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Anotace

Hlavním cílem této  diplomové  práce  je  ukázat  filmy  významného  amerického režiséra,
producenta a  scenáristy  Terrence  Malicka (nar.  1943),  autora oceňovaných filmů  Tenká
červená linie (1998) a  Strom života (2011), v novém, dosud přehlíženém světle; a sice z
perspektivy  Malickova  osobního  vztahu  k  přírodnímu  světu,  zvláště  pak  skrze  jeho
dlouholeté „přírodovědné” zájmy. Práce se především pokouší najít odpověď na následující
dvě otázky: Čím se Malickův vztah k přírodě vyznačuje? A jak se do jeho osobité tvorby
(celku i jednotlivých děl) promítá? 

Klíčová slova
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Abstract

The main goal of this diploma thesis is to show the films of the prominent American film
director, producer and screenwriter Terrence Malick (born in 1943), author of the award-
winning films The Thin Red Line (1998) and The Tree of Life (2011), in a completely new
and unprecedented way; namely from the perspective of Malick's personal relationship with
the  natural  world,  with  special  regard  to  his  long-term  interest  in  natural  history.  In
particular, the thesis attempts to answer the following two questions: What is the nature of
Mr. Malick's relationship to nature? And how specifically is this relationship mirrored in his
unique cinematic oeuvre?
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„Je toliko jediná otázka:

jak milovat tento svět.”

Mary Oliverová, Jaro1

1 Mary Oliver, New and Selected Poems, Volume One. Boston: Beacon Press 1992, s. 70.
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Úvod

„(...) Büchnerovo pojednání jest s dostatek úplné, avšak, čta jeho odvážná tvrzení,
legendární statě, všecka ‚že prý’ dávno vyvrácená, jež znovu opakuje, mám jej v podezření,
že nevykročil ze své knihovny, aby se otázal svých rekyň, že nikdy neotevřel jediného ze sta

úlů hučících a zapálených křídly, v něž nutno vniknouti, než se náš pud dohodne s jejich
tajemstvím, než je prosycen vzduchem, vůní, duchem, tajemnem pracovitých panen. To

nepáchne ani medem ani včelou, a má to vadu mnohých našich vědeckých spisů, jichž
závěry jsou předpojaty a jichž vědecký aparát se skládá z ohromného nahromadění nejistých

a odevšad sebraných anekdot. Ostatně sejdu se s ním zřídka kdy v svém díle, neboť naše
východiště, naše hlediště a naše cíle jsou velice rozdílné.”

~ Maurice Maeterlinck, Život včel2

Významná americká básnířka a citlivá pozorovatelka přírody Mary Oliverová (nar. 1935) se

v jedné ze svých lyrizujích esejí  doznává, že by jen stěží mohla být tím, kým je – tedy

autorkou poezie – bez přírodního světa. „Dveře do lesa jsou pro mě dveřmi do svatyně,” píše.3

Něco  podobného  je  možno  bez  přehránění  říct  i  o  americkém  filmovém  režisérovi,

scenáristovi a producentovi Terrenci Malickovi (nar. 1943) – přírodní svět nejenže v každém

z dosud uvedených snímků tohoto plachého filmového transcendentalisty a duchovního

nástupce  velkých  amerických  básníků,  jakými  byli  autor  epochálních  Stébel  trávy Walt

Whitman (1819-1892) či výrazově úsporný přírodní mystik Robert Frost (1874-1963)4,

vystupuje po boku lidských hrdinů jako jedna z důležitých postav (v případě Malickova

vrcholného díla, humboldtovsky všeobjímajícího přírodopisného snímku Cesta času [Voyage

of  Time:  Life's  Journey,  2016],  v  němž  tvůrce  zachycuje  postupnou  evoluci  kosmu  a

pozemského života, je dokonce postavou ústřední), všechny lze navíc v jádru chápat jako

variace na téma člověk a příroda, respektive vztah člověka k přírodě a jeho místo v ní. 

Není  tedy  divu,  že  teoretická  reflexe  zobrazení  a  symbolické,  popřípadě  narativní  role

přírody v Malickových filmech – či obecně  problém přírody, jak píše kanadský filosof Iain

Macdonald5 – je dlouhodobě jedním z nejčastějších témat, s nimiž je možno se ve stále

2 Maurice Maeterlinck, Život včel. Praha: J. Otto 1914, s. 7-8.
3 Mary Oliver, Upstream: Selected Essays. New York: Penguin Press 2016, s. 154.
4 V češtině například sbírky  Na sever od Bostonu (Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964) či

Cesta, jíž jsem nešel (Ales Prstek, 2010), kterážto nese název podle slavné stejnojmenné básně.
5 Iain Macdonald, Nature and the Will to Power in Terrence Malick's The New World. In: David Davies

(ed.), The Thin Red Line. London: Routledge, 2009, s. 87.
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rozrůstajícím portfóliu odborné malickovské literatury setkat.6 Co však naopak doposud

zůstávalo zcela  stranou seriózního badatelského zájmu (a  zůstává obyčejně netknuto i  v

literatuře  věnované  jiným  slavným  filmovým  tvůrcům  a  tvůrkyním,  jejichž  dílo  je  s

přírodním světem hluboce spjato; za všechny jmenujme například svérázného německého

režiséra a dokumentaristu Wernera Herzoga (nar. 1942), melancholického ruského barda

Andreje  Tarkovského (1932-1986) či  průkopnici  němého filmu a zapálenou ochránkyni

zvířat  Nell  Shipmanovou  [1892-1970]),  je  Malickův  vztah  k  přírodě  jako takový,  tedy

všechno to, co se za tvůrcovým eminentním zájmem o přírodní svět (a v posledku tedy i za

osobitým  způsobem,  jímž  jej  ve  svých  filmech  portrétuje)  skrývá,  co  jej  zakládá  a

charakterizuje: dětství prožité v těsném kontaktu se zemí a zvířaty v kulisách otevřených

prostor států Oklahoma a Texas, vliv duchovně založené matky a náboženství (potažmo

víry) obecně a v neposlední řadě celoživotní přírodovědné zájmy, zejména pak vášeň pro

pozorování ptactva.

V předkládané diplomové práci, jež je plodem mého několikaletého odborného i nepokrytě

obdivného zájmu o Malickův život a tvorbu, se pokusím toto pomyslné bílé místo na mapě

dosavadních malickovských bádání, jakkoli letmo a neobratně, pokrýt barvami a Malickův

blízký vztah k přírodě využít jako prizma, skrze nějž nahlédnu celé tvůrcovo filmové dílo.

Mým  hlavním  cílem  přitom  bude  na  konkrétních  příkladech  ukázat  a  doložit,  kterak

Malickův vztah k přírodnímu světu ovlivňuje a do značné míry formuje podobu jeho filmů,

6 Z velkého  množství  takto  zaměřených  prací  uveďme alespoň  následující:  Robert  Silberman,  Terrence
Malick, Landscape and This War in the Heart of Nature.  In: Hannah Patterson (ed.),  The Cinema of
Terrence Malick: Poetic Visions of America:  London/New York: Wallflower Press 2003. s.  164-179; Ben
McCann, Enjoying the Scenery: Landscape and the Fetishization of Nature in  Badlands  and  Days of
Heaven. In: Tamtéž, s. 77-88; Genevieve Rose Angelson, The Tree Makes It Nice: The Cinematic Universe of
Terrence Malick. Honors Theses. Wesleyan University 2008;  Chase A. Sinzer,  The Inherent Possibility of
Achieving a State of Balance with Nature: An Analysis of Terrence Malick's The New World .  Senior Projects
Spring  2011; Tyson  Wils,  Dialectical  Modes  of  Nature  in  Terrence  Malick's  'The  Thin  Red  Line'.
NECSUS: Eurpopean Journal of Media Studies 2, 2013, č. 1, s. 159-178; Gabriella Blasi, The Orchid in the
Land of Garbage: an Ecocritique of Terrence Malick's Film Badlands. Environmental Humanities 5, 2014,
č. 1, s. 55-75; Karl Van Wyk, Different Natures: An Ecocritical Analysis of Selected Films by Terrence Malick,
Werner Herzog and Sean Penn. Johannesburg: University of the Witwatersrand 2012 či Adam O'Brien,
Nonindifferent Mountains: Ecocriticism, 'The Thin Red Line' and the Conditions of Film Fiction. Film
Criticism 38,  2013,  č.  2,  s.  1-19.  Poslední  tři  jmenované  práce  přistupují  k  fenoménu  přírody  v
Malickových filmech z pozice tzv. ekologické filmové kritiky (zkráceně ekokritiky), především v anglo-
americkém akademickém prostředí stále populárnějšího filmově-kritického směru vycházejícího z podobně
zaměřené ekokritiky literární (viz u nás v tomto směru průkopnická publikace Petr Kopecký,  Robinson
Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí. Brno: Host 2012). Myšlenková východiska filmové ekokritiky, její
cíle i četné aplikace na konkrétní audiovizuální díla nalezne čtenář kupříkladu v knihách Paula Willoquet-
Maricondi (ed.): Framing the World: Explorations in Ecocriticism and Film. Charlottesville 2010 a Stephen
Rust; Salma Monani; Sean Cubitt (eds.): Ecocinema Theory and Practice. New York 2013.
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jinými slovy, jak se do jednotlivých snímků – jejich formální i obsahové stránky – promítá,

otiskuje. Současně se ale pokusím najít odpověď na otázku, čím konkrétně se režisérův vztah

k přírodě vyznačuje, co jej ve srovnání s jinými přírodymilovnými filmovými tvůrci činí

natolik pozoruhodným, jedinečným, svébytným. 

Zvoleným  přístupem,  jemuž  za  klíčovou  inspiraci  posloužily  myšlenky  goethovského

biologa a filosofa Andrease Webera (nar. 1967; v češtině například Víc bláta! Děti potřebují

přírodu,  Malvern  2015),  jmenovitě  pak  Weberova  snaha  o  to,  navrátit  do  uvažování  o

živoucí přírodě  po staletí přehlíženou sféru subjektivního cítění, niternosti a prožitku, tedy

toho, co podle Weberova přesvědčení činí na té nejzákladnější rovině život životem, co je

jeho nábojem a hybnou silou7,  bych především rád poukázal  na to,  nakolik vitálním a

objevným může tento netradiční pohled na Malickovu tvorbu (a koneckonců nejen na ni;

vždyť podobný přístup lze bez valných obtíží uplatnit i na zcela jiné filmové tvůrce) být a

jaké netušené významové souvislosti může ve zdánlivě dobře probádaném terénu odhalit.

Zároveň poněkud neskromně doufám, že se mi touto prací zadaří probíhající odbornou

debatu  nad  Malickovými  díly,  dosud  vesměs  vedenou  výhradně  z  filosofických  a

teologických pozic, obohatit o neotřelou perspektivu, která mimo jiné umožňuje rozpoznat

a vyzdvihnout také po léta přezíranou a pohříchu nedoceněnou přírodovědnou hodnotu

Malickova díla.

Vzhledem k povaze tématu i takřka dokonalé neexistenci podobně zaměřených odborných

pojednání, vycházím ve své práci zejména z primárních pramenů – a to jednak Malickových

vlastních filmů a dostupných literárních scénářů, jednak z výpovědí Malickových blízkých

přátel a spolupracovníků, vesměs shromážděných v knihách Terrence Malick: Rehearsing the

Unexpected (Terrence  Malick:  Nacvičovat  neočekávané,  2016)  a  One Big  Soul:  An Oral

History of Terrence Malick (Jedna velká duše: Orální historie Terrence Malicka, první vydání

2012, třetí  a zatím poslední 2014),  a oněch nemnoha existujících rozhovorů s tvůrcem

samotným, ať už vyšlých tiskem nebo privátně šířených ve formě raritní zvukové nahrávky.

Opomenout ale nelze ani rozmanité (a v mnoha ohledech skutečně nedocenitelné) zdroje

internetové, především pak jinde nedostupné rozhovory s Malickovými společníky či texty

7 Více o tom viz Andreas Weber, The Biology of Wonder: Aliveness, Feeling, and the Metamorphosis of Science.
Gabriola Island: New Society Publishers 2016, s. 1-14.
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věnované  střihu  či  tvorbě  zvuku  a  speciálních  efektů,  které  poskytují  vzácný  vhled  do

zákulisí Malickova tvůrčího procesu. Užitečným zdrojem informací mi ale byl kupříkladu i

méně  známý  dokumentární  snímek  Rosy-Fingered  Dawn:  A  Film  on  Terrence  Malick

(Růžovoprstá Zora: Film o Terrenci Malickovi, 2002, r. Daniele Villa, Carlo Hintermann a

další) a další  cenné artefakty (audio)vizuálního charakteru, jako různá  making of  videa či

audiokomentáře na Blu-ray a DVD vydáních jednotlivých filmů.

Práce samotná je rozčleněna do pěti vzájemně provázaných kapitol, v nichž se postupně

zaměřuji  na  různé  aspekty  Malickova  díla  a  života.  První  kapitola,  v  níž  se  nejprve

pokouším Malickovu tvorbu zasadit do širšího kontextu dějin americké kinematografie a

posléze  nabídnout  čtenáři  základní  charakteristiku  Malickových  filmů,  nese  název

Filosofující básník a má především (po)sloužit k prvotnímu obeznámení se s Malickovým

dílem i tvůrcem samotným. 

V druhé kapitole  nesoucí  název  Hvězdy a ptáci se  pro změnu soustředím na vykreslení

Malickova  vztahu k  přírodě  (se  zvláštním důrazem na Malickovy  oblíbené  volnočasové

aktivity spojené s poznáváním přírody pod širou oblohou) na základě svědeckých výpovědí

a  vzpomínek  Malickových  blížních  a  spolupracovníků  a  zároveň  se  ve  stručném

biografickém exkurzu do krajin(y)  Malickova  dětství  a  dospívání  pokouším zodpovědět

otázku, kde má tvůrcovo mimořádně silné pouto k přírodě a všemu živému kořeny a jaké

vnější vlivy jej od nejútlejšího věku pomáhaly utužovat, formovat, tříbit. 

Ve třetí  (Zrcadlo duše)  a čtvrté  (Hudba přírody)  kapitole  posléze přesouvám pozornost  z

Malickova života na filmy samotné, konkrétně na jejich obrazovou a zvukovou stránku,

abych na jedné straně odhalil, jak Malick ve svých filmech s oblibou využívá přírodních

obrazů  a  zvuků  (nebo  snad  přesněji:  hlasů)  jakožto  svérázného  druhu mnohoznačného

poetického jazyka a na straně druhé, jak v zachycení, evokaci přírody – například hlasových

projevů zpěvných ptáků ve vztahu k určité roční době či místu výskytu – zároveň usiluje o

bezmála vědeckou přesnost a autenticitu.

V závěrečné páté kapitole  Spřízněni láskou se pro změnu zaměřuji  na obsahovou rovinu

Malickových filmů (tedy rovinu toho, co nám skrze ukazované i vyřčené sdělují), a detailně
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se  v  ní  věnuji  environmentálním  motivům  v  Malickem  natočených  i  produkovaných

filmech.  V samém závěru  kapitoly  dávám následně skromný prostor  etické  a  duchovní

dimenzi Malickova díla, respektive Malickově úsilí, inspirovat svými filmy k filosofickému

úžasu nad krásou a zázračností světa, ve kterém žijeme, a nenásilnou formou učit o potřebě

a hodnotě laskavé, všeobjímající lásky ke všemu stvořenému, všemu, co plyne.

Součástí  práce  je  rovněž  revidovaná  verze  mého  vlastního  amatérského  překladu  tzv.

