = spojení a aesthesis = cítění) sdružuje vjemy dvou nebo
více tělesných smyslů. Vjem, zprostředkovávaný jedním smyslem, vyvolává současně
počitek jiného (vidíme hudbu).9 Nejde o smyslový klam, metaforické jazykové
vyjádření (zurčení potůčku), asonanci ani zvukomalbu (řetězů řinčení hřmot), ani o
nemoc. Spíš extrémní citlivost. Lze jí vysvětlit reálně stěží doložitelné jevy: mluvící
oblak, krvácející obraz, hlas větru, zjevení anděla ve vzduchovém víru. Vstupujeme
zadními vrátky klamavých smyslů do hájemství fantazie. Synestézie je jednosměrná:
poslech hudby indukuje prožitek barev, nikoli naopak. F. Koukolík mluví o mentální
kalkulaci (zapojení ne-zrakových korových oblastí).
Umění sugeruje synestetické vjemy: „slyšíme“ ozvěnu při pohledu na jeskyni či
katedrálu, dostáváme husí kůži při hororových scénách, „cítíme“ pekelné pachy při
četbě Dantova pekla, reagujeme fyzicky na šokující náhlé zvukové efekty, jsme
fascinováni střelbou a honičkami, i když ležíme v polospánku na gauč u televize.
„Kromě často studovaných synestézií grafém—barva, zvuk/slovo—barva existují další
podoby tohoto stavu: příkladem je synestezie slovo—chuť, u níž se předpokládá
zkřížená aktivace insulární kůry, která zpracovává chuťové podněty, a horních
temporálních a/nebo frontálních oblastí, které se podílejí na chápání významu
slyšených slov.“10
Prvotní počitek jednoho smyslu vyvolá vjem smyslu jiného, je k původnímu přiřazen.
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Vyvolaný vjem reálně neexistuje, je pouze mentálně, prchavě či setrvale „cítěn“.
Odehrává se individuálně, v mysli. Proto lze stěží mluvit o „hodnotě“ hudby. Její
vyhodnocení na pozadí celku zůstane „majetkem“ diváka.

Synestézie je kalkulovaná chyba, využívaná v tvorbě alternativních, nenotových partitur.
Grafický symbol (např. písmeno nebo číslo) vyvolává barvu.
Oba vjemy zprostředkuje jeden smysl (zrak). Vyvolaný „dojem“ barvy oko nevidí, ale je
mozkovou kůrou silně „cítěn“.

Podstatným rysem animovaného vizuálu je jistá nedořečenost výrazu jako důsledek
omezení technologie. Tvář loutky, tím méně papírku, nemůže konkurovat živému herci. Je
zapotřebí proměnit tuto „nedostatečnost“ ve výhodu. Animátor s výtvarníkem musí v přípravě
vybrat takové fáze, které zdůrazní jedinečné rysy, zdůrazní podstatu, vyjádří výtvarnou
zkratkou psychologii postav. Divák se ochotně nechá vést do neprobádaných záhybů a
temných motivací, které nabízí zjednodušení stylizace. Úkolem scénáristy tedy není jen
popsat věrohodně motivace, ale i pozadí dialogu. Scénář anticipuje zrychlený proud akcí,
jakému bude vystaven divák. „Vykousnutá“ psychologie charakterů svádí ke zjednodušení,
popisně jednoznačnému výkladu. Porozumění a dokreslení post-moderního děje, plného
zvratů a nečekaných proměn, zůstává na skladateli.
Animovaný film častými zvraty, šoky, proměnami svádí k minimalismu: vyhledává krátké
riffy, repetice, variace signálních motivů, změny tempa. S oblibou využívá improvizované
nástroje, onomatopoické hudební ruchy. Kapacita pozornosti diváka je omezena. Krátký black
out musí být útočný, riskuje nesrozumitelnost, ztrátu pozornosti, slabou odezvu. Delší
experimentální film nežádá stejně odvážný doprovod. Jindy vítané skladatelské postupy
(disonance, dvanáctitónová polyfonie, pointilismus, témbrová hudba) strhávají pozornost,
odvádí diváka od hlavní myšlenky díla. Skladatel zbytečně zatíží celek ambicemi, marně a
neúčinně soutěží s vizuálem.

