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

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
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Velikonoce v Jeruzalémû, u PlastikÛ a v Gibsonovû filmuVelikonoce v Jeruzalémû, u PlastikÛ a v Gibsonovû filmuVelikonoce v Jeruzalémû, u PlastikÛ a v Gibsonovû filmuVelikonoce v Jeruzalémû, u PlastikÛ a v Gibsonovû filmuVelikonoce v Jeruzalémû, u PlastikÛ a v Gibsonovû filmu
Film The Passion of the Christ trhá rekordy
pokladen, diskutuje se o nûm nejen na stránkách
denního tisku, ale i na stránkách internetu. Ba co
více, mluví o nûm i normální lidé v kavárnách.
Hovofií o nûm i lidé, ktefií bûÏnû do kina nechodí.
Není to zkrátka bûÏn˘ film. KdyÏ jsem se chtûl
pokusit získat právo na publikování obrázku z
filmu, nedostal jsem se ani po nûkolika hodinách
k nûkomu, kdo by mi povolení dal, coÏ pfii
Drabinského Evangeliu podle Jana nebylo
problémem. I kdyÏ jsem ve skrytu du‰e doufal, Ïe
zvítûzí misionáfisk˘ altruismus a Ïe copyright na
film ãi fotky z nûj bude chybût. Místo toho jsem se
dovûdûl, Ïe jiÏ jsou ohlednû copyrightu urãité
soudní spory.
Ale takové vûci se stávají. Pamatuji se, Ïe jsem v

osmdesát˘ch letech dohodl s panem Zástûrou
vysílání Pa‰ijí od PlastikÛ Hlasem Ameriky. S
radostí jsem to volal VráÈovi Brabencovi a ten mû
oznámil, “AÈ si pfieãtou zadní stránku obálky. Je
tam jasnû copyright.” A Pa‰ije PlastikÛ se
nevysílaly.
Vlastnû bych si ani na tuhle pfiíhodu nevzpomnûl,

kdybych v kinû nepotkal Paula Wilsona, kter˘
Pa‰ije PlastikÛ produkoval v roce 1980. ·el právû
z filmu Good bye Lenin. KdyÏ jsem mu fiekl, Ïe jdu
na The Passion of Christ, trochu ho to pfiekvapilo
a nevidûl jsem nad‰ení, Ïe by on chtûl film vidût.
Nebyl jedin˘m, fiada na‰ich znám˘ch odmítla

film, protoÏe je tam pfiíli‰ násilí. Naturalistické
ukázání biãování Krista jim sv˘m zpÛsobem dává

za pravdu. JenÏe pohlédneme-li na obrazy star˘ch
mistrÛ, pak tam mÛÏeme spatfiit podobné scény a
nikdo je neobviÀuje z toho, Ïe propagují násilí.
Jistû jsou zde ‰okující scény, ale je nutné si
uvûdomit úhel pohledu. Násilí není propagováno,
jako tomu je ve filmech, kdy jsou na jedné stranû
“dobfií ho‰i” a na druhé “gangstefii”. Pfiesto je obraz
násilí trochu zjednodu‰en˘. Biãující pacholci to
dûlají s chutí, takÏe divák má pocit, Ïe se jedná o
sadisty a od jejich chování se distancuje. Zvítûzí
pocit: “To udûlali oni tehdy v barbarské dobû.” My
bychom se chovali jinak.
V okamÏiku, kdy si má lid vybrat mezi JeÏí‰em a

Barabá‰em, je Barabá‰ vyjádfien opût jako
psychopat, ale ve skuteãnosti mohl b˘t Barabá‰
velice sympatick˘. Divák nechápe, proã lid chce
jeho osvobození. (Navíc celé jeho jméno bylo JeÏí‰
Barabá‰ a Pilát se ptá, kterého JeÏí‰e chcete
propustit JeÏí‰e Barabá‰e nebo JeÏí‰e Krista? - A.
Novotn˘ Biblick˘ slovník.) Naopak sympaticky
vyznívá postava Piláta, kter˘ se chová jako moudr˘
politik a kter˘ nechce pouze nést následky svého
poãínání. Nechce neklid. Dobfie je vystiÏena
skuteãnost, Ïe “silní politici” velice ãasto podlehnou
tlaku.
Nejsilnûj‰í momenty filmu jsou okamÏiky, kdy se

prolíná “Kázání na hofie” s okamÏiky ukfiiÏování.
Teprve zde lze vysledovat solidaritu s utrpením
druh˘ch. Pokud by tato solidarita byla více
akcentována, vyznûl by film jako protest proti
utrpení, jehoÏ pfiíãina je velice ãasto

institucionalizována státem. Lidé souhlasí s
násilím, pokud je to ve jménu spravedlnosti,
bezpeãnosti, ãi jiného ideálu. Film by vyznûl i jako
solidarita s tûmi, ktefií laãní po spravedlnosti,
ktefií skonãili jako kacífii na hranici, byli
ukamenováni v islámském svûtû, ãi jako solidarita
s tûmi, ktefií skonãili v plynové komofie. Z filmu
není jasné, z ãeho vlastnû nenávist vÛãi JeÏí‰i
Kristu vychází, ale prezentuje pouze dÛsledky
nenávisti.
Vzkfií‰ení, které následuje je pouze naznaãeno,

ale totéÏ lze vytknout Pa‰ijím v provedení PlastikÛ.
Pokud bychom v‰ak tuto druhou stranu mince
Pa‰ijového pfiíbûhu opominuli nebo nemûli na
zfieteli, pak nám nejen cel˘ pfiíbûh nebude dávat
smysl, ale i Velikonoce se tím stanou svátky
nesmysln˘mi a prázdn˘mi, pfii kter˘ch mÛÏeme
nanejv˘‰ slavit konec zimy, malovat si vajíãka a
nikoliv oslavovat návrat Ïivota. Pak se mÛÏeme
dohadovat, jestli se v obrazech star˘ch mistrÛ
jedná o mistrnû udûlané vyjádfiení tragické události
nebo o k˘ã pln˘ násilí. Ve svûtle vzkfií‰ení v‰ak
dostávají tyto události jin˘ rozmûr, daleko ‰ir‰í, a
film nebo hudba zachycuje pouze nepatrnou ãást,
pouze jednu barvu, jeden odstín z tohoto spektra.
Z filmu The Passion of Christ rozhodnû

neodcházíme s veselou myslí, ale zároveÀ z
nûjakého dÛvodu si pfiejeme “Veselé Velikonoce!”
a v následujících dnech bychom se mûli zamyslet
proã.
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Aprílov˘ sonet
Apríl
pri‰iel si ako na koni
a e‰te k tomu v nedeºu,
keì ãas mlyny nemelú
Mal si mi aspoÀ zazvoniÈ.

Pesniãkou sa mám ozdobiÈ?
No ão uÏ? Ty si raz tak˘.
Priletí‰ z neba ako vtáky
a spadne‰ rovno do vody.

Tak vitaj teda v sonete
Sadni si, nikam neujdem.
Zober si tento boÏí deÀ.

Plnia sa studne - poviete.
To len jar silu naberá.

Zmokol mi apríl na perách.

Jana Kuzmová
(Dopis z Yellowknife na str. 9)

Grünewald:  Detail  UkfiiÏování, Issenheimsk˘ oltáfi, Colmar, Francie(1510-1516), Mnohé obrazy star˘ch mistrÛ inspirovaly Mel
Gibsona pfii natáãení filmu The Passion of the Christ