„sekvence  Stvoření” (Creation sequence) z  Malickova původního scénáře  k  filmu  Strom

života, který jsem poprvé uveřejnil  11. března 2016 na svém malickovském blogu  Rytíř

pohárů.8 Jedná  se  o  literární  předlohu  ke  stejnojmenné  vizionářské  dvacetiminutové

sekvenci z první třetiny snímku, v níž Malick poetickou formou zobrazuje zrod a vývoj

známého  vesmíru,  tedy  proces,  jemuž  o  několik  let  později  zasvětil  i  svůj  celovečerní

přírodopisný film Cesta času. Tuto pozoruhodnou pasáž přikládám k práci z toho důvodu,

že nabízí mimořádný vhled do Malickových klíčových názorů na povahu evoluce a života

(najdeme zde například výslovnou formulaci Malickova přesvědčení, že boj o přežití – cituji

–  „není  jediným nebo  základním zákonem života”9 nebo že  spolupráce hrála  ve  vzestupu

života stejně významnou roli  jako kompetice10),  zároveň ale  (a  především) jako ilustraci

udivující šíře Malickových přírodovědných znalostí, o nichž blíže hovořím v druhé kapitole.

Pár technických poznámek na závěr: 

Všechny citace uvedené v této práci  odpovídají  citační  normě odborného filmovědného

časopisu  Iluminace.  Pokud možno, uvádím tituly filmových děl  pod zavedeným českým

distribučním názvem, v opačném případě je cituji  pod názvy originálními a do závorky

doplňuji svůj vlastní neoficiální český překlad. Totéž se týká i titulů knižních a hudebních.

Překlady, není-li uvedeno jinak, jsou mé vlastní. Fotografie z filmů použité coby obrazový

doprovod ve třetí kapitole jsou bez výjimky zachovány v původním poměru stran.

8 Terrence  Malick:  Stvoření  (úryvek  ze  scénáře  ke  Stromu života).  Rytíř  pohárů.  Dostupný na  WWW:
<https://rytirpoharu.wordpress.com/2016/03/11/terrence-malick-stvoreni/> [vyšlo 11. 3. 2016; cit. 30. 4.
2017].

9 Terrence Malick, scénář k filmu Strom života. první verze z roku 2007, s. 14.
10 Tamtéž.
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Kapitola první
Filosofující básník

„Život přirovnával [Pýthagorás] k národní slavnosti. Neboť jako na ni přicházejí jedni jako
závodníci, druzí za obchodem, třetí nejlepší, jako diváci, tak se i v životě rodí jedni, lidé

otročtí, jako lovci slávy a bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy.”

~ Díogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů (VIII, 8)11

Základní údaje o Malickově díle

Terrence Malick se  společně s natolik zvučnými jmény jako Peter  Bogdanovich,  Francis

Ford Coppola, Hal Ashby, David Lynch, George Lucas nebo Martin Scorsese řadí mezi

jedny  z  nejvýraznějších  představitelů  filmové  generace,  jejíž  umělecká  dráha  započala  v

období  tzv.  Nového  Hollywoodu12;  americké  odpovědi  na  vlnu  „nových” či  „mladých”

filmů,  která  se  s  nemalým  ohlasem  převalila  napříč  národními  kinematografiemi  (tu

československou nevyjímaje) v průběhu šedesátých let minulého století. 

Ač není Malickovo vlastní dílo na první pohled nikterak rozsáhlé – nebudeme-li počítat

krátkometrážní  absolventský  film:  veřejnosti  dlouhodobě  nedosažitelnou  westernovou

komedii Lanton Mills (1969)13, vytvořil Malick za své více jak čtyřicetileté tvůrčí působení

„toliko” devět celovečerních filmů (konkrétně osm hraných a jeden „dokumentární”: jakkoli

je na tomto místě záhodno poznamenat, že hranice mezi fikčním a dokumentárním – stejně

jako mezi  kulturním a přírodním – je v Malickově tvorbě značně rozostřená a jakákoli

snaha  o  její  pevné  vymezení  se  jeví  přinejmenším  problematicky)14,  vzbuzuje  mezi

11 Díogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Pelhřimov: Nová tiskárna 1995, s. 319.
12 V  odborné  literatuře  někdy  též  k  nalezení  pod  alternativními  názvy  „Americká  nová  vlna”  či

„hollywoodská  renesance”.  Hlavní  představitelé  a  představitelky,  obecné  stylistické  a  žánrové
charakteristiky,  myšlenková  a  politická  východiska  atd.  viz  například  Kristin  Thompsonová,  David
Bordwell,  Dějiny  filmu:  Přehled  světové  kinematografie.  Praha:  Akademie  múzických  umění  (AMU)  a
Nakladatelství lidové noviny (NLN) 2007, s 529-553.

13 Snímek je dnes ke shlédnutí pouze ve videotéce Amerického filmového institutu na speciální povolení
režiséra.  Poměrně  zebrubně  však  o  jeho  podobě  pojednává  Theresa  Schwartzman.  Viz  Theresa
Schwartzman: Can Terry Malick Tell a Joke? The Serious and the Absurd in Terrence Malick's Lanton
Mills.  Rohstoff  Filmmagazin.  Původně  dostupný  online  na:  <http://www.rohstoff-
filmmagazin.org/contributions/Terence_Malick_Schwartzman.html>  Dnes  bohužel  již  výhradně  na:
<https://www.scribd.com/document/251405231/Can-Terry-Malick-Tell-a-Joke>

14 Jmenovitě  se  (v chronologickém pořadí)  jedná o tyto tituly:  Zapadákov (Badlans,  1973),  Nebeské dny
(Days of Heaven, 1978),  Tenká červená linie (The Thin Red Line, 1998),  Nový svět (The New World,
2005),  Strom života (The Tree of Life, 2011),  K zázraku (To the Wonder, 2012),  Knight of Cups (Rytíř

13

https://www.scribd.com/document/251405231/Can-Terry-Malick-Tell-a-Joke
http://www.rohstoff-filmmagazin.org/contributions/Terence_Malick_Schwartzman.html
http://www.rohstoff-filmmagazin.org/contributions/Terence_Malick_Schwartzman.html


příležitostnými diváky, milovníky a znalci filmu i profesionálními filmovými kritiky, kterým

není zcela lhostejné, širokou paletu vášnivých reakcí.

S jistou mírou zjednodušení možno říct, že divácká obec Malickových filmů se v zásadě dělí

na dva nesmiřitelné tábory: obdivovatele, kteří Malicka opěvují coby režijně novátorského a

duchovně  podnětného  tvůrce  s  jedinečnou  autorskou  vizí,  jednoho  z  velkých  básníků

světového  filmu,  a  na  odpůrce,  kteří  naopak  –  nezřídka  bez  valné  snahy  o  její  hlubší

pochopení  –  odsuzují  Malickovu  tvorbu  jako  jednotvárnou  a  domýšlivou,  ne-li  zcela

prostou  jakéhokoli  smyslu  a  hodnoty.15 Zatímco první  skupina  nezřídka  tíhne  k  tomu

přistupovat k Malickově tvorbě s notně nekritickým, ba až nesmlouvavě kultickým leskem v

oku, zástupci druhé skupiny mají sklon být vůči ní  ostentativně kritičtí a vztahovat na ni

nároky,  které  se  zásadně míjejí  s  tím,  oč  ve své tvorbě Malick usiluje  a jaké (výrazové)

prostředky pro své cíle volí.16 Názory se pak dramaticky rozcházejí zejména na Malickovu

nynější – ve srovnání s předchozími dekádami jeho života nebývale plodnou – tvůrčí etapu,

jak ji ztělesňují zejména experimentálně laděné filmy  K zázraku (To the Wonder, 2012),

pohárů, 2015), Cesta času (Voyage of Time; uvedeno ve dvou odlišných verzích: celovečerní s podtitulem
Life's Journey a kratší vzdělávací s názvem The IMAX Experience, obě však shodně 2016) a Song to Song (Od
písně k písni, 2017), přičemž snímek v pořadí desátý – dobové válečné drama Radegund pojednávající o
životních osudech rakouského sedláka a novodobého křesťanského mučedníka Franze Jägerstättera – je v
době psaní těchto řádků v postprodukční fázi a do kin bude uveden v druhé půli roku. Napohled skromná
Malickova filmografie se nám ovšem začne notně rozrůstat pod rukama ve chvíli, kdy jako svébytná díla
nahlédneme i rozdílné verze téhož filmu, jako je  tomu v případě snímku  Nový svět,  který je  dnes na
domácích  nosičích dostupný  ve  čtyřech  (!)  značně  odlišných  verzích,  případně  i  Malickovy  původní
literární scénáře (a to zejména k projektům nikdy nezrealizovaným), z nichž mnohé jsou dnes volně k
dispozici na internetu. Neměli bychom však zapomínat ani na to, že Malick je rovněž velmi činorodým
filmovým producentem a jeho jméno nalezneme nejen pod snímky, které osobně režíroval, ale také u
mnoha porozuhodných projektů, jež jsou tematicky či stylisticky spjaty s jeho vlastní tvorbou a ke kterým
v mnoha případech dokonce sepsal původní námět. Za všechny zde zmiňme například environmentálně
zaměřené  dokumentární  filmy  The  Unforeseen (Nepředvídané,  2007)  a  Look  and See:  The  Portrait  of
Wendell Berry (Pohleď a zři: Portrét Wendella Berryho, 2016, oba v režii Malickovy chráněnkyně Laury
Dunn),  o nichž bude znovu řeč v závěrečné kapitole  práce,  případně hrané celovečerní  snímky  Země
zaslíbená (The Beautiful Country, r. Hans Petter Moland, 2004),  The Better Angels (Lepší andělé, r. A.J.
Edwards,  2014) či z poslední doby  Loď (The Vessel, r.  Julio Quintana, 2016). Kompletní a průběžně
aktualizovaný seznam Malickem (ko)produkovaných filmů k nalezení kupříkladu na tvůrcově profilu na
mezinárodní filmové databázi IMDb.

15 O vleklém názorovém sporu těchto dvou skupin viz Martin Škabraha,  Vyhnáni do ráje: Poslední člověk
Terrence Malicka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2015, s. 11-12.

16 Nejčastějším terčem kritiky, která se na adresu Malickových filmů snáší, je – volně parafrázuji – jejich
nápadná absence dialogů a dostatečně prokreslených charakterů, přílišné spoléhání se na „plytce” znějící
pseudofilosofické voice-overy a prvoplánovitě krásné přírodní obrazy á la National Geographic a obecně
pak tvůrcova neschopnost vyprávět příběhy uceleným a srozumitelným způsobem. Zmíněné výtky, jak se
alespoň rámcově pokusím ukázat v druhé části této kapitoly (a vlastně i v kapitolách následujících), ovšem
nejsou důsledkem Malickovy režijní a vypravěčské nemohoucnosti či snad přílišné zahleděnosti do sebe
sama,  nýbrž produktem snahy odpoutat  se  od konvencí  většinové filmové produkce,  hledat  jiné (více
múzické) formy filmového výrazu.
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Knight of Cups (Rytíř pohárů, 2015) a Song to Song (Od písně k písni, 2016), svým pojetím

nejvíce vzdálené modelu klasického narativního filmu a tedy i kladoucí poněkud zvýšené

divácké (byť v Malickově případě, jak doufám vyplyne z přehledové charakteristiky jeho

tvorby v druhé půli této kapitoly, možná ani ne tak divácké, jako spíše duchovní) nároky.

Avšak bez ohledu na to, zda se ve vztahu k Malickově tvorbě považujeme spíše za skeptiky

nebo  těšitele  a  co  o  ní  jako  celku,  případně  o  jednotlivých  filmech  soudíme,  jak  nás

(ne)oslovují, panují mezi odbornou veřejností (tj. namnoze filmovými historiky a teoretiky)

i  mnoha  respektovanými  filmovými  osobnostmi  a  Malickovými  kolegy  (za  všechny

jmenujme  například  Wima  Wenderse  nebo  Christophera  Nolana)  jen  minimální

pochybnosti o tom, že Malick je jedním z největších žijících filmových režisérů. Dokladem

toho  budiž  jednak  ne  zcela  zanedbatelné  množství  prestižních  filmových  ocenění  a

nominací,  která Malick za svou pestrou kariéru posbíral,  a mezi nimiž nechybí Stříbrný

medvěd  (Silver  Bear)  z  Mezinárodního  filmového  festivalu  v  Berlíně  za  meditativní

(proti)válečnou epopej  Tenká červená linie (The  Thin Red Line, 1998), ani Zlatá palma

(Palme d'Or) z Mezinárodního filmového festivalu v Cannes (zřejmě to nejvyšší ocenění,

jehož se může filmový režisér ve svém životě nadít), kterou roku 2011 obdržel za svůj pátý

celovečerní  snímek  Strom  života (Tree  of  Life,  2011)17,  jednak  také  neopominutelná

skutečnost, že mnohé jeho filmy – kupříkladu rané snímky Nebeské dny (Days of Heaven,

1978) a Zapadákov (Badlands, 1975) – jsou dnes považovány za kanonická díla světového

filmu a pravidelně se umisťují v anketách o nejlepší filmy všech dob.

O Malickově dalekosáhlém uměleckém významu i trvalé inspirativnosti jeho díla ostatně

svědčí i značné množství – k dnešku bez přehánění již téměř malé moře (či přinejmenším

středně velké sladkovodní jezero) – knih, článků a studií,  které byly doposud jeho dílu

věnovány,  také  ale  přehršel  rozmanitých  střihových  koláží,  videoesejí  či  fanouškovských

„tributů” na  serverech  typu YouTube  a  Vimeo,  a  v  neposlední  řadě  ovšemže  i  stále  se

rozšiřující řada následovníků a filmových děl, která prozrazují nápadný vliv nezaměnitelné

„malickovské” poetiky (specifických kamerových pohybů, rámování,  střihových postupů,

vedení herců, užití hudby a voice-overů apod.), snahu imitovat ji.18 

17 Za téže filmy byl nominován rovněž na Cenu Akademie (Oscar) v kategorii Nejlepší režie.
18 Jen z mladých amerických filmových režisérů jsou to Andrew Dominic (Zabití Jesseho Jamese zbabělcem

Robertem Fordem [The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, 2007]), Jeff Nichols (Take
15



Terrence Malick v populárních představách

V populární imaginaci žije tento dnes již třiasedmdesátiletý tvůrce jako poněkud svérázná a

tajemstvím opředená figura, jakýsi sněžný levhart (irbis) americké kinematografie. Malick se

dlouhodobě  straní  soustředěné  mediální  pozornosti  a  poměrně  úzkostlivě  si  chrání  své

soukromí;  dlouho se  tak kupříkladu vznášel  otazník i  kolem natolik banální informace,

jakou  je  přesné  místo  jeho  narození.19 Jako  taoistický  mudrc  touží  působit  v  ústraní,

nepřitahovat na sebe nadbytečnou pozornost a nechat svou tvorbu promlouvat takříkajíc

„za  sebe  samu”,  bez  dodatkových  komentářů  a  vysvětlení.  Zásadně  odmítá  být  přímou

součástí propagačních kampaní a doprovodných materiálů ke svým filmům (marně bychom

jej tudíž hledali na záznamech z tiskových konferencí, v rozhovorech z natáčení nebo na

většině oficiálních promo fotografií; ve jmenovaných materiálech je vždy přítomen pouze

jaksi nepřímo, ve slovech a vzpomínkách druhých) a poslední rozhovor, který poskytl pro

tištěné  periodikum,  pochází  z  roku  1978.20 Neznamená  to  však,  že  by  se  zcela  stranil

vnějšího světa a čas od času jej s trochou štěstí nebylo možno spatřit na veřejnosti: pokud se

tak ovšem v (nedávné i vzdálenější) minulosti událo, jednalo se takřka bez výjimky o akce a

Shelter  [2011],  Bahno z Mississippi [Mud, 2012]), David Lowery (Ain't Them Bodies Saints  [2013],  Můj
kamarád drak  [Pete's  Dragon 2016]),  Shane  Carruth (Upstream Color  [2013]),  Benh Zeitlin  (Divoká
stvoření jižních krajin [Beasts of the Southern Wild, 2012]) či David Gordon Green (George Washington
[2000],  Joe  [2013]).  Z ojedinělých filmových projektů (především co do zjevné  inspirace  ve  způsobu
vedení kamery, výtvarného řešení a fragmentarizovaného poetického střihu) jsou to především  Jackie (r.
Pablo Laraín, 2016),  Lore (r. Kate Shortland, 2012),  Krisha (r. Trey Edward Schultz, 2015),  Bestie bez
vlasti  (Beasts of No Nation, r. Cary Fukunaga, 2015)  Vlčí děti (Wolfkinder, r. Rick Ostermann, 2013)
nebo  Lost River (r. Ryan Gosling, 2014) a některé Malickem produkované filmy (namnoze již zmíněné
filmy Loď a The Better Angels). Vliv Malickova režijního stylu však sahá i do komerční/popkulturní sféry,
jak v některých momentech (jmenovitě v lyrických scénách ze Supermanova dětství na venkovské farmě)
prozrazuje  například  superhrdinský  snímek  Muž  z  oceli (Man  of  Steel,  r.  Zack  Snyder,  2013)  nebo
ambiciózní multimediální projekt Lemonade (2016) americké popové zpěvačky Beyoncé. Ucelený přehled
snímků „imitujících” Malickův režijní styl  viz např. Nick Schager, Hands Brushing Against Wheat, or the
Many  Mimics  of  Terrence  Malick.  Vulture,  2013.  Dostupný  na  WWW:
<http://www.vulture.com/2013/04/imitation-of-style-the-terrence-malick-effect-to-the-wonder.html>
[vyšlo 24. 4. 2013; cit. 1. 5. 2017]

19 Tomuto zmatení nijak nepomohl ani sám Malick, když v jednom z mála existujících rozhovorů – snad
záměrně,  snad z nedbalosti  -  uvedl  jako rodiště  texaské  městečko Waco,  třebaže v  jiných dostupných
zdrojích je jako tvůrcovo rodiště standardně (tj. ve všech propagačních materiálech k Malickovým filmům,
ale i ve většině nedávno vydaných publikacích) uváděno městečko Ottawa ve stáně Illinois. Více o této
rané (a dlouho nezmapované) etapě Malickova života viz kapitola Hvězdy a ptáci.