FH stupňuje napětí, oddálí odhalení řešení dramatické situace. Zpochybňuje viděné, dodává
paradoxy viděnému. Melodizuje kontrasty, vztahy (dětská melodie ve tváři vraha). Uvolňuje
zábrany, obchází zákazy, je projevem vzdoru vůči moci, diktující obecnou přijatelnost,
pseudo-cudnost. Jde přímo k věci, aniž by ji pojmenovala. Nehledá prvoplánovou, dialekticky
protikladnou, kontrastní polohu vizuálu. Hudba ve filmu je schopna okamžité dramatické
změny, časového, stylově-harmonického skoku. Divák ji přijímá bez ohledu na viděné jako
vedoucí emocionální informaci.
Obraz je nesen vnitřním rytmem (střihu, pohledů, vývoje situace). Začíná a končí vyprávěcím
sledem—sekvencí. Přesto neexistuje jeho hudební ekvivalent. Popisná ilustrace neobohacuje
viděné.
Filmová hudba jako amalgám minulého a budoucího tonizuje dramatické vyprávění. Je
jakousi pátou stěnou scény, otevírající duši. Orientuje nás v prostoru, čase, překlene skoky
staletí, umožňuje aktualizaci starých mýtů, jako kouzelný koberec nás přenáší s nadhledem
z jedné kultury do druhé.
Zvuk i světlo jsou složky, které do jisté míry dokážeme vnímat odděleně. Obraz vnímáme
jako stálou vlastnost věcí, něco, co je a bude. Zvuk je proces v čase. Podle filmového
teoretika Ricka Altmana je „zvuk vždy událost”, má začátek, průběh a konec, je efemérní.
Navíc podléhá zabarvení, které mu dodává okolí, ve kterém se šíří. Světlo je „objekt”, ale
zvuk je „prostor”. Zvuk je od světla (obrazu) materiálně i způsobem vzniku odlišný.
Skladatel i režisér ovládají umění rozdvojení, schopnost prožívat hluboce své i cizí emoce.
Filmové drama umí ve zkratce ukázat vnější, akční proměny. Reakce postav, afekty, výbuchy
zlosti i něhy. Jak vyjádřit zasutou, skrývanou, osudovou skutečnost, když je z podstaty
dramatického jednání skrytá za obrannými reakcemi, afekty? Oidipus je hnán světem, protože
musí uniknout prokletí proroctví. Tajný agent, klamající milenec, podvodník musí žít dvojí
život: co se ale skutečně děje v jejich nitru může naznačit jedině symbolický meta-jazyk
hudby.

Bludný Holanďan, Věčný Žid Ahasver, putující Buddha a jejich bezejmenní následovníci
symbolizují nejasnou úzkost, touhu vymanit se z nutnosti, vzlétnout ke hvězdám. Jaká hudba
ale vyjádří to, co je skryto kamerám, co se děje v duši novodobého hrdiny? Co si v duchu
zpívají vojáci, aby se zbavili stresu, tísně, strachu, zloby, nezdaru, nepohody? Kosmonaut,
tajný agent, herecký idol „za nás“ odžívá traumata, dobrodružství, zkoušky opravdovosti,
které ve vlastním životě odsouváme. Popisně hlučnou dramaticko-ilustrativní hudbu v uchu
posluchač často „přehluší“ tichá, kontemplativní melodie niterného, nesdělitelného snění.
Staré civilizace jí přisuzovaly divinační význam, rozhodující o osudech národů. Nová média
jsou hřmotná, efektní, strhávají pozornost. Zvuku dominují prostorové efekty: lekneme se,
když nám za zády zabrzdí auto nebo se roztříští sklo. Dochází k prolnutí zvuku a filmového
obrazu. V extrémním případě není zvuk doplňkem, ale významotvorným činitelem.
Hudba jako obrana hlubinného nitra
V životě čelíme úkolům, plníme společenské role, navazujeme vztahy, dodržujeme konvence,
abychom jim unikli. Hudba, kterou se obklopiujeme, kterou vnitřně slyšíme, vyjadřuje
primární obrany před úzkostí (únikové reakce), ale i jejich překonání, povýšení, přetavení.
Negativní sublimuje, meta-morfuje do viditelné reakce. Úzkost je od-žita (acting-out) buď
verbální re-akcí, nebo extrémním stažením do sebe.
„Bráníme se, abychom si udrželi vnitřní hodnoty, vztahy k jiným“ (Kohut).
Hlubinná psychologie popisuje různé typy obranných reakcí. Jejich poznání, pojmenování a
rozvedení pomůže skladateli navodit atmosféru, vnitřní stav zobrazované postavy.
Popření („bolí mě hlava“: somatizace přivoláním, přijetím nemoci jako východiska
z neřešitelné situace, „chci pohladit“ (regrese do dětských reakcí)
Projekce („ty jako já“: přenesení vlastního problému na druhého)
Sebe-devalvace („za nic nestojím“: pochvalte mě)
Omnipotentní provokace („Můžu všechno“: jsem bezmocný, ale nemůžu to přiznat)
Idealizace („budu jako ON“: ztotožnění s idolem)

Vnější kontrola se odehrává mezi Id a já—uvnitř jedné, nedělitelné osobnosti.
Neverbální reakce (různé formy selhání) jsou pro trpícího snesitelnější nežli přiznání, emoční
krach, ztráta sebe-vědomí, jakkoliv ohroženého.
Bolest je výzva k řešení emočního vztahu. Vztek, sebelítost, agrese svědčí o absenci reakce na
příkoří.

