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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Keiskammsk˘ oltáfi v Torontu
Bûhem leto‰ního léta jsem si opût pfiehrával nûkteré filmy ‰védského reÏiséra
Ingmara Bergmana. Mezi nimi i Sedmou peãeÈ, kterou povaÏuji za nejlep‰í film
minulého století. Rytífi se vrací se sv˘m zbrojno‰em po letech válek ve svaté zemi
zpût domÛ. Krajina je zasaÏená morem. Smrt fiádí v‰ude. Zemû se stává prázdnou
a pustou. Lidé jsou buì smrtí pfiímo zasaÏeni nebo pfied ní utíkají. A pfii tom se
neustále objevuje otázka po smyslu Ïivota. Má Ïivot je‰tû smysl?

Tato otázka se prolíná i do symbolického ‰achového souboje rytífie se smrtí.
PfiestoÏe smrt nelze porazit, lze si vynutit alespoÀ odklad. Nelze zachránit sebe,
ale je moÏné zachránit druhé. Rytífi Antonius Block nejprve zmírní utrpení dívky,
která je nafiãená ze spolãení s ìáblem, pak zachrání rodinu komediantÛ. Dûlá to
ti‰e, bez toho, Ïe by se to nûkdo dovûdûl, bez toho, Ïe by mûl nárok na jinou
odmûnu neÏ lesní jahody, které dostane od komediantÛ. Dûlá to s nenápadn˘m
gestem jaksi v anonymitû.

Symboly z poslední biblické knihy Zjevení svatého Jana, jsou v‰ak zachovány. Ne
nadarmo cel˘ film zaãíná ãtením z této knihy a ne nadarmo cel˘ film konãí opût
ãtením o Beránkovi, kter˘ rozlomí sedmou peãeÈ a o tom, Ïe v nebi nastalo mlãení
asi na pÛl hodiny. BÛh se odmlãel. Jestli je to dlouhá doba nebo krátká, nedá se
odhadnout. V dobû morové rány jakoby BÛh mlãel. Vítûzí archandûl Michal, dítû
komediantÛ, o kterém má jeho otec pfiedstavu, Ïe bude takov˘m Ïonglérem, Ïe
zastaví míã ve vzduchu. Nûkde jsem ãetl, Ïe Bergman napsal tento scénáfi, kdyÏ
vidûl star˘ obraz v jednom kostele na severu ·védska.

Tuto nedûli mûli náv‰tûvníci dopoledních anglikánsk˘ch bohosluÏeb v St. James
Cathedral moÏnost vidût Keiskammsk˘ oltáfi (Keiskamma Alterpiece). Na rozdíl od
Bergmanovy Sedmé peãeti se jedná o souãasnost. Oltáfi vznikl ve vesniãce
Hamburg na v˘chodním pobfieÏí Jihoafrické republiky. Podobnû jako u Bergmana
i zde chodí smrt po pobfieÏí a zavítala do nejchud‰í oblasti mezi rybáfie. Zhruba do
roku 2002 se pfiedpokládalo, Ïe AIDS je choroba, která postihuje pouze velká
mûsta. Lidé z Hamburgu v‰ak museli za prací. Nejprve odcházeli muÏi, ale touha
po rychlém v˘dûlku znamenala exodus i pro Ïeny. Vraceli se do Hamburgu umfiít
a pfiiná‰eli s sebou smrt pro lidi, kter˘m nebylo pomoci. NejbliÏ‰í nemocnice je
padesát kilometrÛ vzdálená. Ve stejném roce zaãala zde pracovat dr. Carol
Hofmeyrová se sv˘m manÏelem. Spolu s fieditelkou Durbanské galerie Carol
Brownovou odstartovaly projekt  Keiskammského oltáfie.

Na zaãátku místní Ïeny dûlaly tapisérie. Pro vût‰inou nemocné Ïeny nebo pro
Ïeny, které ztratily nûkoho blízkého to byla nejen cesta, jak zlep‰it ekonomickou
situaci, ale i léãba. Dal‰í velkou událostí bylo, kdyÏ dr. Hofmeyrová nav‰tívila slavn˘
Isenheimsk˘ oltáfi nûmeckého malífie Matthiase Grünewalda v Alsasku, kter˘ je
rovnûÏ inspirován obdobím, kdy fiádil v okolí mor. Její manÏel pak zhotovil podle
stfiedovûké pfiedlohy rám (4,1x6,8 metrÛ). Na obrazech oltáfie se podílelo pfies 130
místních Ïen a byl poprvé vystaven v ãervenci 2005 v anglikánské katedrále v
Grahamtownu.

Pokud je oltáfi zavfien˘ (snímek nahofie), mÛÏeme pfied kfiíÏem vidût vdovu, která
truchlí nad smrtí manÏela. Vedle ní jsou dûti, vût‰inou sirotci z Hamburgu. Po
stranách jsou v talárech anglikánské církve dal‰í dvû Ïeny. Dole je pak pohfieb syna
jedné z nich.

JestliÏe je oltáfi otevfien˘ (snímek uprostfied), pak mÛÏeme vidût místní pûveck˘
sbor. Na levém panelu je prorok Gaba, na pravém pak fíkovník se spirálou místních
rostlin a ÏivoãichÛ v kolobûhu Ïivota.

Pfii úplném otevfiení (vpravo dole) pak vidíme fotografie babiãek, které se starají
o osifielé dûti. âervené a modré barvy na panelech po stranû symbolizují hfibitovy
za Hamburgem, kde jsou obûti AIDS pochovány.

Morová rána zasáhla nejen Afriku, ale má své obûti v Rusku, na Ukrajinû, v JiÏní
Americe. Hovofií o ní nejen umûlci, ale po svém i Ïeny z malé rybáfiské osady v
jihoafrickém Hamburgu.

Církve po období, kdy obcházely kolem problému jako pes kolem horké ka‰e, si
koneãnû uvûdomily, Ïe je to i jejich záleÏitost a díky tomu mÛÏeme vidût nejen toto
unikátní dílo v St. James Cathedral (65 Church St., Toronto), ale i v˘stavu dal‰ích
obrazÛ v archivu katedrály. V˘stava Fragility and Hope je otevfiená dennû od 13 do
16 hodin a potrvá do 27. srpna 2006.

Ale‰ Bfiezina
***