20 Do  dnešního  dne  s  Malickem  existuje  všeho  všudy  šestice  tištěných  rozhovorů.  Všechny  rozhovory
seřazené v chronologickém pořadí dle data vydání viz Paul Maher Jr.,  One Big Soul: An Oral History of
Terrence Malick. Upstart Crow Publishing 2014, s. 5-23.
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události, které stály ve stínu mediálního zájmu.21

Dojem jisté tajemnosti, který Malickův život (a již nyní předznamenejme, že i jeho básnivé

filmy) obestírá, navíc umocňují značné časové rozestupy mezi jednotlivými projekty dané

Malickovým  krajně  nestandardním  způsobem  natáčení  a  postprodukce  (více  o  tom  v

závěrečné části této kapitoly), také ale dnes již zmytizovanou tvůrčí odmlkou mezi druhým

a třetím celovečerním filmem (tedy zhruba mezi léty 1978-1998), během které na celých

dvacet  let  prakticky  zmizel  z  očí  filmového  světa.22 To  v  kombinaci  s  Malickovou

příslovečnou plachostí a neochotou o své tvorbě (a svých tvůrčích motivacích) do hloubky

hovořit  vedlo  ke  vzniku  značně  stereotypní  –  a  v  populárních  médiích  dosud  hojně

přiživované – nálepky uzavřeného a podivínského, světu se stranícího samotáře, jakéhosi J.

D. Salingera filmového světa, abychom užili již poněkud omšelého literárního příměru, s

nímž  poprvé  přišel  publicista  Peter  Biskind  ve  svém  kontroverzním  článku  Runaway

Genius.23 Jak  ovšem  záhy  ukážeme,  tato  notně  černobílá  a  zjednodušující  (neřkuli

karikaturní)  představa  je  v  přímém  v  rozporu  s  tím,  jak  Malicka  líčí  jeho  blízcí

spolupracovníci a přátelé, stejně jako s tím, o jakém člověku vypovídá Malickova vlastní

tvorba a jeho četné mimofilmové zájmy.

Malickův značně rezervovaný postoj k publicitě – onen téměř ostentativní nezájem o to být

proslulý  –  však  není  jediným  a  výlučným  zdrojem,  z  něhož  je  moderní  legenda  o

mlčenlivém  géniovi-hádance  po  dlouhá  léta  živena,  z  něhož  vyrůstá.  Stejnou  –  ne-li

21 Z těchto nepočetných veřejných vystoupení, o jejichž existenci povětšinou víme jen díky vzácně zachovalé
fotografii či kusé zmínce zpola utopené v nedozírném moři internetu, uveďme Malickovo vystoupení na
retrospektivě vlastních filmů, která proběhla v rámci rakouského Vienalle roku 1993, dále na Wildlife
Film Festival v Jackson Hole v hornatém Wyomingu roku 1999, kde byl tehdy zároveň členem poroty, na
filmovém festivalu  v  severoitalském Miláně  roku  2001,  na  Environmentálním filmovém  festivalu  ve
Washingtonu DC v letech 2006 a 2017 (k druhému vystoupení se vzhledem k jeho důležitosti pro tuto
práci ještě dostaneme později) a konečně na Římském filmovém festivalu v říjnu roku 2007, kde před
početným  publikem  obsáhle  hovořil  o  svých  oblíbených  italských  filmech.  Z  doby  nedávné  ovšem
nesmíme opomenout zmínit důležité veřejné vystoupení v divadle Princeton's Garden v New Jersey, kde s
ním po projekci Rosselinniho slavné Cesty po Itálii (Viaggo di Italia, 1954) následovala obsáhlá debata na
řadu aktuálních témat a zejména pak tvůrcovu vpravdě historickou účast na diskusním panelu společně s
režisérem Richardem Linklaterem a hercem Michaelem Fassbenderem během letošního ročníku festivalu
SXSW v texaském Austinu, jehož část byla dokonce přenášena živě na internetu. Kromě toho se také
několikrát objevil ve svých vlastních filmech: nejznámějším příkladem je krátké cameo z filmu Zapadákov.

22 Malick v  této  době žil  střídavě v  Paříži  a  ve Spojených státech se  svou druhou ženou,  Francouzskou
Michèle Morette, a na dálku se věnoval psaní scénářů a přípravě svého vysněného projektu o vzniku a
zániku vesmíru. Více o Malickových četných aktivitách v tomto období viz Paul Maher Jr., One Big Soul:
An Oral History of Terrence Malick. Upstart Crow Publishing 2014, s. 89-104.

23 Peter Biskind, Runaway Genius. Vanity Fair, 1998, č. 460, s. 202.
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zásadnější  –  měrou  se  na  tomto  obrazu  podílí  také  Malickova  pověst  výsostného

intelektuála, vzdělance a polyhistora; skutečného filosofa mezi žijícími filmovými tvůrci24, a

v posledku i  samotná povaha jeho filmových děl – témat, kterých se dotýkají, otázek, které

si se vší vážností a upřímností kladou i nezaměnitelného způsobu, jakým jsou natočeny.

Přerušme proto nyní tento povšechný výklad o mystériu Malickovy svérázné osobnosti a

zaměřme naši pozornost na filmy samotné, abychom mohli alespoň v krátkosti načrtnout

hlavní  (tj.  nejvíce  nápadné,  očividné)  rysy  a  znaky  Malickovy  autorské  filmové  tvorby.

Zvláštní akcent přitom budeme klást na ty znaky a charakteristiky, které vykazují přímou

spojitost s hlavním tématem této práce – tedy Malickovým osobním poutem k přírodnímu

světu a z nichž ty nejdůležitější (jako role a význam přírodních obrazů ve vyprávění) budou

náležitě rozvedeny v následujících kapitolách.

Obecná charakteristika Malickovy tvorby

„Velmi záhy mi řekl (a později to mnohokrát opakoval); nepřistupuj ke střihu doslovně.
Střih není jen chronologická posloupnost faktů. Uvažuj o něm jako o hudbě.”

~ dokumentaristka Laura Dunn25

24 Patří dnes již k nedílné součásti „malickovského folkloru”, že Malick během šedesátých let (počínaje rokem
1961) studoval filosofii na Harvardské univerzitě pod mentorským vedením vlivného amerického myslitele
Stanleyho Cavella (nar. 1926), autora dnes již klasického pojednání o ontologii filmu The World Viewed:
Reflections on the Ontology of Film (původní vydání 1971, rozšířené, které obsahuje i významnou doušku k
Malickovu  filmu  Nebeské  dny,  1979)  či  prací  věnovaných  myšlenkovému  dědictví  amerických
transcendentalistů (The Senses of Walden [1972], Emerson's Transcendental Etudes [2003]). Cavell podnítil
Malickův dlouholetý akademický zájem o dílo a myšlení německého filosofa Martina Heideggera (1889-
1976), s nímž se Malick dokonce osobně setkal během studijního pobytu v Německu a od nějž ještě
během  studií  přeložil  sborník  esejů  Lesní  cesty (Holzwege,  1950),  a  později,  během  svého  krátkého
pedagogického působení na Massachusettském technologickém institutu (zkráceně MIT), kde vyučoval v
zástupu za heideggerovského filosofa Huberta Dreyfuse (1929-2017), spis Vom Wesen des Grundes z roku
1929 (česky někdy jako O bytostném založení původu; v Americe publikováno pod názvem The Essence of
Reasons [Northwestern University Press, 1969]). O Heideggerovi, respektive o pojmech bytí a svět v jeho a
Husserlově díle, napsal také (a roku 1966 úspěšně obhájil) závěrečnou školní práci s názvem The Concept
of  Horizon  in  Husserl  and Heidegger (Pojem horizontu  u  Husserla  a  Heideggera;  viz  tento  záznam v
elektronickém katalogu Harvardské knihovny <http://id.lib.harvard.edu/aleph/003883327/catalog>). Po
završení studií na Harvardu navázal Malick postgraduálním studiem na univerzitě v Oxfordu, leč tamní
studia mu nebylo souzeno dokončit  z důvodů zásadní názorové neshody s vedoucím disertační  práce,
analytickým filosofem Gilbertem Rylem (1900-1976).  Dodejme,  že  námětem Malickova uvažovaného
disertačního projektu bylo pojetí pojmu svět v díle Ludwiga Wittgensteina a Sørena Kierkegaarda. Stanley
Cavell na Malicka obsáhle vzpomíná v knize: Stanley Cavell,  Little did I Know: Excerpts From Memory.
Redwood City: Stanford University Press, 2010, s. 426.

25 Oakley Anderson-Moore, Treating Film Like Music in Malick-Produced Award-Winning 'The Seer'.  No
Film School,  17.  března  2016.  Online  dostupné  na WWW: <http://nofilmschool.com/2016/03/laura-
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„Terry často říkal: ‚Nejde mi jen o příběh, ale o dosažení určitého dojmu. Nemá to být
pouze o slovech, ale o pocitech, o pocitech, které v tobě obrazy probouzejí.' To pro něj bylo

stejně důležité, jako doslovný popis toho, co se událo. Toužil vytvořit něco, co by ve vás
vyvolalo podobný druh zážitku jako poslech Beethovenovy symfonie. Onen pocit, kdy přesně

nevíte, co se v daný okamžik odehrává, ale přesto máte silný dojem o životě samotném...”

~ kameraman Paul Ryan26

Podobně  jako  Malickův  vlastní  život  jsou  i  jeho  filmy  rozkročeny  mezi  evropským  a

severoamerickým kontinentem, mezi  Starým a Novým světem. A to jak  svým stylem a

formou, v níž se snoubí senzitivita, hravost a nenucenost evropského uměleckého filmu

(modernistických  snímků  šedesátých  let,  italského  neorealismu  i  vrcholných  děl  němé

kinematografie, jako je impresionistická filmová báseň  Ménilmontant Dimitrije Kirsanoffa

[1926]) s produkčními hodnotami, technickou vyspělostí a hereckými i tvůrčími talenty

hollywoodské žánrové kinematografie, tak i vy smyslu duchovním a kulturně-historickém;

na jedné straně čerpáním z plodů evropské duchovní kultury (literatury, hudby, malířství,

filosofie,  náboženství)  a  na  straně  druhé  vyprávěním příběhů  z  dávných  i  novodobých

amerických  dějin  či  přinejmenším  příběhů  odehrávajících  se  v  kulisách  velkolepých

amerických krajin.27 

Malickovy filmy lze v zásadě popsat  jako jakési  filosofické filmové básně,  meditace či  v

případě některých titulů (Strom života, Cesta času) dokonce jako modlitby, liturgie. Navenek

se  vyznačují  takřka  hmatatelně  smyslovou  kvalitou  (Malick  v  jednotlivých  filmech

opakovaně zpřítomňuje různé formy smyslového vnímání a obecně klade zvýšený důraz na

evokaci  smyslových vjemů a prožitků;  ponejvíce pak vjemů hmatových),  vyzdvihováním

hodnoty a krásy zdánlivě všedních a prchavých okamžiků a téměř až ženskou senzibilitou a

dunn-seer-interview-sxsw-robert-redford-terrence-malick>
26 Carlo Hintermann, Daniele Villa (eds.),  Terrence Malick: Rehearsing the Unexpected.  London: Faber &

Faber 2016, s. 147.
27 Z Malickovy tvorby tuto mezní kvalitu nejlépe vystihuje snímek K zázraku, jehož děj se postupně přelévá

mezi mezi Francií (konkrétně Paříží) a Oklahomou (konkrétně městečkem Bartlesville a jeho okolím) a v
němž hlavní mužský hrdina, inspektor životního prostředí Neil (Ben Affleck), osciluje mezi dvěma ženami
s různými národnostmi (a v přeneseném smyslu tedy i mezi dvěma různými kulturami)  – francouzsky
hovořící Ukrajinkou Marinou (Olga Kurylenko) a znovuobjevenou láskou z dob mládí, Američankou Jane
(Rachel McAdams). Ve snímku se navíc hovoří mnoha světovými jazyky zároveň: jmenovitě angličtinou,
španělštinou, francouzštinou, ukrajinštinou a italštinou.
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něhou,  čímž  v  mnoha  ohledech  evokují  impresionistické  romány  proslulé  britské

modernistky  Virginie  Woolfové  (1882-1941)  či  oduševnělé  –  a  také  do  češtiny  hojně

překládané  –  tituly  soudobé  americké  autorky  Marilynne  Robinsonové  (nar.  1943);

Weightless (tedy Bez tíže/tíhy), původní název letos uvedeného Malickova existenciálního

hudebního  dramatu  Song  to  Song,  byl  koneckonců  inspirován  citátem  z  Woolfové

vrcholného prozaického díla Vlny (The Waves, 1931).28

Všechny Malickovy filmy jsou v podstatě díly bytostně vztahovými, založenými na vztazích,

souvztažnostech a vzájemných niterných vazbách, a  to jmenovitě  na následující  klasické

triádě vztahů: vztahu mezi lidmi navzájem (zpravidla mezi mužem a ženou, ale často také

mezi dítětem a rodiči), vztahu lidského pokolení a přírody/světa/vesmíru a konečně vztahu

lidí  a  Boha.  Podobně  jako  život  sám,  který  je  vždy  něčím  víc,  než  jen  souhrnem

objektivních  výpovědí,  jež  o  něm za  pomoci  svých  empirických  metod činí  věda,  jsou

přitom Malickovy filmy vždy něčím více, než by o nich napovídalo jejich povrchní žánrové

zařazení a prakticky bez výjimky v sobě tají nějaký hlubší filosofický nebo obecně spirituální

přesah,  který je (ruku v ruce s tím, jak jsou natočeny, sestříhány, ozvučeny) povyšuje nad

jakékoli  jednoduché  žánrové  škatulky  i  žánrově  a  tematicky  příbuznou  tvorbu  jiných,

převážně komerčních režisérů.29

Problematickým rysem pro jednu velkou skupinu diváků a naopak rysem nadmíru vítaným

pro méně početnou skupinu druhou, je  na Malickových filmech to,  že  spíše  než že  by

dávaly jasné odpovědi a vynášely definitivní soudy, toliko naznačují, poodhalují a vyzývají