Stres z hrozící agrese se projeví snahou utéct, bojovat—nebo zatuhnout (regrese do dávné
vývojové podoby plazů).
Somatizace (útěk ohrožené duše do bezpečí tělesné nemoci) znamená „převyprávění“
skryté bolesti do snesitelnější podoby. Maminka říká naříkajícímu dítěti, které bolí bříško:
„Vem si tu bolest do ruky a zeptej se jí, co ti chce říct.“ „Chce perník“ říká dítě. „“ „Ale to
nechci já, to chce ta moje nemoc“ odpoví dítě. Ulevilo se mu, skrytý problém nezmizel, ale
externalizoval se, vyslovil, uvolnil, převedl na jinou smyslovou rovinu.
Dítě vnímá partnerský konflikt, kterému nemůže porozumět, jako svou vinu
(časté vysvětlení hororů, thrillerů, čarodějnických prokletí). Odehrání, zakčnění problému
vede k výbuchu skrytých emocí (acting out), nebo naopak k zamrznutí: nemůžeme se ani
hnout, nadechnout, strneme hrůzou (acting-in). Komunikujeme tím, že nekomunikujeme.
Adorno a Foucault vnímají funkci hudby jako sociální jev, vyložitelný dobovými
požadavky kulturního vývoje. Romantická fascinace svobodou a rovností otevírá sály střední
třídě, virtuóz sestupuje z piedestalu artistní historie, dává se do služeb pozemského života.
Wagnerův cyklus starogermánských legend stmeluje roztříštěné městské státy, buduje národní
mýtus neporazitelné Germánie. Veristická opera opouští estétství klasicismu, primadon a
kastrátů. Na scénu vtrhly lascivní, necudné posunky. Lidové popěvky souzní se snahami
obyčejného člověka uniknout šedi a strašným vyhlídkám osudu, povznést se, přiblížit se
božskému trůnu, odkud hudba géniů sestupuje, kde pramení její síla a nezaměnitelnost.
Propast mimésis a diegeze.
Jádrem krátkých filmů bývá stručný anekdotický příběh. Snadno ho každý odvypráví, ale cítí,
že to podstatné zůstává utajeno kdesi za slovy. Z filmu si odnášíme spíš komplex pocitů,
nenavazujeme reálný vztah k charakterům, ale odnášíme si silný dojem z celku. V paradoxu
„nevím, o co šlo, nestíhám všechno sledovat, moc rozumím, ale silně to na mě zapůsobilo“ se
skrývá smysl, poslání díla. Scénárista má zdánlivě nepřeberné množství prostředí, ve kterém
zní typická hudba doby, chvíle, situace.

