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…a já prosím nechte zvony znít!
Letos v prosinci uplyne pûtadvacet let od smrti jednoho z
nejvût‰ích filmov˘ch a divadelních reÏisérÛ Andreje
Tarkovského (4. 4. 1932 - 28. 12. 1986). ZároveÀ v‰ak
také uplyne 45 let od natoãení jednoho z nejvût‰ích filmÛ
Andrej Rublev. I zde v‰ak mÛÏe b˘t otazník. Co poãítáme
za datum vzniku a kterou verzi máme k dispozici. Film
vznikl v roce 1966, v roce 1968 dostal cenu FIPRESCI a
Cenu asociace francouzsk˘ch kritikÛ v Cannes; teprve
potom byl schválen v roce 1969,  Ïe mÛÏe b˘t promítán.
Na premiéru distribuãní verze ãekal do 19. fiíjna 1971,
premiéra autorského sestfiihu byla v SSSR aÏ v roce 1988.
Také délka filmu má nûkolik údajÛ: 197, 178, 165 a 145
minut. Do toho nepoãítáme verze pro americkou televizi,
které se jistû ve‰ly pod dvû hodiny.
Pfiíbûh stfiedovûkého malífie ikon se prolíná s dal‰ími

pfiíbûhy. Poslední z nich je o tom, jak kníÏe hledá nûkoho,
kdo dokáÏe odlít zvon v obnoveném klá‰tefie ve Vladimiru,
kter˘ pfiedtím vyplenili Tatafii. Nikdo z pfiedchozích mistrÛ
zvonafiÛ jiÏ není na Ïivu. Pouze mal˘ chlapec Boriska tvrdí,
Ïe mu otec, poslední zvonafi, pfiedal tajemství, jak zvon
zhotovit. Spolu se zodpovûdností dostane i moc, která
znamená i nepfiátelství. Jeho zaujetí z povzdálí pozoruje
malífi ikon Andrej Rublev. Chlapci se podafií zvon zhotovit
a v okamÏiku, kdy vydal jak˘si tón a v‰ichni se radují,
chlapec se rozpláãe a pfiizná, Ïe mu otec Ïádné tajemství
nepfiedal. Chlapcovy slzy mají takov˘ vliv na Andreje
Rubleva, Ïe zaãne opût malovat ikony. (Pfiesnûj‰í v˘raz je:
psát ikony.) V dobû tatarsk˘ch nájezdÛ byl zvon symbolem
míru.
Jsou zemû, jako ·v˘carsko, které jsou povûstné svou

neutralitou, kde zvony je‰tû dnes znûjí pravidelnû. V dobû
válek byly zvony terãem armádních papalá‰Û a existuje
nejeden pfiíbûh o tom, jak nûkdo schoval zvony pfied
zniãením ve stodole.
Ze svého dûtství se pamatuji, jak v Krkono‰ích, v

Herlíkovicích, vÏdy zvon svolával vûfiící v nedûli ráno do
evangelického kostela v horách. Byl to snad jedin˘ hlasit˘

vzdor komunistickému arogantnímu ateismu. V té dobû
byl úãel zvonÛ snad jen jako líbezná ãasomíra, kterou
obdivovali turisti v Loretû na Hradãanech.
Nové náboÏenství pfiineslo i nové modly a nové pomníky.

Obzvlá‰tû po roce 1968 se v kaÏdé vesnici objevil buì
pomník Lenina nebo tank na podstavci, obãas to byl i
pomník rudoarmûjce. Aãkoliv k tomu nebyl dÛvod, vtloukal

se lidem do hlavy militarismus. Vojáci z povolání, bachafii
a policisté mûli rÛzné v˘hody. Poãínaje nízk˘m vûkem pro
odchod do penze, pfiednostní byty, dobré platy,
Karel Kryl v divadle Sluníãko uvedl píseÀ Morituri te

salutant slovy: „…a byli i tací, ktefií to podepsali!“ V té dobû
zpívala Marta Kubi‰ová písniãku: „…a já prosím nechte
zvony znít!“
Doba se mûní. Minul˘ t˘den pfiinesl deník Toronto Star,

Ïe na‰i toront‰tí ‰etfiílkové chtûjí jeden z posledních zvonÛ
v Torontu na staré radnici nahradit levnûj‰ími reproduktory.
Skoro by tomu ãlovûk uvûfiil. Îijeme v dobû, kdy se z

kostelÛ dûlají bytové jednotky. V dobû, kdy vûci, které
pfiipomínají duchovní hodnoty jsou nadbyteãné. Proã
neodstranit i zvony z radnice a proã u‰etfiené peníze
nevloÏit do nûjaké represivní sloÏky. Kanadská vláda
chce vûnovat dvû miliardy dolarÛ na nová vûzení. Vloni v
létû jsme mûli demonstraci policejní síly pfii summitu G 20
v Torontu. Pfii hokejov˘ch zápasech NHL je vûnována
chvilka kanadské armádû a Dupont Parkette se má
pfiejmenovat na Sergant Ryan Russel Parkette (SvÛj
názor mÛÏete napsat na e-mail adresu
parksnaming@toronto.ca).
Kdykoliv nûkdo zahyne tragicky je to smutné. AÈ jiÏ se

jedná o vojáka, policajta, ãi kur˘ra, kter˘ zahynul na Bloor
St. pfii kolizi s ontarijsk˘m státním zástupcem nebo o dva
dobrovolné hasiãe, ktefií zemfieli v tûchto dnech pfii
zdolávání poÏáru obchodu s levn˘m zboÏím v jiÏním
Ontariu. Ale co mne pfiekvapuje je, jak se s tûmito
skuteãnostmi manipuluje. Jednou je vhodné pfiiná‰et v
tisku zprávy o padl˘ch vojácích v Iráku ãi v Afganistanu,
jindy je to nevhodné, dokonce zakázané. Podle potfieby
mocn˘ch.
Zdá se, Ïe v nejbliÏ‰í dobû budou zvony na torontské

radnici nahrazeny zvukem z reproduktoru a já jen prosím
stejnû jako Marta Kubi‰ová v roce 1968: „Nechte zvony
znít!“

Ale‰ Bfiezina
***—-

Z filmu Andrej Rublev

Andrej Tarkovskij