28 „Jak teď dál, řekl jsem? Jak dál bez já, bez tíhy a bez viny, skrze beztížný svět bez iluzí?” Virginia Woolf, Vlny.
Doubice: One Woman Press 2008, s, 205.  Jak Malick prozradil při veřejné debatě na letošním ročníku
filmového festivalu SXSW v Austinu, kde si snímek Song to Song odbyl světovou premiéru, měl být tímto
citátem film dokonce i uvozen. Více o tom viz např. článek Sarah Thurmond, SXSW 2017: 11 Takeaways
from the Song to Song panel with Richard Linklater, Michael Fassbender and Terrence Malick.  Austin
Monthly 2017.  Dostupný online na WWW: <http://www.austinmonthly.com/Blog/March-2017/SXSW-
2017-11-Takeaways-from-the-Song-to-Song-panel-with-Richard-Linklater-Michael-Fassbender-and-
Terrence-Malick/> [vyšlo 14. 3. 2017; cit. 1. 5. 2017]

29 Tak Tenká červená linie není toliko obyčejným válečným filmem pojednávajícím o průběhu krvavé bitvy o
tichomořský ostrov Guadalcanal, ale také a zejména rozmáchlou  filosofickou úvahou o přítomnosti zla,
utrpení a násilí v přírodním světě, o oné nikdy neutuchající „válce v srdci přírody”, o níž hovoří vypravěč v
úvodních  minutách  filmu;  Cesta  času není  pouze  dalším  z  řady  vzájemně  zaměnitelných  televizních
přírodopisných filmů,  ale  mnohem spíše  niternou modlitbou k věčné  matce,  k  životu samotnému,  k
mateřskému, všeoživujícímu principu všehomíra;  K zázraku není jen trapně slzopudné melodrama, ale
poetická  meditace  o  různých  podobách  (pozemské  a  nebeské)  lásky;  a  konečně  Nový  svět není  jen
školometskou rekonstrukcí historických událostí bez špetky života a citu, nýbrž křehkým lyrickým eposem
o objevování (duchovních i hmotných) nových světů.
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diváka na osobní (duchovní) cestu, k pokládání otázek vlastních. A jakkoli lze z odborné

malickovské  literatury,  která  se  téměř  výlučně  zaměřuje  na  „vyšší”,  intelektuální  rovinu

Malickových  filmů (například  na  jejich  myšlenkovou  vazbu  na  Heideggerovu  ontologii

nebo Emersonovo transcendentalistické učení), snadno nabýt dojmu, že se snad jedná o

filmy intelektuálně  náročné  a  elitářské,  vyžadující  po divácích nemalé znalosti  v  oblasti

fenomenologické  filosofie,  klasické  literatury  či  křesťanské  teologie,  opak  nemůže  být

tomuto  zdání  vzdálenější;  více  než  intelektuální  jsou  Malickovy  filmy  svou  povahou

prožitkové, zkušenostní a pocitové a podobně jako poezie nebo hudba, ke které ostatně mají

svým pojetím a způsobem vyjadřování nejblíže, oslovují diváka primárně na osobní, niterné

rovině.

Mezi hlavní témata, k nimž se Malick ve své rozjímavé tvorbě opakovaně navrací, se řadí

především napětí mezi  „světlem a temnotou”,  jin a  jang v lidské duši i v celém vůkolním

vesmíru30, snaha o postižení a uchopení duchovního rozměru lidské existence (lidské žízně a

natahování se po věčnosti), otázka lidského vztahování se k přírodnímu světu (potažmo naše

duchovní  pouto  s  ním)  a  obecně  pak  reflexe  dramatu  lidské  existence  v  nadlidském

koloběhu přírody (či  slovy Stanleyho Cavella:  „v  aréně mezi  nebem a zemí”31).  Jedním

dechem ovšem nutno dodat, že vzdor pochmurné závažnosti témat, jimiž se Malick ve svých

filmech zaobírá, nechybí mnohdy v těchto snímcích také jemný (zejména slovní) humor;

takřka všechny Malickovy rané  scénáře byly  koneckonců komediálně  laděné (namátkou

například  scénář  k  absurdní  komediální  road-movie  Deadhead  Miles [r.  Vernon

Zimmerman, 1973] či k westernové komedii Kapesné [Pocket Money, r. Stuart Rosenberg,

1972] s Paulem Newmanem a Lee Marvinem v hlavních rolích) a jako velmi zábavného,

břitce vtipného člověka popisují Malicka také mnozí členové štábu a spolupracovníci.

Ústředním motivem všech Malickových filmů – motivem, který je nesčetněkrát akcentován

i  v  rovině  vizuální  (zejména  obrazem  plynoucí  řeky;  osového  to  symbolu  a  metafory

Malickova díla) – je  motiv cesty,  putování,  proměny a pohybu.  Je  přitom pro Malicka

specifické,  že  ať  už  se  jedná  o  útěk  dvou  mladých  milenců  před  zákonem  napříč

liduprázdnými  pustinami  amerického středozápadu  (Zapadákov),  archetypickou  pouť  za

30 Za upozornění na toto důležité téma děkuji kameramanu Paulu Atkinsonovi.
31 Stanley Cavell, The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film. Cambridge: Harvard University Press

1979, s. xv.
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ztracenou perlou-duší v kulisách soudobého Los Angeles (Knight of Cups) nebo o evoluci

vesmíru  a  veškerého  pozemského  života,  jak  je  neopakovatelným způsobem vylíčena  v

Malickově  velkolepé  „kosmické  liturgii” Cesta  času,  nejedná  se  nikdy  jen  o  prosté

přemisťování se z jednoho místa na druhé, ale zároveň a především i o cestu duchovní,

vnitřní;  pomyslnou objevitelskou  výpravu  do  sebe  samého,  vstříc  světlu,  probuzení,

pravému já (či v případě Cesty času: do samého „srdce stvoření”). Tak i všechny Malickovy

fiktivní filmové hrdiny a hrdinky – mladičkou indiánskou princeznu Pocahontas/Matoaku

a kapitána Johna Smithe (Nový svět), bloudícího hollywoodského scenáristu Ricka (Knight

of  Cups),  vojína Witta,  seržanta Welsche  a  další  americké vojáky z roty Charlie  (Tenká

červená linie), mladé texaské hudebníky Faye a BVho (Song to Song) nebo koneckonců i sám

život se všemi jeho nepřebernými podobami a „převleky” (Cesta času) – lze ve světle tohoto

motivu chápat jako poutníky a poutnice, hrdiny jsoucí takříkajíc „na cestě”, jako hledače a

hledající,  kteří  opět a znovu (zpravidla  prostřednictvím lásky ke všemu stvořenému či v

sebeobětování pro druhé32) usilují   o (znovu)nalezení smyslu a věčného v dynamicky se

proměňujím, bez ustání kolotajícím světě.

Všechny Malickovy filmy bez rozdílu jsou naplněny filosofickým úžasem nad krásou světa a

téměř nábožnou úctou k životu ve všech jeho nekonečně rozmanitých podobách, ať už jde o

kraby poustevníčky,  zoborožce,  fíkovníky, housenku, jelence,  sekvoje,  vlnožila,  světlušky,

rosničku  nebo  lidské  bytosti. Kromě  toho  také  doslova  oplývají  a  hýří  náboženskou

obrazností a symbolikou, a to především symbolikou biblickou (poznamenejme, že Malick

sám je hluboce věřícím člověkem a již od dětství členem episkopální, potažmo anglikánské

církve), byť patří k jedné z mnoha ctností Malickovy vstřícné a velkodušné osobnosti, že ve

svých filmech s nadšením čerpá a cituje také z mimokřesťanských duchovních nauk a tradic:

buddhismu  (Tenká  červená  linie,  Strom  života,  Rytíř  pohárů,  ale  také  a  zejména

nezrealizovaná divadelní hra Sansho the Bailiff [Správce Sanšo]), hinduismu (Tenká červená

linie),  gnosticismu  a  hermetismu  (Rytíř  pohárů),  ale  i  spirituality  původních

severoamerických  obyvatel  (Nový  svět).33 K osobitým  (a  v  literatuře  dosud  bohužel

32 V závěrečné kapitole této práce, v níž bude pojednáno o etickém a duchovním poselství Malickovy tvorby,
se pokusím ukázat, že nehledě na rozdílné žánrové škatulky, do nichž můžeme jednotlivé Malickovy filmy
pohodlně roztřídit  (válečný film, přírodopisný film, melodrama, historická freska, podobenství, hudební
film nebo road movie), jsou všechny Malickovy snímky v jádru příběhy o lásce a soucitu (a to nejen o lásce
k lidským bližním, ale ke všem živým bytostem, s nimiž sdílíme tento švitořivý zelený svět).

33 Tento  Malickův  příznačný  náboženský  univerzalismus  se  odráží  také  například  ve  výběru  rozdílných
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nereflektovaným) rysům Malickovy tvorby nicméně patří i to, že silně náboženská či obecně

duchovní perspektiva,  která v Malickově tvorbě postupem času nabývá na významnosti,

přičemž pomyslného vrcholu dosahuje v trojici snímků Strom života, K zázraku a Knight of

Cups,  se v jednotlivých filmech nerušeně prolíná (a vzájemně obohacuje) s perspektivou

vědeckou,  a  to  především ve  vztahu  k  zobrazení  přírody.  Ve  všech  svých  filmech  totiž

Malick klade nebývale velký důraz na autenticitu, pokud jde o výskyt konkrétních živáčků a

rostlin ve vztahu k dané roční době či jejich přirozenému areálu rozšíření, díky čemuž se

všechny  Malickovy  hrané  filmy  dají  s  jistou  dávkou  představivosti  sledovat  jako  filmy

„přírodopisné”.

S výjimkou filmů Knight of Cups a Song to Song, které se z velké části odehrávají v kulisách

moderních  velkoměst  (první  jmenovaný  v  Los  Angeles  a  Las  Vegas,  druhý  v  texaském

Austinu  –  Malickově  nynějším  bydlišti)  jsou  Malickovy  filmy  pevně  spjaty  s  volnou

přírodou a venkovským prostředím, kde – jak zanedlouho ukážeme – Malick také vyrůstal.

V duchu romanticko-transcendentalistické filosofie – jednoho ze základních zdrojů, z nichž

je Malickovo dílo napájeno – má Malick tendenci líčit svět volné, nespoutané přírody (ať už

zastoupený obrazem pouště,  prérie,  tropického pralesa  nebo oceánu) jako místo,  kde je

možno dojít usebrání a navázat spojení s vlastní duší a s Bohem, kde – řečeno s Erazimem

Kohákem  –  „posvátno  není  nikdy  daleko”34,  a  svět  moderní  lidské  civilizace  (zpravidla

zastoupený  obrazem  lidnatých  a  rušných  velkoměst)  naproti  tomu  jako  prostor,  kde

možnost tohoto léčivého spojení s přírodním světem chybí, kde je člověk vnitřně usoužený

a nesvobodný a z jehož tísnivých  „okovů” zpravidla – jako je tomu kupříkladu ve filmu

Knight of Cups – zoufale touží uniknout. Všechny Malickovy filmy se pak z podstatné části

odehrávají  pod  širou  oblohou,  což  jim,  jak  by  řekl  Thoreau,  propůjčuje  příznačně

úvodních  citátů,  které  Malick  osobně  vybral  pro  uvedení  filmu  Cesta  času v  různých  kulturních  a
náboženských  regionech světa.  V  Japonsku tak  byl  jmenovaný snímek uveden  titulkem s  citátem od
středověkého zenového mistra Dógena (v angličtině zní vybraný citát takto:  "The world? / Moonlit water
drops / from the crane's bill" – mnou volně přeloženo do čestiny: "Co je svět svět? / Měsícem ozářená kapka /
na špičce jeřábova zobáku"), čínská verze pasáží ze základního textu taoismu, legendárního spisu Tao te ťing
("The Dao is the mother — creator of all things"; v kanonickém překladu Berty Brebsové: "Pojmenované je
matkou všeho stvoření." Citováno podle Lao-c', Tao te ťing. Praha: DharmaGaia, 2003, s. 29) a indická pro
změnu  označením  pro  tři  nejvyšší  božstva  hinduistického  panteonu  Brahmu,  Višnua  a  Šivu  (neboli
Trimúrti).

34 Erazim Kohák,  Oheň a hvězdy: Filosofická zamýšlení nad morálním smyslem přírody.  Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON) 2016, s. 43.
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„nezastřešenou” kvalitu.35 Jsou to také filmy příslovečně chodecké (či peripatetické, chcete-

li);  dopravní prostředky typu automobilů či letadel se v nich pro cestování užívají  spíše

střídmě a Malick (tak jako jiní  velcí  milovníci  přírody sám velký tulák a chodec 36)  své

hrdiny nechává  venkovní  svět  –  ten dům stvořený z  existence  samé – zakoušet  přímo,

takříkajíc tělo na tělo.

Co se formální a stylistické stránky Malickových filmů týče, vyznačují se velmi pohyblivou,

živelnou  kamerou  (ikonické  jsou  zejména  „plovoucí”,  jako  by  odhmotněné  záběry

nasnímané za užití  stabilizačního kamerového systému steadicam),  nápadnou obrazovou

krásou, která často prozrazuje inspiraci v díle konkrétních malířů (Albert Bierstadt, Andrew

Wyeth,  Jean-François  Millet,  Jan  Vermeer),  téměř  výlučným  používáním  širokoúhlých

objektivů  s  velkou  hloubkou  ostrosti  (platí  namnoze  v  pozdějších,  formálně  zralých

filmech), minimalistickou, jednoduše řešenou výpravou (vklad produkčního designéra Jacka

Fiska,  který  s  Malickem spolupracuje  již  od  prvního  celovečerního  filmu),  vrstevnatou

zvukovou  stopou,  ve  níž  coby  jeden  z  nejvíce  komentovaných  rysů  Malickovy  tvorby

dominují  nezaměnitelné  poetizující  voice-overy37,  hudební skladby z  repertoáru  západní

vážné hudby (povětšinou – byť nikoli výhradně – duchovního rázu) a rozmanité hlasy a

ruchy  přírodního  původu,  s  nimiž  Malick  nakládá  jako  se  svébytnou  hudbou  přírody,

asociativní a poměrně dynamickou střihovou skladbou s častým užitím skokového střihu a

konečně  také  minimalizací  dialogů  (resp.  dialogových  výměn  ustálenou  formou

záběr/protizáběr)  a jejich nahrazováním širokou paletou  mimoslovních forem komunikace,

především řečí lidského těla (baletním pohybem postav, detaily lidských rukou nebo tváří) a

zdánlivě nespojitými prostřihy na rozmanité přírodní dění (tekoucí vodu, prolétající ptáky,

rostliny, stromy, oblohu atd.), které, jak si na vybraných příkladech názorně ukážeme ve

třetí kapitole, slouží Malickovy jako forma lyrického, silně metaforického jazyka.38 

35 Thoreau tohoto trefného výrazu používá v souvislosti se svou nepříliš úspěšnou knižní prvotinou, Týdnem
na řekách Concord a Merrimack (A Week on the Concord and Marrimack Rivers, poprvé 1849). Henry
David Thoreau, A Year in Thoreau's Journal: 1951. New York: Penguin Books 1993, s. 88.

36 Hojně citovaná je kupříkladu historka filmového producenta Roba Cohena o tom, jak mu Malick jednoho
dne zavolal z telefonní budky u jakési frekventované silnice a na otázku, kde se nachází, odpověděl, že je na
pěší cestě z Texasu do Oklahomy, během níž pozoruje ptáky. Paul Maher Jr., One Big Soul: An Oral History
of Terrence Malick. Upstart Crow Publishing 2014, s. 91.

37 O povaze a postupné evoluci voice-overů napříč Malickovými filmy viz například Carl Laamanen, What
Does God Hear? Terrence Malick, Voice-Over, and The Tree of Life. Cinephile 8, 2012, č. 1, s. 15-18.