Napodobující, mýtopoická hudba v ideálním případě splyne s narativem, tvoří s ním jeden
celek. Funkce nápodoby (mimesis) je polymorfně proměnlivá, ambivalentní: nikdy nemáme
dojem, že jí plně rozumíme. Buď je příliš popisná, ilustrativní, nebo naopak odtažitá. Hudební
ilustrace příběh „hraje“ současně na dvě strany, přelétavě rozhoduje jako pírko na jedné straně
závaží. Doprovodnou hudbu lze měnit, upravovat donekonečna. Naopak diegetická hudba je
jednou daná, je součástí viděného. Předpokládá dobrou autorskou orientaci, anticipaci postavy
hudebníka. Dramatik jejím prostřednictvím vypráví děj: vidíme, jak vzniká, kdo je jejím
tvůrcem. Skladatel se drží obrazu, ale má na vybranou, v jaké podobě hudbu na plátně
prezentuje. Musí vnitřně slyšet, jaký typ muziky sehraje v dané sekvenci rozhodující roli.
Přesto většinou vítězí „hudba na jistotu“, označovaná Adornem jako „bezpečný oheň
v účtárně“. Rozpor mezi vysokou kulturou a požadavky středostavovského publika překlenul
R. Strauss odklonem od svébytné kultury k jejímu masovému výprodeji. Ve využití rozporu
mezi neomezeností předvýběru a jeho nutnými důsledky spočívá síla hudebně erudovaného
autora.
Autenticita fikce
Hudba hraje v subkulturách zásadní roli: tvoří neoddělitelnou součást rituálů převtělení,
iniciace, znovuobnovení pradávné smlouvy, kterou Velký Duch uzavřel s našimi tajemnými,
zdánlivě tolik nevzdělanými předky. Použití vznešené hudby mimo chrám, kde samotný
obětní stolec nabývá postupně podoby jeskyně, stolu, oltáře a rajské hostiny, je vždy herezí
(pokud neuznává tajemství eucharistie), nebo hříchu proti Desateru (pokud zobrazuje
nezobrazitelné). Pohanský původ instrumentální (taneční, zábavné, orgiastické) hudby
přiznává Stravinský, Janáček, Sibelius, Bartók.
AF cíleně směřuje ke globální exploataci, mezinárodní srozumitelnosti. Zbavuje se popisného
jazyka: nahrazují ho idiosynkratické ruchy a giberish, dramaticky pojaté mumlání. Gibersich
může nabýt podoby simulovaného dialogu (mužský a ženský hlas), nebo herec ve studiu mění
hlasový témbr. Tomu odpovídá i další zpracování zvukové složky: zrychlování, zpomalování
záznamu, jeho tonizace hlasovým procesorem. Náhražkový dialog zvýrazní tělesnost,
připomíná různé stupně „hříchu myšlenkou“. Metafora neilustruje, nezdvojuje viděné.
Využívá podobnosti, osvětlené v nové souvislosti. Porušuje konvence, tradiční pojetí slova
jako prostředku dorozumění nečekaným, formálně neadekvátním přístupem. Hudba se
vědomě musí omezit „možnostem dialogu“, jak zní název slavného Švankmajerova snímku.

Filmová hudba je vícerozměrná: neuchopitelná, rozporuplná, sebestředně extravagantní,
služebně doprovodná i provokativně kontrapunktická. Samotný výběr hudby jako „pouhého“
doprovodu dokumentární výpovědi slouží mocenské manipulaci, zpětnému výkladu dějin.
Hudba částečně přichází o své intimní kouzlo, schopnost podmanit si posluchače a podnítit
jeho fantazii a obrazivost do hlubších rovin. Podléhá proměnám subjektivní paměti,
vytěsňující nepříjemné, příliš intimní, netypické, nepříběhové, nesrozumitelné, sebezraňující
aspekty uplynulého času. Paměť je ošidná: p referuje předmětnost na úkor intence. (M.
Petříček)

Proměny imaginace, anagnorise a katarze
Scénárista nabízí horkou vodu—návod, recept k oživení neživého herce, kterým může být
v animaci cokoliv: loutka, zmačkaný papír, dřevěná polínka, hlína či jiná výtvarně vděčná
matérie. Náhražka živého herce před něj klade specifické úkoly. Příprava realizace je časově
náročná. Výsledek nelze předem posoudit. Režisér musí vydržet tíhu vyprávění, i když se jej
samotného příběh bytostně nedotýká. Nesmí svévolně měnit žánr, fakturu vyprávění, vědomě
diváka mást, zesměšňovat, vodit za nos. V konečné fázi vyprávění musí zástupně vydržet
separační úzkost diváka—jeho touhu odpoutat se od silné autority, vrátit se do svého
vlastního, „venkovního“ konfliktu.
Drama pojednává trauma, které je nezpracovatelné, neodstranitelné z reálného života. Existuje
výčet jednatřiceti základních dramatických situací—a bezpočet jejich dočasných řešení.
Příběh zpřesňuje dočasnou diagnózu, anamnézu konfliktu. Kdo, kdy, kde, komu, co, proč a
jak vypráví? M. Carriére rozlišuje tyto dramatické proměny narativu:
Autor zná dobře to, co divák tuší (zná, ale pozapomněl, plete se, ale spolupracuje na kostře
vyprávění.
Autor zná téměř vše (viníka, hybatele, průběh děje a pointu), ale vypráví divákovi, který zná
princip (zločin a trest), ale ne rozuzlení.
Autor nezná víc nežli divák, ale láká jej do imaginárních světů.
Autor syntetizuje svůj osobní prožitek, nabízí divákovi zcela imaginární svět.
Vyprávění není jedinou dostačující podmínkou dobré narace. Lyrický film, slow movie, found
footage, experiment úmyslně zastírají motivaci postav, jen aby zdůraznily důležitost vnitřního
konfliktu, příběhu tvůrců samých.
Hudba jako poslední tvůrčí profese, zúčastněná v kolektivním díle, využívá jeho
empatie, racionality, očekávání.

Baladicky do-vyprávěná Werichova story je krátká terapie, dovedená k úspěšnému konci
v bezpečí sdílené intimity: vyžaduje silné ego se silnou motivací, výmluvností charakterů,
které nám mohou být a priori nesympatické. Nechceme s nimi zpočátku navázat žádný
kontakt.
AF opracovává v rámci možného různé možnosti, které mu nabízí animovaná matérie:
interpretuje jejich akci, více či méně kopírující živého herce. Testuje hranice ochoty diváka
přijmout nabídnutou stylizaci, „jít s příběhem“. Má k dispozici předem omezený čas, nemůže
začít „sběrem materiálu“ nebo popisem prostředí. Musí jít k jádru sdělení, které je často na
hranici skutečného a imaginativního. Dobrý vypravěč se občas vrací, aby shrnul řečené,
probudil znovu hlubší zájem. Testuje pozornost, meze tolerance diváka, předvídá, v jakém
stádiu sebe-porozumění (projekci sebe do narace) zanechal diváka. (Naslouchá jeho
naslouchání). Upřesňuje, vyhrocuje cestu k cíli (focusing the target). V závěru musí nabídnout
řešení, vykoupení, uvolnění napětí (nebo dát šanci skladateli, zpěvákovi závěrečné písně či
divákovi, aby to udělal za něj). Otevřený konec zůstává na divákovi jako aktivizující výzva—
otevření pokračován příběhu v jeho mysli. Z kina vycházíme vnitřně proměněni. Jednáme pod
vlivem právě shlédnutého: postavíme se rodičům, šéfovi, státní moci. Jsme ve vleku velkých
narací—fikcí pravdivějších nežli sama pravda.

Každý vidíme dějiny sebe jinak. Kultura je sdílený spor osobních interpretací. Umění jeho
zhuštění, sumarizace osobních příběhů v nad-příběh. Jedinec (hrdina) v něm představuje
(personifikuje) celek. Nežijeme ale kvůli příběhu, ale sami pro sebe.
Jen člověk ale touží protáhnout svou osobní zkušenost do budoucnosti, zajistit si vyprávěním
jistou míru nesmrtelnosti. Nazvěme toto nutkání metafyzickou existencí, za-životem.
Čím se liší pokus převyprávět, zpřítomnit malý příběh velkého vypravěče od velké lži malého
manipulátora? Ambivalencí, víceznačností: zápletky, vývoje, logikou posloupností děje, který
lze zopakovat: slovem, kresbou, dramatizací, filmem. Na rozdíl od dějepisce nevypráví
podobenství co, ale proč. (Platón). Otevírá otázky, oddaluje odpovědi (napětí). Nahrazuje
zavádějící zákruty slova (exempla, filosofická maxima, exegese, náboženské programy,
politické proklamace) gestickým činem. Jeho neodvolatelnost nás nutí zaujmout vlastní postoj:
jdeme z kina vnitřně obohaceni, proměněni. Jednáme jinak: postavíme se rodičům, šéfovi,
státní moci. Jsme ve vleku velkých příběhů—fikcí pravdivějších nežli sama pravda.

Moc pohádky roste opakováním—ne pilováním pravdivosti detailů. Chceme být vlkem či
Karkulkou? Abychom pohádku prožili, musíme se vžít střídavě do obou stran konfliktu.
„Musíme v sobě rozeznat všechny odstíny zla, abychom se ho dokázali zbavit.“ (Kierkegaard).
Imaginativní vyprávění (pohádka, sci-fi, fantasy, sen) nás zve do míst, kam se nikdo před
námi fyzicky nedostal, ale přesto je výtvarník s herci musí zobrazit. Imaginativní film
oslovuje podkorové, nevědomé, snové zážitky diváka. Hudba svou mimo-slavností, neuchopitelností, emocionální silou do-kreslí viděné. Jak ale zobrazit nikdy neviděné?
Imaginativní (nereálný) film vyhovuje dětinské touze po bezpečně prožitém strachu,
od-žití skutečných traumat, nočních můr. Z hlediska rodiny, která utratí za společný hororový
zážitek víc než za opulentní hostinu, jde o rodinnou terapii.
Rozpětí hudebních čísel sahá od neslyšných náznaků, idylek, rostoucí napětí, hrozby, širokou
škálu katastrof a ničení až po konečný smír. Z hlediska práce s tématy sleduje stejné rozpětí
jako velká hudebně-dramatická díla (opera, symfonie, programní cykly). Imaginativní
vyprávění stupňuje drastičnost prostředků od mravoučného vyprávění našich babiček až po
nové žánry typu vědecko-fantastické ságy, katastrofického filmu či ekologické vize konce
civilizace (Hvězdné války, Jurský park, Vodní svět).
Pohádka se opírá o notoricky známé, zděděné, archetypální rozložení sil. Její moc roste
opakováním—ne pilováním pravdivosti detailů. Chceme být vlkem či Karkulkou? Moc
pohádky roste opakováním—ne pilováním pravdivosti detailů. Abychom pohádku prožili,
musíme se vžít střídavě do obou stran konfliktu. Stát se na chvíli vlkem i Karkulkou, zlou
macechou i bezbrannou Popelkou. ?
Pod povrchem boje dobra a zla, cestou za nesplnitelným úkolem, proměnou člověka ve zvíře,
prokletím či působením nadpřirozených sil skladatel řeší stylové, historizující, zvukomalebné
požadavky.
Iracionální (vzpírající se rozumu, šílený, ujetý) film na rozdíl od pohádky vychází z běžných
situací, které se řízením osudu, stupňováním nedorozumění, patologie postav či shodou náhod
vymknou kontrole (Ptáci,Psycho, Šílený Max).