38 Ve stejném duchu, tedy jako formu mimoslovního vyjádření, využívá Malick také kostýmy (jejich barvy,
vzory) nebo expresivitu prostředí (přírodních krajin, architektury, vybavení pokojů).
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Obecně  se  Malick  ve  svých  filmech  pokouší  odpoutat  od  konvenčního  (tj.  přísně

lineárního, popisného, na faktech založeného) způsobu vyprávění a posunout jej směrem k

zážitku, který plyne a klikatí se mnohem svobodněji, který je mnohem živější, „tekutější”,

docela jako přirozeně meandrující, ničím neo(b)mezovaná řeka, a v němž, jak trefně napsal

americký kritik Bilge Ebiri v souvislosti s filmem  K zázraku, je „emocionální valence” té

které scény či záběru mnohem důležitější než její „narativní hodnota."39 Zvláště Malickovy

pozdní filmy tak nezřídka připomínají  jakýsi kaleidoskopický  „proud vědomí”, v němž se

bez  jakéhokoli  ohledu na  pravidla  tradiční  výstavby  filmové  scény  prolínají  a  střetávají

obrazy z různých časů a míst, rozmanité subjektivní fenomény (zkratkovité imprese, útržky

vzpomínek, sny a niterné představy) a dokonce i různorodé zdrojové materiály, jako obrazy

z kapesních minikamer Harinezumi a GoPro, záběry pořízené na 35mm a 65mm film či

„vypůjčené” materiály z jiných filmových děl.40 Této intuitivní, divočící, jazzově uvolněné

formě odpovídá i  krajně netradiční  způsob jejich vzniku (respektive Malickova tvůrčí  a

režijní metoda), v němž zcela klíčovou roli hraje tvůrcova touha „zachytit život za letu"41,

samotnou jeho energii, proudění, dech, melodii, „Tao”.42

39 Bilge Ebiri, To the Wonder: “I write on water the things I dare not speak”. They live by night. Dostupný na
WWW: <https://ebiri.blogspot.cz/2013/01/to-wonder-i-write-on-water-things-i.html> [vyšlo 28. 1. 2013;
cit. 1. 5. 2017]

40 Např.  záběry  z  dokumentárního filmu  Home (r.  Yann Arthus-Bertrand,  2009)  ve  filmu  Strom života,
podmořské  záběry  z  francouzského  přírodopisného  filmu  Oceány (Océans,  r.  Jacques  Perrin,  Jacques
Cluzaud, 2009) ve filmu Cesta času či několik obrazů z dokumentárního filmu TimeScapes (r. Tom Lowe,
2012) ve snímku Knight of Cups.

41 Christopher Bruno, Terrence Malick talks filmmaking at a rare public speaking event.  Little White Lies.
Dostupný  na  WWW:  <http://lwlies.com/articles/terrence-malick-live-appearance-digital-filmmaking/>
[vyšlo 26. 10. 2016; cit. 1. 5. 2017]

42 Malickovy filmy jsou z velké části výsledkem jakési řízené improvizace. Malick často pracuje bez pevně
daného scénáře, případně se jej  drží jen velmi volně: během natáčení jej neustále doplňuje, přepisuje,
obohacuje o nové myšlenky a podněty. V průběhu natáčení je otevřený nepředvídatelným okolnostem a
dějům (natáčí například ve chvílích, kdy to herci čekají nejméně, kdy de facto nehrají), pokouší se zachytit
jevy  nepřipravené,  nenazkoušené,  vyvstávající  spontánně.  Jako  lovec  na  stopě  vzácné  kořisti  neustále
vyhlíží „neočekávané”, neplánované – a to nejen při natáčení samotném, ale také během postprodukčního
procesu  (střihu,  nahrávání  voice-overů,  hudby,  výrobě  speciálních  efektů).  Takto  zachycené  okamžiky,
častokrát  zahrnující  nějaký pozoruhodný přírodní  úkaz,  posléze patří  k  jeden z nejmagičtějších z  celé
Malickovy tvorby – příkladem budiž scéna s otakárkem, který samovolně přistál na dlani herečky Jessicy
Chastain při natáčení snímku Strom života, záběr z Tenké červené linie, v němž tyrkysově modrý tropický
motýl čirou náhodou prolétá za zády bojujících vojáků nebo velmi podobný moment z filmu Knight of
Cups, v němž za zády štkající Natalie Portmann plachtí nad mořským pobřežím hejno pelikánů.
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Kapitola druhá
Hvězdy a ptáci

„Terry mě žádal o hodně věcí, u nichž jsem musel potlačovat smích. Vzpomínám si na jeden
konkrétní záběr, nepletu-li se, byl to vlk uhánějící vzhůru do svahu. Říkal jsem si: ‚Co to má
krucinál znamenat?’ Neměl jsem sebemenší ponětí, co tím měl na mysli. Postupně jsem si ale

začal uvědomovat, že spatřuje jakési spojení mezi lidskými bytostmi a zvířaty a také
rostlinami. Vím, že to zní příliš filosoficky, ale zdá se, jako by viděl nějakou spojitost mezi

zvířaty, rostlinami a zemí.”

~ kameraman Haskell Wexler43

Tvůrcův vztah k přírodě ve výpovědích přátel a spolupracovníků

Vypovídají-li všechny Malickovy filmy – svou formou, svým zaměřením – o tvůrci bytostně

otevřeném světu (či o člověku zamilovaném ven, užijeme-li poněkud okřídlené, leč nanejvýš

přiléhavé fráze amerického básníka Robinsona Jefferse [1887-1962]), dávají tomuto dojmu

za pravdu i Malickovi  blízcí přátelé a spolupracovníci.  Ti Malicka jednomyslně popisují

jako velkého milovníka přírody (britský filmový producent  Nigel  Ashcroft,  jenž měl  na

starost speciální přírodopisný štáb během natáčení filmu Strom života, jej označuje doslova

za  „nadšence/blázna do divoké přírody”)44,  někoho, koho příroda – slovy francouzského

herce,  režiséra  a  producenta  Jacquese  Perrina  (Ptačí  svět  [Le  Peuple  migrateur,  2001],

Oceány  [Óceans, 2009], oba společně s Jacquesem Cluzaudem) –  „vášnivě uchvacuje”45 a

kdo, jak na svého dlouholetého přítele prozradil produkční designér Jack Fisk, nevynechá

jedinou příležitost, aby mohl v přírodě trávit svůj volný čas.46 

Mnozí  členové  štábu  opakovaně zmiňují  Malickovu  obzvláštní  zálibu  v  natáčení  volně

43  Citováno podle dokumentárního filmu Rosy-Fingered Dawn: A Film on Terrence Malick.
44 „He's a wildlife buff. He know his wildlife, he loves going birding, as the Americans call it, at bird reserves and

things.” Citováno podle Paul  Maher,  One Big Soul:  An Oral  History  of Terrence  Malick.  Upstart  Crow
Publishing 2014, s. 156.

45 Perrin, s nímž se Malick osobně dobře zná a který byl jedním z mnoha producentů filmu  Cesta času,
rovněž zmiňuje, že Malick "[m]á rád naše filmy, protože jsou plné zvířat a přírody." Marie-Noëlle Tranchant.
Terrence  Malick:  deux  ou  trois  choses  qu'on  sait  de  lui.  Le  Figaro.  Dostupné  na  WWW:
<"http://www.lefigaro.fr/cinema/2013/03/05/03002-20130305ARTFIG00237-terrence-malick-deux-ou-
trois-choses-qu-on-sait-de-lui.php"> [vyšlo 5. 3. 2013; cit. 1. 5. 2017].

46 Bilge Ebiri, Veteran Production Designer Jack Fisk on the Wilderness of The Revenant and the Decadence
of  Knight  of  Cups.  Vulture.com.  Dostupné  na  WWW: <"http://www.vulture.com/2016/03/jack-fisk-
production-design-the-revenant-knight-of-cups.html"> [vyšlo 3. 3. 2016; cit. 1. 5. 2017]
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žijících zvířat a přírody obecně („Dlouhé hodiny natáčel malé věci a drobná zvířata v prérii.

Vítr  vanoucí  přes  písečný  násep  uprostřed  noci...  světlo  dopadající  na  nějaký  předmět!”

vzpomíná  na  natáčení  filmu  Zapadákov herec  Martin  Sheen47),  stejně  jako  tvůrcovu

nápadnou  vnímavost  vůči  přírodnímu  světu,  která  často  zásadním způsobem ovlivňuje

průběh  a  podobu  natáčení  samotného  –  mnohokrát  se  ve  výpovědích  a  vzpomínkách

setkáváme s tím, že Malick během natáčení nějaké scény (často k nelibosti zúčastněných

herců a nemalému pobavení štábu) neočekávaně nasměroval kamery na právě prolétající

hejno divokých hus,  orlovce či  káni  rudoocasou.48 Výmluvná je  ve  vztahu k Malickově

osobnosti  a jeho kromobyčejně silnému  smyslu pro fysis ve  všech jejích vnímatelných (a

zvláště živoucích) podobách i následující vzpomínka kameramana Haskella Wexlera na to,

jak se s Malickem poprvé setkal při natáčení filmu  Nebeské dny:  [imituje Malicka]  „Och,

zdravíčko, Haskelle, myslím, že budeme něco natáčet támhle opodál.” - „Skvěle, Terry. Jsem moc

rád,  že  tady  můžu být.  Uvidíme,  co  se  bude  dít.” -  „Viděl  jsi  běžet  travou toho  divokého

krocana?"49

Zdaleka nejčastěji se však v dostupných svědectvích setkáváme s tím, jak silně emocionálně

na Malicka přírodní svět  působí  (asistent režie Bill  Scott kupříkladu vzpomíná na to,  s

jakou mystickou intenzitou na Malicka během natáčení  filmu  Zapadákov  účinkoval  ráz

krajiny či proměny počasí50, Malickův dobrý přítel ze školních let Jim Romberg pro změnu

uvádí,  jak  hluboce  se  Malicka  dotkla  zkušenost  s  dlouhým  pobytem  v  otevřených

prostorách texaských a kanadských pšeničných lánů během letních námezdních prací51),

obzvláště pak s popisy Malickova nezkaleného a dětsky bezprostředního úžasu  nad okolním

světem (a existencí jako takovou), kterýžto pocit takřka hmatatelně prostupuje také všechny

jeho filmy. Snad nejlépe tuto Malickovu schopnost žasnout a radovat se i nad tou zdánlivě

nejobyčejnější věcí zachycuje vzpomínka herce Forda Flannagana. Ten na stránkách knihy

47 Carlo Hintermann, Daniele Villa (eds.),  Terrence Malick: Rehearsing the Unexpected.  London:  Faber &
Faber 2016, s. 61.

48 Podobné příhody popisují například americký herec John C. Reilly (viz Paul Maher, One Big Soul: An Oral
History of Terrence Malick.  Upstart Crow Publishing 2014, s. 125), původem britský herec Ben Chaplin
(viz C. Hintermann, D. Villa (eds.),  Terrence Malick..., s. 208) či herecký veterán Christopher Plummer
(viz  David Edelstein,  Plummer's  Peak:  The actor on bar-hopping with  Robards,  despising  Gretl,  and
mocking Malick. NYMag. Online dostupné na: http://nymag.com/movies/features/christopher-plummer-
2011-6/index1.html> [vyšlo 29. 5. 2011; cit. 1. 5. 2017]).

49 P. Maher, One Big Soul..., s. 75.
50 Nathaniel  Penn,  Badlands:  An  Oral  History.  GQ  Magazine.  Dostupný  na  WWW:

<http://www.gq.com/story/badlands-oral-history> [vyšlo 26. 5. 2011; cit. 1. 5. 2017].
51 P. Maher, One Big Soul..., s. 30
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One  Big  Soul:  And  Oral  History  of  Terrence  Malick52 popisuje  úsměvnou  příhodu,  kdy

Malick po dokončení inscenačně náročné scény během natáčení Nového světa našel zalíbení

ve velkém domácím praseti, „které kvičelo a poskakovalo nad kukuřičným klasem nebo něčím,

co v té chvíli zrovna nalezlo" a začal s nadšením a úsměvem – „jako malý kluk v dětské zoo” –

na všechny kolemstojící pokřikovat, ať si jej také prohlédnou. 

Co však Malicka do značné míry odlišuje od mnoha jiných filmových tvůrců se silnou

osobní vazbou na přírodní svět, je v rozhovorech často zmiňovaná skutečnost, že Malickův

zájem o přírodu má také nápadný rozměr přírodovědný; tedy, že Malick je schopen přírodu

nejen cítit a vnímat, ale že ji rovněž dobře zná. „Terry ví o přírodě všechno – například, jaké

druhy ptáků jsou na tahu v určitou dobu,” říká kameraman německého původu Jörg Widmer.

„Někdy se stávalo, že řekl: ‚Klidně teď natáčejte tenhle druh, ale musíte být hotovi před koncem

října, poněvadž pak už tady nebude’ A jindy: 'Fenykl bude pryč na sklonku září, měli bychom

tedy  naplánovat  vhodný  okamžik  pro  zasetí  kukuřice,  aby  nám  uzrála  ve  správný  čas."53

Přírodopisný kameraman Paul Atkins, hlavní kameraman filmu Cesta času, vyjádřil tento

vskutku  nepřehlédnutelný  rys  Malickova  zájmu  o  přírodu  následovně:  „Procházet  se

texaskými lesy po Terryho boku, je jako být s průvodcem, který zná jméno každého opeřence a

stromu.”54 Něco podobného ale o Malickovi tvrdí  i americký herec a režisér Sean Penn,

představitel ústředních rolí ve filmech Tenké červená linie a Strom života: „Pokud v Americe

prolétá nějaký pták a on měl čas si jej dobře prohlédnout či alespoň jej zaslechnout, ví, o jaký

druh se jedná. Jde-li to strom, tuší, o jaký druh jde - neušel jeho pozornosti.” A jedním dechem

dodává, že Malick mu svým přírodovědným rozhledem velmi připomíná Edwarda Abbeyho

(1927-1989)  a  Wallace  Stegnera  (1909-1993),  dva  významné  americké  spisovatele-

přírodovědce.55

Spolupracovníci  a  přátelé  o  Malickovi  obecně  hovoří  jako  o  člověku  s  neukojitelnou

zvídavostí a nebývale širokým horizontem zájmů; o někom, kdo se – slovy Malickovi bývalé

manželky  Michèle Morette – zajímá „o všechno od mravenců, rostlin, květin a travin až po

52 Tamtéž, s. 151
53 C. Hintermann, D. Villa (eds.), Terrence Malick..., s. 286-7 
54 Z rozhovoru, který jsem s Atkinsem provedl prostřednictvím e-mailové korespondence v září roku 2014.

Kompletní český překlad viz Rozhovor s přírodopisným kameramanem Paulem Atkinsem.  Rytíř pohárů.
Online dostupný na WWW: <https://rytirpoharu.wordpress.com/2015/11/14/rozhovor-s-kameramanem-
paulem-atkinsem/> [vyšlo 14. 11. 2011; cit. 1. 5. 2017].