Spouštěč (trigger) horroru bývá malicherně infantilní, irelevantní. Hudba pak musí
zdůraznit skrytou hrozbu, past, o které postavy netuší—zatímco divák díky hudební nápovědě
„ví vše“.

Vyprávěná pohádka je dialog známého s neznámým rozhovor, oslovuje malého posluchače,
vybízí jej, aby se ptal. Vypravěč si na místě vymýšlí inovace, detaily, je hercem i autorem.
Filmový skladatel dodává strohé technologii viděného (je to jen iluze, nic není doopravdy, ani
smrt, krev, zmrtvýchvstání) uvěřitelnost.
Úspěšná hudba se vždy něčemu podobá—aby se v detailu vymezila, ozvláštnila, přitáhla
pozornost zadavatelů. Kombinace líbivé rutiny a experimentální inovace se blíží poměru 95:5.
„Hollywoodský patos,“ řekne méně úspěšný, nadanější skladatel. Vrátíme-li se však do
minulosti, zjistíme, že velká symfonická témata přinesli do Hollywoodu evropští židovští
skladatelé, vyhnaní hitlerovci z rodných zemí. Americké velkoprodukce je sežvýkaly ke
svému prospěchu, ale poskytly jim i prostor k vydechnutí, seberealizaci, naplnění ztracených
ambicí.

Bergson obrazem rozumí skutečnost mezi prostoro-časovým předmětem a ideou: skutečnost
není nic jiného, než co se nám jeví. Co vnímáme je v nás, skutečnost mimo nás je
nepochopitelná. Film je ovšem obrazem obrazu, ztělesněním ideje tvůrců. Adorno nemluví o
divákovi, ale o konzumentovi díla. Smysl jeho pachtění se za významem shlédnutého je dána
vlastní touhou, vlastní mozkovou činností dobrat se pravdy jako ne-skrytého, zjeveného. Film
je miniaturní ukázkou neřešitelného rozporu moderní filosofie, zdůrazňující jak subjektivitu,
tak prahnutí po tom, co je „za obrazem.“ Rozdíl mezi být a být vnímán je rozdíl mezi dvěma
typy mozkových pohybů. Každý obraz je pouze místem, jímž prochází energie vycházející ze
všech ostatních obrazů, je něčím jako „křižovatkou světa“. Mozek (soustava nesčetných drah)
je rezistentním centrem, schopných zpozdit reakci na obraz (obraz obrazu). Odstup,
individuální výběr, odráží vitál (existenciální význam) situace. Každý reaguje po svém na
zobrazovanou situaci lovu (hrozba pro kořist, rozkoš pro lovce). Film dokáže střihem
stupňovat dvojí prožívání téhož, nutí diváka přijímat v rytmicky oktrojované kompozici
protichůdné pocity, které žádná ze zobrazovaných ostav neprožívá. Novost principu montáže
reflektuje bergsonovskou definici pošetilosti jako trvání na absolutní pravdě (neskrytosti,
zjevnosti) objektivního smyslu uměleckého obrazu, který je sám obrazem obrazu. Jaký
mechanismus tedy zajistí vnímání adekvátně zobrazované situace? Kant řešil protiklad
podobné úvahy spolehnutím na intuici jako nejvyšší formu vnímání. Ta nehraje hru na
pravdivost, skrytost, dvojsmysl, symboliku, prostě ji přijímá jako nejvyšší formu sdíleného
vědomí, výsledek dlouhodobého synergického působení, kolektivní duše lidstva. Divák (ten
druhý v nás) není jen pasivním konzumentem, ale nutným předpokladem komunikace.
Ontologické důsledky průmět bergsonovké ideje obrazu hmoty (existence o-sobě) a sumy
jeho redukce v paměti (zjevení se skutečnosti jen pro mne) a objektivního obrazu reality řeší
J.P. Sartre (Imaginace), M. Ponty (Viditelné a neviditelné).
Pojetí času a časovosti, intence jako touhy, tíhnutí, hladu po vědomí existence a
existujícího, jak je pojednává E. Lévinas, nás mohou navést k jinému vnímání „oduševnělé
reality“, nežli jakou představuje úvaha o oživlé loutce jako naivní náhrady skutečnosti.
„V situaci konce světa se klade původní vztah, který nás poutá k bytí… V nitru duality
existence a existujícího může dojít k rozetnutí. V momentu narušení vazby se světem v mezním
stavu, v přerušení plynulého toku přirozené spjatosti, našeho lidského existování s bytím není
prázdno, nicota par excelence. Bytuje zde anonymní živel existence – Lévinas jej nazývá „il y
a“, tj. „ono je“, v protikladu k dávajícímu se. Odtud vychází autorova myšlenka o původním
existování o původní anonymitě o nicotě, která není nicotná, protože je plností prázdnoty, je
hlasem ticha, jako „mušle přiložená k uchu. Ve stavu mezi spánkem a bděním vnímáme