55 C. Hintermann, D. Villa (eds.), Terrence Malick..., s. 81
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filosofii,  aniž  by  to  působilo  jakkoli  nepatřičně.”56 Tuto  příznačnou  šíři  Malickových

přírodovědných zájmů (a zároveň schopnost propojovat zdánlivě neslučitelné; vidět skryté

spojitosti  tam,  kde  jiným  unikají)  výmluvně  ilustruje  dokumentaristka  Laura  Dunn:

„Vyprávíte mu něco o motýlech v povodí Barton Springs [přírodní pramen a oblíbená rekreační

oblast  v  texaském Austinu,  pozn.  autora] a  on  najednou  začne  hovořit  o  půdě  a  půdu

obývajících  druzích  hmyzu.”57  Kolik  toho o  přírodě  (a  přírodních  vědách)  ví  však  měl

Malick  možnost  prokázat  také  osobně  –  a  to  při  vzácném  veřejném  vystoupení  na

Environmentálním filmovém festivalu ve Washingtonu DC z 15. března 2017, kde se po

projekci režisérské verze filmu  Cesta času zúčastnil obsáhlé debaty s teoretickým fyzikem

Brianem  Greenem  (v  češtině  například  Struktura  vesmíru [The  Fabric  of  the  Cosmos,

Paseka, 2006 a 2012]  či  Elegantní vesmír  [Elegant Universe, Mladá fronta 2001; Paseka,

2013]).  Malick  při  této  ojedinělé  příležitosti  hovořil  o  možné  spojitosti  mezi  zrodem

vědomí a konvergentní evolucí oka napříč živočišnou říší, zvláště pak u měkkýšů (konkrétně

uvedl příklad australské sépie vějířovité, jejíž zástupci se objevují přímo ve filmu), citoval z

Darwinova spisu  O původu druhů (On the Origin of Species; poprvé 185958) a poměrně

obsáhle přítomnému publiku referoval o endosymbiotické teorii59 a své dlouholeté přátelské

známosti s její původkyní, bioložkou Lynn Margulisovou (1938-2011), která se coby jedna

z klíčových odborných konzultantek na zmíněném filmu (respektive částech věnovaných

ranému mikroskopickému životu) úzce podílela.60 Malick během tohoto vystoupení také

56 Peter Biskind, Runaway Genius. Vanity Fair, 1998, č. 460, s. 206.
57 Eric Benson, The Not-So-Private Life of Terrence Malick. Texas Monthly. April 2017 Dostupné na WWW:

<"http://www.texasmonthly.com/the-culture/the-not-so-secret-life-of-terrence-malick/">  [vyšlo  v  dubnu
2017; cit. 1. 5. 2017].

58 Konkrétně zmínil slavnou pasáž ze samého závěru knihy, v níž Darwin vyjadřuje bezprostřední úžas nad
velkolepostí a bohatostí živoucích forem:  „Shledávám určitou velkolepost v tomto pohledu na život, jehož
četné schopnosti byly původně vdechnuty Tvůrcem do několika málo forem či dokonce do jediné formy, a v tom,
že se za oběhu naší planety v souladu s neměnným gravitačním zákonem z tak prostých počátků vyvíjely a stále
ještě vyvíjejí nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné formy života.” Charles Darwin, O vzniku druhů
přírodním výběrem. Praha: Academia, 2007, s. 544.

59 Viz např. Lynn, Margulis, Dorion Sagan, What is Life? London: Weidenfeld and Nicolson 1995 či Lynn
Margulis, Symbiotická planeta: Nový pohled na evoluci. Praha: Academia, 2001.

60 Není přitom bez zajímavosti, že Malick Margulisové na oplátku pomohl zdigitalizovat a zachránit část
vzácného archivu s filmovými záběry z oboru vývojové biologie, které jsou nyní uloženy v Kongresové
knihovně (více o tomto záslužném činu viz  Nathan Currier, Evolution Helps Those Who Help Their
Selves.  The  Huffington  Post.  Dostupné  na  WWW:  <http://www.huffingtonpost.com/nathan-
currier/evolution-helps-those-who_b_5817298.html> [vyšlo 18. 9. 2014; cit. 1. 5. 2017]). Podle Terry Y.
Allenové  se  Margulisová  dokonce  pokoušela  Malicka  angažovat  do  filmového  projektu  o  životě  své
oblíbené básnířky Emily Dickinsonové (1830-1886). Uvažovaný snímek měl být založen na kontroverzní
literární studii  "Neighbor -- and friend -- and Bridegroom --": William Smith Clack as Emily Dickinson's
Master Figure od Ruth Owen Jonesové (původně uveřejněno v The Emily Dickinson Journal 11, 2002, č. 2,
s. 48-85). Blíže o tom viz Terry Y. Allen, Next to Emily Dickinson. In: Dorion Sagan (ed.), Lynn Margulis:
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prozradil,  že  by  v  budoucnu rád  natočil  další  přírodopisné  filmy,  jen kdyby  –  cituji  –

„dokázal  přijít  na  to,  jak  to  zařídit” (podotkněme,  že  financování  takto  zaměřených

filmových projektů je vzhledem k jejich nejisté finanční návratnosti zpravidla dosti obtížné).

Jmenovitě se pak zmínil o snímku věnovaném bioluminiscenci (doslova řekl: „Vždy jsem se

domníval, že snímek o bioluminiscenci by mohl být obzvláště krásným filmem o světle,”), tedy

světlu  produkovaném živými  organismy,  jako  jsou  obrněnky,  světlušky,  larvy  i  dospělci

novozélanského  hmyzu  Arachnocampa  luminosa,  hlubokomořské  olihně  Watasenia

scintillans, některé druhy vyšších hub či dokonce evropských žížal.61 

Jakkoli  se  však  Malick  zajímá  o  přírodu  v  celé  její  nádheře  a  závratnosti  (kromě  již

zmíněného jej údajně dlouhodobě fascinují moře a oceány62 či symetrie a vzory, které se

opakují napříč přírodním světem63 - něco, co je patrné zejména ve filmu Cesta času), dvě

oblasti mezi jeho zálibami spojenými s jejím poznáváním (a neméně ovšem i prožíváním)

nápadně  vyčnívají  nad  ostatní  a  taktéž  se  nejvýrazněji  promítají  do  podoby  filmů

samotných.  Na prvém místě je to Malickova letitá vášeň pro pozorování ptactva – neboli

birdwatching/birding (česky ojediněle  uváděno jako  „ptáčkaření”);  de  facto amatérsky –

tedy primárně pro potěšení – provozované ornitologie.64 Jakkoli bohužel není známo, kdy a

jak se Malick k této specificky anglo-americké (ale i u nás stále populárnější) volnočasové

aktivitě dostal, představuje nepochybně velmi důležitou část jeho života. O vážnosti, s jakou

Malick  k  pozorování  ptactva  přistupuje,  ostatně  svědčí  nejen  postřehy  dlouhé  řady

Malickových bližních a kolegů (příznačný je kupříkladu postřeh herce a dramatika Sama

Shepharda, který ztvárnil jednu z hlavních rolí ve filmu Nebeské dny: ten v jednom ze svých

The Life and Legacy of a Scientific Rebel. White River Junction: Chelsea Green Publishing, 2012, s. 165.
61 Citováno pohle audio nahrávky z místa konání, za jejíž nezištné poskytnutí tímto vřele děkuji Huguesovi

Fournierovi.
62 Rozhovor s přírodopisným kameramanem Paulem Atkinsem. Rytíř pohárů. Online dostupný na WWW:

<https://rytirpoharu.wordpress.com/2015/11/14/rozhovor-s-kameramanem-paulem-atkinsem/> [vyšlo 14.
11. 2011; cit. 1. 5. 2017].

63 Trikový specialista Richard Taylor II., který s Malickem na sklonku sedmdesátých let úzce spolupracoval
na ambiciózním kosmogonickém filmu  Qasida (někdy  uváděn  pouze  pod zkratkou  Q,  případně pod
pracovními  názvy  The  Cosmogony či  The  Beginning  of  the  World)  –  jakémsi  předchůdci  či  rané  verzi
Malickova přírodopisného (velko)filmu  Cesta času, vzpomíná, že Malicka nadmíru zajímali  „[k]ymatické
vzory, způsob, jakým se chovají tekutiny, když je vylijete a tytéž vzory pozorovatelné v atmosféře Jupiteru", také
ale kupříkladu povaha toho, jak se řeky klikatí a vinou krajinou a „věci pohybují a plynou”. P. Maher, One
Big Soul..., s. 88

64 O historickém vývoji této specifické aktivity a její úzké spojitosti s amatérskou a terénní přírodovědou
pojednává krátce, ale výstižně například Derek Bousé v knize Wildlife Films. Derek Bousé, Wildlife Films.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2000, s. 99.
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dopisů líčí,  jak se v Texasu nedávno setkal s  Malickem a jeho ženou, načež dodává,  že

pozorování  ptáků  je  jejich  oblíbenou  formou  trávení  volných  dní)65,  nýbrž  i  značné

množství času a prostředků, které do této kratochvíle vkládá. Filmový kritik  Matt Zoller

Seitz píše, že s trochou štěstí možno Malicka s dalekohledem na krku a pozorovatelskou

výbavou potkat  v  jistých částech Austinu (a  snad s  ním i  na toto téma zabřednout do

družného rozhovoru66), Malick však pravidelně cestuje za pozorováním ptactva i do různých

vzdálených  a  exotických  destinací67,  přičemž  se  může  pyšnit  bohatými  zkušenostmi  s

pozorováním po boku  natolik vyhlášených znalců přírody,  jako je  texaský  rodák Victor

Emmanuel68 či autor kultovního duchovního cestopisu Sněžný levhart (The Snow Leopard,

1978;  česky  poprvé  1998),  cenami  ověnčený  literát,  aktivista  a  zenový  učitel  Peter

Matthiessen (1927-2014), jehož Malick dokonce obsadil do drobné autobiografické role ve

snímku  Knight of Cups.69 Malickova láska k našim opeřeným bližním je ovšem evidentní

65 Chad Hammett (ed.), Two Prospectors: The Letters of Sam Shepard and Johnny Dark. Austin: University of
Texas Press 2013, s. 276.

66 Michael Nordine: Hollywood Bigfoot: Terrence Malick and the 20-Year Hiatus That Wasn't. Los Angeles
Review  of  Books.  Dostupný  na  WWW:  <http://lareviewofbooks.org/essay/hollywood-bigfoot-terrence-
malick-and-the-20-year-hiatus-that-wasnt> [vyšlo 12. 5. 2013; cit. 1. 5. 2017].

67 Již zmíněný Jacques Perrin prozradil, že Malick každý rok cestuje po světě, aby mohl pozorovat migrující
ptactvo.  Marie-Noëlle  Tranchant.  Terrence  Malick:  deux ou trois  choses  qu'on sait  de  lui.  Le Figaro.
Dostupné  na  WWW:  <"http://www.lefigaro.fr/cinema/2013/03/05/03002-20130305ARTFIG00237-
terrence-malick-deux-ou-trois-choses-qu-on-sait-de-lui.php"> [vyšlo 5. 3. 2013; cit. 1. 5. 2017].

68 Melanie Y. Fu, Terrence F.  Malick '65: A Nontraditional Start  to Filmmaking.  The Harvard Crimson.
Online  dostupný  na  WWW:  <http://www.thecrimson.com/article/2015/5/25/terrence-malick-1965-
profile/> [vyšlo 25. 5. 2015; cit. 1. 5. 2017], případně Katy Vine, The Birdman of Texas. Texas Monthly.
Dostupný  na  WWW:  <http://www.texasmonthly.com/articles/the-birdman-of-texas/>  [vyšlo  v  květnu
2011; cit. 1. 5. 2017].

69 Matthiessen (v titulcích uvedený jako  „dobrodruh Christopher”) se objevuje zhruba v poslední třetině
filmu, konkrétně v sekvenci z útrob zenové meditační zahrady při Huntingtonově botanické zahradě v
kalifornském San Marinu. Společně s hlavním hrdinou Rickem (Christian Bale) a ženou jménem Elisabeth
(Natalie Portmann), se kterou má Rick po jistou dobu tragicky vrcholící milostný poměr, se legendární
autor nerušeným krokem prochází  po sluncem zalitých cestičkách dokonale harmonizované zahrady a
vzpomíná na svou mladickou expedici do Himalájí  po boku terénního zoologa George Schallera (nar.
1933), které je výše zmíněná kniha kronikou i plodem. Svým příznačně hlubokým a zvučným hlasem
vypráví Rickovi o tom, o kolik moudřejší si připadal po tom, co konečně sestoupil z hor a jak kráčeli
stovky mil vysokohorskou krajinou a jemu  „každých dvacet mil nebo tak” připadalo, že se vrací proti
proudu  času,  zpátky  do  minulosti.  Útržky  Matthiessenových  promluv  prokládají  prostřihy  na  různá
zákoutí okolní zahrady – uhrabané písky, ceremoniální čajový dům a zelení obklopený altánek s průchody
ve tvaru měsíce (tzv. Měsíčními bránami, tradičním to prvkem čínské architektury) s jezírkem a vrbou v
pozadí. Celou pasáž podbarvuje nepřeberné množství ptačích a přírodních hlasů: štěbetání vrabců, perlivý
zpěv  střízlíka  pokřovního,  volání  páva,  zurkot  tekoucí  vody,  vzdálený  šum mořského  příboje  a  žáby
skřehotající  v  zahradním jezírku.  Tato  uklidňující  sekvence  vrcholí  krátkou  promluvou  o  „půvabech
mnižského života”, pro změnu se  odehrávající  v  jakémsi  moderně  zažízeném interiéru.  „Pokud žiješ  v
jeskyni a živíš se kopřivami, není tak těžké vést jednoduchý život,” vypráví Matthiessen s širokým úsměvem a
živě přitom gestikuluje svýma velkýma rukama. „Neruší tě troubící auta a kolem nepobíhá tvá žena se slovy:
‚Hej, podělals to. Neudělals tohle a tamto...’ Pozornost rozptyluje jen velmi málo věcí a to je velkým půvabem
mnichova života.” Po tomto konstatování Matthiessenův hlas pozvolna umlká a popsaná interiérová scéna
plynule přechází do trojice typicky malickových záběrů, v nichž figurují různé pouštní rostliny  – agáve,
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také ze všech jeho dosavadních filmů, v nichž zpravidla (jako je tomu například u orlovce

říčního ve snímku Nový svět či mořských racků ve filmech Strom života a  Knight of Cups)

vystupují  coby symbol  svobody a  volnosti,  nespoutanosti  lidské  duše  a  jejího  spojení  s

platónským nadnebesím.70 Celkově možno napříč Malickovou filmografií napočítat desítky

zástupců světové avifauny, od vyhynulých holubů stěhovavých a papoušků karolínských,

kteří  byli  pomocí  digitálních triků znovuoživeni  pro historický  snímek  Nový svět až  po

kolibříky,  vlaštovky  a  husy  domácí,  nemluvě  o  dalších  desítkách,  ba  stovkách  druhů

zastoupených toliko ve formě jejich rozmanitých hlasových projevů.71 Dodejme, že ačkoli se

žádný Malickův film nevěnuje ptactvu nebo jeho pozorování přímo (nebudeme-li počítat

ojedinělé scény, v nichž postavy na přítomnost ptactva nějakým způsobem reagují  nebo

dokonce upozorňují72), nebylo k tomu v jednu chvíli příliš daleko; po jistou dobu bylo totiž

Malickovo jméno spojeno s produkcí filmové adaptace knihy On the Wing: To the Edge of

the Earth with the Peregrine Falcon (Za letu: Až na konec světa se sokolem stěhovavým,

poprvé  2005)  texaského  přírodovědce  a  cestovatele  Alana  Tennanta  –  dobrodružného

příběhu o sledování migrujících sokolů stěhovavých napříč Severní  a Jižní  Amerikou ve

stařičké Cesnně.73 Z tohoto záměru však nakonec z neznámých důvodů sešlo – není ovšem

vyloučeno, že by se Malick mohl k tomuto projektu, ať už jako režisér nebo producent, v

budoucnu vrátit.74 

kaktusy,  opuncie  a  juky  krátkolisté,  mezi  jejichž  listy,  jako  tichý  plamen,  prosvítají  zlatavé  paprsky
zapadajícího  slunce.  A  to  poslední,  co  máme  nad  těmito  mlčenlivými  obrazy  možnost  slyšet,  jsou
následující  Mathiessenova  rozvážně  pronášená  slova: „Učím  nyní  jen  jedné  věci.  Učím  pouze  tomuto
okamžiku. Věnuj pozornost tomuto okamžiku. Je v něm všechno... dokonalé... a úplné. Tak, jak to je.”

70 Vyjma toho jsou pro Malicka ptáci často také posly a nositeli dobrých zvěstí. Příkladem budiž scéna z
filmu Nový svět, v níž melodický, tajuplně znějící zpěv Malickova oblíbeného pěvce drozda lesního odradí
Pocahontas před zamýšlenou sebevraždou požitím jedovaté houby, nebo podobný okamžik z revidované
první verze Malickova nezrealizovaného scénáře k filmu The English Speaker (Anglická mluvčí), v němž k
hlavní hrdince – mladé dívce jménem Anna – promlouvá skorec vodní, jehož Anna spatřuje, jak si hraje ve
vodě u břehu. „Neztrácej odvahu!” říká Anně vodní pták lidským hlasem. Terrence Malick, scénář k filmu
The English Speaker, první verze, s. 134.

71 Pomyslný  prim  v  tomto  směru  drží  snímek  Nový  svět,  v  němž  je  možno  zaslechnout  kolem stovky
severoamerických druhů ptactva, mimo jiné i bubnování datla knížecího, jednoho z největších šplhavých
ptáků vůbec, jehož se shodou okolností podařilo znovuobjevit v době natáčení filmu. Více o tom viz Tom
Kenny, The Natural Sound of 'The New World'. Mix 30, 2006, č. 2, s. 57.

72 Jako  příklad  uveďme scénu z  filmu  Tenká  červená  linie,  v  níž  vojín  Dale  (Arie  Verveen)  upozorňuje
japonského zajatce na dravce kroužící v termice vysoko nad nimi („Vidíš ty ptáky tam nahoře? Sežerou tě
zaživa. Z toho místa, kam máš namířeno, už se nevrátíš.”).

73 Více o tom viz Marcia Hatfield Daudistel, Bill Wright,  Authentic Texas: People of the Big Bend. Austin:
University of Texas Press 2013, s. 21.

74 Podle Tennanta měl Malick dokonce klíčový vliv na zrod knihy samotné (ve vlastním komentáři pro Los
Angeles Times z 2. ledna 2005 prozradil, že to byl Malick, kdo mu po skončení jedné přednášky navrhl, aby
téma zpracoval knižně – viz Alan Tennant, The Oh-So-Bumpy Road to Bestsellerdom. Los Angeles Times.
Dostupné  na  WWW:  <http://articles.latimes.com/2005/jan/02/opinion/oe-tennant2>  [vyšlo  2.  ledna
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K  nebeské  sféře  se  ovšem  přímo  i  symbolicky  vztahuje  také  Malickův  druhý  velký

přírodovědný koníček: a totiž zájem o astronomii a obecně pronikání do tajů blízkého i

vzdáleného vesmíru, kterýžto má, jak zanedlouho uvidíme, původ již v dobách Malickova

raného dětství.75 Malickův kladný vztah k  „hvězdářství” je pochopitelně nejvíce patrný v

sekvenci Stvoření z filmu Strom života a v kosmogonickém opusu Cesta času, jejichž značná

část zachycuje rozličné astrofyzikální jevy a majestátní kosmická tělesa (vznik první generace

hvězd,  formování sluneční  soustavy,  výbuch supernovy, sluneční  erupce,  spirální  galaxie,

černé díry, mlhoviny apod.). S kosmickými obrazy se ale setkáme například i ve snímcích

Knight of  Cups (chvějící  se  závoj polární  záře  viděný z oběžné dráhy Země v úvodních

minutách filmu), Song to Song (obraz vzdálené sluneční soustavy ve scéně, v níž se hrdinové

na krátko ocitají ve stavu bez tíže během letu na poloostrov Yucatán) či Nový svět, kde jedna

ze společných scén mezi Smithem a Pocahontas vrcholí dlouhým záběrem noční oblohy se

zákrytem (okultací) Venuše Měsícem. Podobné momenty však nalezneme i v Malickových

scénářích: příkladem budiž scéna z literární předlohy k filmu Nebeské dny (revidovaná verze

z 2. června 1976), ve které farmář Chuck a jeho nastávající manželka Abby (ve filmu Sam

Shepard  a  Brooke  Adams)  společně  pozorují  noční  oblohu  pomocí  hvězdářského

dalekohledu,  přičemž  dle  Malickova  popisu  spatřují  planetu  Jupiter,  Krabí  mlhovinu  a

kanály  na  povrchu  Marsu.76 Pro  úplnost  dodejme,  že  kosmické  tematice  se  věnuje  i

Malickův nezrealizovaný námět na životopisný film o amerických astronomech Edwinu

Hubbleovi  (1889-1953)  a  Miltonu  Humasonovi  (1891-1972),  který  napsal  společně  s

Jayem Woodriffem.77

2005; cit. 1. 5. 2017]). Malickovo jméno (společně se jménem jeho nynější ženy Alexandry/Ecky) figuruje
také v závěrečném poděkování  knihy. Alan Tennant,  On the  Wing:  To  the Edge  of  the  Earth with  the
Peregrine Falcon. London: Vintage 2005, s. 304.

75 Výslovně  se  o  této  Malickově  zálibě  zmiňuje  například  trikový  specialista  Douglas  Trumbull,  autor
trikových  sekvencí  pro  kultovní  vědecko-fantastický  snímek  2001:  Vesmírná  odysea (2001:  A  Space
Odyssey, r.  Stanley  Kubrick,  1968)  a  spoluautor  trikových  pasáží  k  Malickově  filmu  Strom  života:
"Obědvali jsme a během naší diskuse jsem zjistili, že jsme oba amatérští astronomové a oba sdílíme zájem o
astronomii a vesmír (...)." Carlo Hintermann, D. Villa, Terrence Malick..., s. 309.

76 Terrence Malick, scénář k filmu Nebeské dny, s. 40. V témže scénáři stojí jistě za pozornost i  symbolická
scéna, v níž ústřední milostné trio sehrává vlastními těly pohyb Země a Měsíce kolem Slunce (Tamtéž, s.
54). Podobný výjev nalezneme také ve scénáři k filmu Nový svět, a sice ve scéně, v níž Smith „poučuje”
Pocahontas o astronomii.  „Vysvětluje jí pohyby Slunce, Země a Měsíce. Coby Měsíc obíhá v kruzích kolem
Pocahontas,  která  představuje  Slunce,  zatímco  její  služebné  – hvězdy,  se  podél  nich  pohybují  v  obřadném
průvodu." Terrence Malick, scénář k filmu Nový svět, s. 37.

77 P. Maher, One Big Soul..., s. 131.
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Kořeny Malickova vztahu k přírodě

„Terry je z velké části přírodovědcem, protože pochází právě odtud. Podle mého soudu toho
o těchto věcech ví dost bez ohledu na to, o jakou část světa se jedná, protože je v tomto směru

velmi vzdělaný, zároveň se ale domnívám, že vyrostl s fascinací ke zdejší krajině.”

~ herec a režisér Sean Penn78

Stejně  jako je  tomu u mnoha  jiných  filmových  tvůrců a  tvůrkyň,  jejichž  dílo  –  vzdor

odlišným národnostem,  vyznáním a  estetickým preferencím –  pojí  kromobyčejně  silné

pouto k přírodnímu světu (namátkou zmiňme alespoň japonskou režisérku Naomi Kawase

[Smuteční  les  Mogari,  Utiš  vodu],  duo  francouzských  biologů-dokumentaristů  Clauda

Nuridsany a Marie Pérennou [Mikrokosmos, Příběh modré planety], italského solitéra Franca

Piavoliho  [Il  Pianeta  Azzurro, Nostos:  Il  ritorno]  či  Malickova  krajana  Carrolla  Ballarda

[Černý hřebec, Volání vlků]79), má také Malickova láska k přírodě a zájem o ni (pra)původ již

v dobách tvůrcova raného dětství. 

To  Malick  cele  prožil  daleko  od  hluku  a  vřavy  amerických  velkoměst,  konkrétně  v

oklahomském městečku Bartlesville  na  východní  hranici  indiánské  rezervace  Osage  a  v

nevelkém texaském městě Waco na řece Brazos, kam Malickova rodina přesídlila počátkem

padesátých let. Od útlého věku Malick náruživě četl (mezi jeho oblíbenou dětskou četbu se

řadily natolik rozmanité tituly, jako Švýcarský Robinson Johanna Davida Wysse, Kiplingovy

Knihy  džunglí,  Ezopovy  bajky  či  okouzlující  vyprávění  ze  světa  hmyzu  z  pera  dnes  již

pozapomenutého francouzského entomologa a přírodovědce-samouka Jeana-Henriho Fabra

[1823-1915]80)  a  prakticky  denně  trávil  čas  pod  širou  oblohou,  zpravidla  průzkumem

nedohledné prérijní krajiny v okolí svého domova, jejíž charakter jako by se nesmazatelně

otiskl nejen do Malickovy nezaměnitelné obraznosti (viz ikonické obrazy travin ve větru,

otevřených prostor a vysoké oblohy), ale v jistém smyslu také do příznačně „všeobjímající”,

78 C. Hintermann, D. Villa (eds.), Terrence Malick..., s. 81.
79 Obsáhlé portréty zmíněných tvůrců jsou k nalezení na mém filmovém blogu Zamilováni ven (Dostupný

na WWW: <https://zamilovaniven.wordpress.com/>). Text o Francu Piavolim vyšel  také v tištěné formě,
viz Luděk Čertík, Franco Piavoli: Básník od řeky Mincio. Film a doba 62, 2016, č. 4, s. 46-51.

80 Poslední tři jmenované knihy se přímo objevují ve filmech Nebeské sny a  Strom života.  Není přitom bez
zajímavosti, že ve všech případech se jedná o vydání s ilustracemi od předních viktoriánských ilustrátorů
Edwarda Julia Detmolda (1883-1957) a jeho jednovaječného bratra Charlese Maurice (1883-1908).
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takřka  kosmicky  široké  perspektivy,  s  jakou  ve  svých  filmech  pohlíží  na  existenci  jako

takovou.81

Jak  dokládá  pozoruhodná  zmínka v  dobovém  periodiku  Waco  Tribune-Herald z  30.

listopadu  roku  1952,  v  níž  se  praví,  že  Malick  překvapitel  své  učitele  a  spolužáky  na

základní škole  „čtyřiceti tří stránkovým pojednáním o planetách sluneční soustavy”82, začal se

Malick již v  poměrně raném věku (zpráva vyšla přesně v den jeho devátých narozenin) živě

zajímat o tajemství vesmíru a dávnou historii planety Země. Tento zájem podle Paula J.

Mahera  probudila  v  Malickovi  četba  tehdy  nově  vydávaných  populárně-naučných

publikací,  zejména bohatě  vypravené  třináctidílné  série  The World  We  Live  In (Svět,  ve

kterém žijeme),  kterou mezi  léty 1952-1953 publikoval  magazín  Life.83 Nemalou roli  v

podnícení  Malickova  mladického  zaujetí  pro  astronomii  (a  přírodní  vědy  obecně)  ale

nepochybně sehrál  též  Malickův otec  Emil  (1917-2013),  vzděláním a povoláním ropný

geolog, ale zároveň autor bezpočtu technických patentů v oboru leteckého a raketového

inženýrství,  tedy  v  oblastech,  na  něž  se  pod  vlivem studenoválečných  nálad  orientoval

tehdejší  Emilův zaměstnavatel.84 Na utváření Malickova vztahu k přírodě jako takového

však měla neméně silný – ne-li mnohem důležitější a trvalejší – vliv i Malickova hluboce

zbožná  matka  Irene  (1912-2011);  byla  to  koneckonců  právě  ona,  kdo  v  dospívajícím

Malickovi  (a  zároveň i  jeho  mladších  bratrech  Larrym  [1946-1968] a  Chrisovi  [1948-

2008])  pěstovala  křesťansky  laskavý  a  soucitný  vztah ke  všem živoucím bytostem, tolik

příznačný pro celé jeho budoucí filmové dílo.85

81 Široširé  travnaté  pláně  v  okolí  oklahomských  měst  Bartlesville  a  Pawushka  zachytil  Malick  ve  svém
částečně autobiografickém filmu K zázraku. Část snímku (konkrétně magická scéna se stádem pasoucích
se  bizonů)  byla  dokonce  natáčena  v  Tallgrass  Prairie  Reserve,  největším  zachovalém  území  původní
vysokostébelné prérie na světě (viz tisková zpráva "Two hooves Up!" Oklahoma bison 'Strut Their Stuff'
on the Big Screen with Ben Affleck and Rachel McAdams. The Nature Conservancy. Online dostupná na
WWW:  <https://www.nature.org/newsfeatures/pressreleases/shooting-to-the-wonder-news-release.xml?
redirect=https-301> [vyšlo 10. 4. 2013; cit. 1. 5. 2017]).

82 Citováno podle  Waco Tribune-Herald from Waco, Texas,  30. listopadu, 1952, s. 54.  Podobná zpráva ve
stejných  novinách  z  roku  1954  (otištěná  v  rubrice  krátkých  školních  oznámení)  uvádí,  že  pro  své
spolužáky připravil Malick přednášku o planetách sluneční soustavy: „Terry Malick hovořil o vzdálenostech
mezi planetami a Sluncem v rámci programu, který nedávno připravil pro své spolužáky ze základní školy v
Lake Waco.”  Waco Tribune-Herald from Waco, Texas, 14. února 1954, s. 12.

83 P. Maher, One Big Soul..., s. 26.
84 Poněkud  ironicky  k  Terrencovým  pozdějším  zájmům  se  Emil  podílel  kupříkladu  i  na  vylepšení

neurotoxinu Avitrol, jehož se používá k hubení a zastrašování ptactva na leteckých ranvejích. Tamtéž
85 O Irene samotné jsou bohužel dostupné jen velmi skoupé informace, spoléhat se tedy musíme z velké části

na způsob, jakým Malick svou matku skrze postavu paní O'Brienové portrétuje v silně autobiografickém
scénáři k filmu Strom života i ve filmu samotném.
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Důležité  (a  dlouho  přehlížené)  údobí  ve  vztahu  k  formování  Malickovy  celoživotní

náklonnosti k přírodnímu světu a vůbec jeho chápání lidského místa v něm představovala

zvláště léta prožitá na Episkopální škole sv.  Štěpána v texaském Austinu, kterou Malick

navštěvoval  od  pozdního  léta  roku  1955  do  jara  roku  1961.86 Škola  se  nacházela  na

rozlehlém pozemku bývalé kozí farmy západně od centra Austinu a podobně jako osamělý

Farmářův dům ve snímku Nebeské dny stála na vysokém oblém kopci, z jehož vrcholu se

návštěvníkům otevíral velkolepý pohled na okolní malebnou krasovou krajinu a třpytící se

hladinu řeky Colorado (potažmo jezera Austin) hluboko pod ním.87 Umístění školy podle

Malickova dávného přítele  Jima Romberga vyvolávalo téměř  „hraničářský dojem”88 – ke

škole vedla jediná odlehlá příjezdová cesta a vůkolní krajina byla v oněch dobách dosud

prakticky neosídlená (jak vzpomíná sám Malick  v krátké recenzi, kterou společně se svou

nynější manželkou Alexandrou napsal ke knize  The Ranch That Was Us (Ranč, který byl

námi, 2012) texaské autorky a zároveň Malickovi středoškolské spolužačky Becky Crouch

Patterson:  „Na  sklonku  padesátých  a  počátkem  šedesátých  let,  před  tím  než  rozšiřující  se

civilizace vymazala původní tvář přírody, zde stále byly dlouhé míle osamělých vápenatých cest [v

originále caliche roads], honáci dobytka přoucí se s pastevci ovcí a nekonečné kopce pokryté

porosty naditců, jalovců a stálezelených dubů”89). Školní pozemky nadto oplývaly nebývalým

bohatstvím  rostlinného  a  zvířecího  života  (vedle  několika  stovek  druhů  původních  –

namnoze suchomilných – rostlin se daná oblast vyznačovala a dosud vyznačuje obzvláště

hojnými  počty  hnízdícího  i  protahujícího  ptactva:  od  jara  do  podzimu  zde  možno

pozorovat  kupříkladu  pestře  zbarvené  papežíky  zelenohřbeté,  tyranovce  rubínové  či

kolibříky černobradé)  a studentům stačilo jen seběhnout z příkrého svahu, aby se ocitli u

zurčícího potoka, nad nímž tvořily hustou klenbu koruny tisovců dvouřadých a platanů

západních.90 „Všude kolem nás byla příroda a člověk se cítil svým způsobem izolovaný od zbytku

světa,” vzpomíná  již  zmíněný  Jim  Romberg  a  výslovně  dodává,  že  „Terry toto  velmi

86 P. Maher, One Big Soul..., s. 29.
87 Tamtéž
88 Eric Benson, The Not-So-Private Life of Terrence Malick. Texas Monthly. April 2017 Dostupné na WWW:

<"http://www.texasmonthly.com/the-culture/the-not-so-secret-life-of-terrence-malick/">  [vyšlo  v  dubnu
2017; cit. 1. 5. 2017].