meziprostor, jakousi „otevřenou scénu bytí“, „šero“, prázdnotu, která není prázdná. V mezní
situaci - stavu před usnutím, s přesahem až po Jaspersovu „Grenzsituation“ - se ocitáme v
Platónově světě idejí, ozářeni náhlým jasem skutečnosti bytí. Paradoxní situace člověka je
osobní spjatost s existencí, která mne určitým způsobem předchází.“ 11
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Hudba snu
Skladatel začíná od nuly. Není nic traumatičtějšího nežli prázdný notový papír. Pak ho
náhle osloví tušená, ještě nesložená, vágní, ale přesto oslovující melodie, otevírající
akustickou oponu filmu. Bývá často spojena s neskutečným světem snu. Jakoby teprve
absurdita vizuálu „odklíčila“ fantazii skladatele.
Animovaná figura může během vteřiny „přeskočit“ z kuchyně do vesmíru. Může létat
s ptáky, potápět se mezi chobotnicemi, zažívat neskutečné. Podobá se živému snu. Sen je
materializace duše, nejlevnější velkofilm, který si můžeme dopřát. Nestojí nic, odehrává se
každé noci. Jsme jeho tvůrci, patří jen nám, nemusíme vynakládat žádnou energii, a přesto se
v něm pohybujeme jako herci různých žánrů, prožíváme neskutečná dobrodružství.
Porozumět svým snům znamená ovšem poodstoupit obtížnou, nebezpečnou cestu do vlastního
nevědomí. Na rozdíl od filmu, který stojí a padá se zájmem diváků, je sen levnou sebeinvesticí, která má svá inspirující pravidla, pokud si pod snem představíme jeho průmyslovou
nápodobu—film.

Jak se změní podoba snu, jakmile ho vyprávíme podruhé? Co nám může interpretace
snů nabídnout? Neobsahuje všechny možné formy výkladu, varianty vývoje, procesy
dešifrace neznámého, které v budoucnu bude absolvovat každý divák sám o sobě, bez pomoci
druhého? Stanislav Titl podává Freudovu typologii snů skoro jako návod pro scénáristy a
skladatele: ponořte se do příběhů, které si vyprávíte sami sobě. Jste jejich jedinými autory.
Potíž nastává, jakmile je máme převést do slov, sdílet je jako interpreti sebe sama. Filosofický
film před nás staví úkoly, které nejsou zcela běžní:
Sleduj změny interpretace snu. Co znamenají?
Asociuj. Zaznamenej si, k čemu sen navádí, kam ukazuje, co si v něm a po něm
vybavuješ.
Poznej své pravé touhy
Najdi meta-fyzický, hlubší smysl své existence, emoční výbavy

Sen má manifestní (ukazující), vizuálně-auditivní, filmovou složku—a latentní
(skryté) sdělení. Skladatel je se svou hudbou kdesi na pomezí obou. V jednom díle může
podpořit jak viditelné, tak podkorové sdělení. Mimetická, napodobivá hudba nezdvojuje
viděné, je oknem do duše postavy. Může být benigní (velebný zvon nebo varhany místo
otravného chrčení budíku).
Peircova triáda znak—index—symbol je vhodnou „vstupní branou“ pro úvahy o roli
filmové hudby. Posloupnost Nota—Motiv—Melodie, nebo Zvukový Detail—idiosynkratická
hudební Ilustrace—hudba Sekvence vychází z podobnosti všech znakových systémů.
Zobrazený znak nezastupuje jen realitu, ale indexuje vztah k ní, nese jako nad-stavbu
symboliku.
Smyslový klam spojitosti rozpojených obrazů není zábranou, ale podmínkou fungování filmu.
Film není pouze rozpohybovaná fotografie, ale gesto (zástupný symbol celku), přesahující
složky, jimiž vzniká. V každém políčku se pohyb předmětu mění. Dojem spojitosti vzniká
iluzí, smyslovým klamem. Přesto nejde o davově sdílenou sugesci, fantasma. Celistvosti
sdělení dosahuje film juxtapozicí, souřadným působením jednotlivostí, které předcházejí
(které uchováváme v paměti), a které následují (které anticipujeme). Očekávání aktivizuje:
vnímáme další záběr na základě uplynulého.

Filmová píseň.

Helénistické báje a symbolické obrazy vrcholné renesance a baroka udržovaly pověsti
o božském původu hudby (neslyšitelná aristotelská hudba sfér, mučednictví těch, kteří se
zpronevěřili propůjčenému božství (Marsyas), nevděku nevzdělaného okolí (Ariston). Božská
hudba jako průvodce nadpozemské lásky a oddanosti dokonce směla obměkčit síly osudu a
otočit běh života (Orfeus). Zpěvák v sobě cítil klíčení síly, která je schopna převést jedince
z jednoho břehu života na druhý břeh smrti. Jako převozník, průvodce světy, stalker,
doprovázející jiné, možná vznešenější, nadanější, dokonalejší bytosti, prošlapával cestu
houštím nevědomí. Samotné osudy pěvců ale byly tragické: platili životem, majetkem, věčnou
bolestí, zatracením. Posluchači, omámení jejich uměním, nedopadli o mnoho lépe. Přesto se
nad nimi bohové smilovali, a v podobě souhvězdí některé vyzvedli na nebesa v podobě
souhvězdí.

Píseň je kontinuum, které se vyvíjí výraznými skoky. Přežívá v nostalgické paměti. Zažíváme
vpád technologie do kdysi výsostně rukodělného oboru. Francouzský zlidovělý název pro
walkmana je baladeur—průvodce potulkou, tulák. Oba výrazy neoznačují už jen technický
produkt (přenosné miniaturní přehrávače už existovaly, přinejmenším jako utajované
špionážní technologie), ale zcela nový životní styl: do popředí se dostává konzument, uživatel
hudby, absolutní vládce svého volného času. Muzikant je služebné povolání: nestojí nikdy
zcela mimo požadavky a konvence doby – buď jako její spolutvůrce, nebo negující buřič.
Písničkář se nevyděluje ze světa obyčejnosti, je slyšitelným hlasem ulice i univerza.
Nepopisuje zlo, vidí za obzor, prorokuje. Poselství písně není ve slovech: ty jen zveřejňují sny
a závazky generace a dohlížejí, jak je dodržujeme. Hudba je vnitřní dar, harmonický pocit
dávání a braní. Nehmotný štít, který chrání měkké části duše. Fascinuje, euforizuje, zmnožuje
síly, přenáší část mé tělesné únavy na spoluběžce.
„Svět mé písně nezmění ani nepotřebuje. Potřebuju je já. Aby svět nezměnil mě.“ (Pete
Seeger).
Filmová píseň dokáže za autora doříct, dovyslovit to, co se mu zcela nepodařilo. Často
přeznívá do titulků jako akustická opona. Její nehmotná, vláčná pohoda, z níž tu a tam
vyskočí plamínky poezie, uvolňuje napětí. „Dovypráví“ i nezvládnutý závěr filmu. Usmíření,
rekonciliace se dostavuje pozvolna. Doznívá v našich skutečných životech, daleko od přítmí
kina.
Jaká je tedy role filmového skladatele? Existující rozbory, teorie, kritické stati naštěstí
ještě přesně nepopsaly vliv hudby na celkové zdraví lidstva. Ponechme hudbě její tajemství.
Hudba je zázrak. Vše múzické se odehrává nechtěně, náhodně, jakoby mimochodem, nad
rámec řemeslnické machy. „Předchozí námaha musí být skryta!“ (Picasso).

Tajemství hudby stručně vystihl několika tahy štětce japonský zenový koán:
Víš-li kam uvnitř
tíhne loutna
nač trápit se zvukem strun?