89 Viz oficiální profil knihy na internetových stránkách vydavatele Trinity University Press (Online dostupný
na WWW: <http://tupress.org/books/the-ranch-that-was-us>).

90 E. Benson, The Not-So-Private Life...
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oceňoval.”91 Nakolik pevně tamní krajina Malickovi přirostla k srdci, ostatně dokazuje nejen

skutečnost, že se mu na počátku tisíciletí stala zřejmě již trvalým domovem (v Austinu žije

se svou ženou Alexandrou přinejmenším od roku 2002, kdy zakoupili skromný rodinný

dům v  poklidné  čtvrti  West  Lake  Hills92),  nýbrž  také,  že  jej  dle  jeho  vlastních  slov  v

polovině sedmdesátých let inspirovala k napsání scénáře k filmu  Nebeské dny93 a že se (v

neposlední řadě) v nedávné době dokonce stala ústředním dějištěm Malickova milostného

dramatu Song to Song.

91 Tamtéž
92 Matthew Odam, Charles  Ealy,  Actors,  producers  know different sides  of  Terrence Malick.  austin360.

Online dostupný na WWW: <http://www.austin360.com/entertainment/movies/actors-producers-know-
different-sides-terrence-malick/xQCgf6UEFrNZpqXg0f9MHN/> [vyšlo 3. 6. 2011; cit. 1. 5. 2017].

93 P. Maher, One Big Soul..., s. 22.
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Kapitola III
Zrcadlo duše

„Schopnost číst mezi řádky je Terryho autorskou značkou. Vynalezl svého druhu způsob, jak
poskládat film dohromady tím, že dává neobvyklý prostor přírodě – zvířatům, obloze,

ptákům a stromům – tedy materiálům od druhého štábu, které většina filmových tvůrců
nemá ve svém arzenálu, protože nevěnovali čas jejich pořizování. Z tohoto způsobu

natáčení se zrodil úžasný, jednoznačně rozpoznatelný styl.”

~ producent Jacob Brackman94

„Udržovat věci na pochodu znamená v hraném filmu  následující: postavit herce před
kameru, nechat je odříkat repliky, otočit stránku scénáře. Pro Terryho to samé ovšem

znamená také nějaké němé obrazy: páva, zvíře uhánějící do kopce, letícího ptáka.”

~ kameraman Haskell Wexler95

Příroda jako forma poetického jazyka

Pokud  lze  na  některém  ze  stylistických  rysů  Malickových  filmových  děl  průkazně

demonstrovat neobvyklou míru tvůrcova zaujetí přírodním světem (zvířaty, rostlinami, ale i

přírodou neživou), je to nepochybně jejich obrazová/vizuální stránka, potažmo onen pro

Malicka  tolik  charakteristický  zvyk,  prokládat  hrané  scény  zdánlivě  nesouvisejícími

přírodními výjevy  – pohledem do korun vzrostlých washingtonií,  detailem plovovavých

listů  leknínu  zpod  vodní  hladiny  či  záběrem na  plachtící  fregatky,  jejichž  autory  jsou

zpravidla  „neviditelní” kameramané druhého štábu (Paul Ryan, Brad Shield, Gary Capo,

A.J. Edwards, Paul Atkins či Peter Simonite)96, ba v mnoha případech, jak potvrzuje několik

94 C. Hintermann, D. Villa, Terrence Malick..., s. 139.
95 Tamtéž, s. 125.
96 Ačkoli již při natáčení svého debutového celovečerního filmu Zapadákov Malick cíleně vysílal jednotlivé

kameramany do terénu, aby natáčeli různé zcela náhodné nebo jím výslovně zamýšlené přírodní obrazy
(Stevan Larner, jeden ze tří hlavních kameramanů filmu, vzpomíná, že tímto způsobem natočili mnoho
záběrů „v duchu disneyovské série True-life Adventures vlivná přírodopisná série studia Disney, která se těšila
široké divácké popularitě  od konce čtyřicátých do počátku šedesátých let  a která dalekosáhle ovlivnila
nynější podobu žánru přírodopisního filmu, pozn. autora,  makrofotografie kořenů a zvláštních titěrných
věcí, které jsou k nalezení v přírodě," Tamtéž, s. 61), s myšlenkou na vytvoření speciálního štábu, který by se
zaměřoval výhradně na pořizování tohoto druhu obrazového materiálu (tedy záběrů zvířat, rostlin, oblohy
apod.) a který od té doby tvoří nedílnou součást jeho režijní metody (při natáčení snímku Strom života měl
tento „přírodopisný” štáb dokonce i vlastní, na hlavní produkci nezávislý rozpočet), přišel až při natáčení
filmu Nebeské dny. Podle producenta Jacoba Brackmana přitom k jeho vytvoření vedlo Malickovo zlomové
rozhodnutí, zaměřit se během natáčení méně na nitro postav (a tedy méně spoléhat na improvizaci s herci)
a více na širý vůkolní svět, k němuž byl Malick víceméně donucen, když co se ukázalo, že první varianta
nevede ke kýženým výsledkům a de facto dostala produkci do tvůrčí slepé uličky.  Malick údajně tuto
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na sobě nezávislých zdrojů, dokonce i sám režisér.97 

Jak se pokusím na následujících řádcích názorně ukázat, tyto a podobné obrazy – tvůrcem

vždy velmi pečlivě vybírané z desítek,  ba stovek hodin natočeného materiálu98 a  v řadě

případů navíc  často  zamýšlené  od  samého počátku projektu  (příkladem budiž  poetický

obraz  s  větrem čeřícím vodní  hladinu,  o  němž bude  řeč  za  pár  chvil)  –  nejsou toliko

samoúčelnými  barokními  ornamenty  či  nepodstatnou  výplní,  jak  se  někdy  Malickovi

náruživí  kritici,  nejsou-li  schopni  tyto obrazy  nahlédnout  v  patřičném kontextu,  mylně

domnívají,  nýbrž  svébytnou  formou  poetického/metaforického  jazyka,  jehož

prostřednictvím (tak trochu po vzoru romantismem či transcendentalismem ovlivněných

malířů a básníků) vyjadřuje Malick širokou škálu niterných prožitků a symbolických, slovy

nepostižitelných významů.

Možnou roli a „funkci” těchto výjevů (či prostřihů, jak jsou někdy v odborné literatuře, ale i

samotnými filmovými profesionály nazývány) lze přitom na základě kontextu, v jakém jich

Malick opakovaně používá, rozdělit v zásadě do pěti hlavních kategorií. Je ovšem na tomto

místě záhodno poznamenat a zdůraznit, že šíře a bohatství jejich možných účelů  se tímto

zjednodušujícím  členěním  zdaleka  nevyčerpává,  asi  jako  se  nevyčerpává  šíře  možných

významů  a  funkcí  tělesného  pokryvu  ptáků,  tedy  peří,  poněkud  neimaginativním

vysvětlením jeho role ve všednodenním dramatu přežití (např. ochranou před parazity či

umožněním schopnosti letu). Jaké tedy tyto hlavní účely jsou? Za prvé mohou tyto obrazy

sloužit  k vyjádření osobních, niterných pocitů a prožitků lidských postav (stávají se tedy

doslova  jakýmsi  zrcadlem duše;  odtud i  název  celé  této  kapitoly);  za  druhé  k  vyjádření

obecných,  nadindividuálních  filosofických  či  metafyzických  skutečností;  za  třetí  k

zobrazení/vyjevení tajuplné duchovní přítomnosti ve světě kolem nás; a konečně za čtvrté k

zachycení či evokaci rozmanitosti a plynutí života jako takového.

zásadní proměnu perspektivy popsal jako přechod z Dostojevského na Tolstého. Tamtéž, s. 99-100.
97  Jack Fisk v souvislosti s natáčením filmu Tenká červení linie kupříkladu uvádí: „Terry sice nenatočil všechen

materiál s ptáky, ale natočil jeho podstatnou část. Zbožňuje, když může vzít do ruky kameru a natáčet.” C.
Hintermann, D. Villa, Terrence Malick..., s. 209.

98 Slovy střihače Saara Kleina: „Terry je na tyhle prostřihy - ať už jsou na oblohu, ptáka nebo vodu - velmi citlivý
a opravdu pečlivě si vybírá, které se mu líbí.”  Citováno podle krátkého dokumentárního filmu  o střihu
filmu Tenká  červená  linie z  bonusové  výbavy  exkluzivního  Blu-ray  vydání  filmu  od  amerického
vydavatelství The Criterion Collection.
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Pojďmě  se  nyní  uvedenou  čtveřici  dominantních  forem  užití  přírodních  obrazů  v

Malickových filmech – a to v pořadí, v jakém jsme je ve výše uvedeném výčtu jmenovali –

ilustrovat na konkrétních příkladech z filmů samotných.

Zrcadlo duše

Zřejmě  nejčastěji  komentovaným99 příkladem  použití  přírodního  obrazu  coby

metaforického vyjádření subjektivního prožitku (a v přeneseném významu i jakési mystické

vazby či shody mezi lidským srdcem a přírodním světem; neboť tak můžeme ve vyšším

filosofickém smyslu tyto obrazy také chápat) je slavná scéna z filmu Nebeské dny, ve které je

vzkvétající láska mezi Farmářem (Sam Shepard) a Abby (Brooke Adams), dvěma ze čtyř

hlavních hrdinů filmu, vyjádřena časosběrným záběrem pšeničného klíčku, který se pomalu

dere zpod země ke světlu na povrchu.100  S podobně koncipovanou scénou (v jistém smyslu

téměř variací na ni) se možno setkat také ve filmu K zázraku. Zde je zcela nová, nadějná

etapa v komplikovaném vztahu mezi Ukrajinkou Marinou (Olga Kurylenko) a Američanem

Neilem (Ben Affleck), počínající jejich skromnou svatbou v kostele, vyjádřena sérií obrazů

evokujících  příchod jara  a  nového života  po dlouhé zimě a  stagnaci:  ovocnými  stromy

kvetoucími podél silnice, divokými husami s kejháním prolétajícími oblohou a konečně

Marinou  něžně  se  dotýkající  dosud  nerozvitého  poupěte  šácholanu  a  pučících,  bíle

ochmýřených jehněd na mladém vrbovém proutí.101

99  Poměrně obsáhle o něm hovoří například filmový teoretik Steven Rybin v knize Terrence Malick and the
Thought of Film (viz Steven Rybin, Terrence Malick and the Thought of Film. New York: Lexington Books
2012, s.  83),  případně Ben McCann ve své studii o zobrazení  a roli  přírody ve filmech  Zapadákov a
Nebeské  dny (viz  Ben McCann,  Enjoying  the  Scenery:  Landscape  and  the  Fetishization  of  Nature  in
Badlands and Days of Heaven. In: Hannah Patterson (ed.), The Cinema of Terrence Malick: Poetic Visions
of America: London/New York: Wallflower Press 2003. s. 83).

100 Původcem  tohoto  pozoruhodného  obrazu  je  významný  americký  makrofotograf  Ken  Middleham,
kterýžto je coby kameraman podepsán také pod fascinujícími makrozáběry z říše hmyzu ve znepokojivém
polodokumentárním snímku The Hellstrom Chronicle (Hellstromova kronika, r. Walon Green, Ed Spiegel,
1971). Dodejme, že Middleham měl spolupracovat také na Malickově kosmogonickém eposu Q; jak uvádí
Gilbert  Colon, Malick  jej  výslovně  jmenuje  jako  jednoho  z  potenciálních  kameramanů  ve  svých
předběžných produkčních poznámkách k filmu. Gilbert Colon, Finding the Tao: Terrence Malick's Voyage
of  Time  Chronicles  the  Mysteries  of  the  Universe.  Tor.com.  Dostupný  na  WWW:
<http://www.tor.com/2016/10/13/finding-the-tao-terrence-malicks-voyage-of-time-chronicles-the-
mysteries-of-the-universe/> [vyšlo 13. 10. 2016; cit. 1. 5. 2017].

101 Je obecně pozoruhodným rysem tohoto kriticky nedoceněného a křehce melancholického snímku, že v
něm  nad  jinými  přírodninami  nápadně  převládají  obrazy  květin  a  rostlin;  kromě  již  výše  zmíněné
magnólie se ve filmu objevuje například obraz růže coby symbolu věčné a neposkvrněné lásky (viz scéna z
rajské  zahrady  v  srdci  kláštera  Mont-Saint-Michel  v  úvodních  minutách  filmu),  detail  tuhých,  vodu
zadržujících listů agáve či  uhrančivý makrodetail  květu orchideje,  který jako by vypadl  z  některého z
barvitých pláten americké malířky Georgie O'Keeffe (1887-1986), a sice coby vyjádření Marininy touhy
stát  se  Neilovou  právoplatnou  manželkou  (záběr  následuje  scéna  se  svatebčany  před  kostelem,  kteří
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Vrátíme-li se ještě jednou k filmu Nebeské dny, kterýžto je koneckonců prvním filmem, v

němž Malick tímto svébytným způsobem přírodních obrazů využívá102, můžeme jako další

nadmíru výmluvný příklad citovat noční interiérovou scénu z o něco dřívější části filmu, v

níž se Farmář vyznává Abby – toho času již své právoplatné manželce – ze svých nejhlubších

citů („Někdy mi připadá, jako bys byla přímo v mém nitru, jako bych mohl slyšet tvůj hlas a

cítit tvůj dech...”). Ta však na mužova upřímně míněná slova reaguje znatelným neklidem a

napětím a neochotou pohlédnout mu zpříma do očí. Ve světle Farmářových čistých citů si

uvědomuje svou zkaženost a proradnost, neboť do manželstí s ním vstoupila jen na nátlak

svého majetkuchtivého milence Billa (Richard Gere), který se po dobu jejich manželského

soužití  vydává za Abbyina bratra a nadále s ní udržuje milostný poměr. Abbyin niterný

konflikt je zde obrazně vyjádřen přestřihem z profilu její ztrápené a zahanbené tváře na

zelení  lemované  jezírko  mezi  poli,  jehož  hladinu  čeří  divoké  poryvy  větru  –  jedná  se

mimochodem o jeden z obrazů, který chtěl Malick do snímku zahrnout již od raných fází

produkce.103 Nakolik rafinovaně přitom Malick dokáže podobných symbolických obrazů

používat,  svědčí  v  tomto  konkrétním případě  skutečnost,  že  Abby  je  v  průběhu  filmu

(podobně  jako  i  jiné  Malickovy  ženské  hrdinky  ve  snímcích  ostatních)  skrze  obrazná

gratulují čerstvě oddanému mladému páru). Tento důraz na květinovou, rostlinnou symboliku (nebo snad
lépe řečeno: řeč květin) celkově souzní s výrazně ženskou energií filmu – možno snad dokonce říci, že se
jedná (v dobrém slova smyslu) o nejvíce „feminní” Malickův snímek.

102 S obrazy, v nichž figuruje toliko divoká zvířena, rostliny či rozmanité přírodniny neživé (např. oblaka), se
pochopitelně možno setkat již v Malickově celovečerním debutu Zapadákov, jak jsme ostatně naznačili v
poznámce č. 97. Ty zde ovšem ještě nejsou natolik prominentní součástí Malickova stylu a většinou stojí
jaksi  odděleně  od  prožitků  lidských  postav.  Výraznější  roli  mají  toliko  ve  dvou  scénách:  jednak  v
samotném úvodu dlouhé přírodní sekvence, ve které si hlavní hrdinové filmu, Kit (Martin Sheen) a Holy
(Sissy Spacek), po vzoru protagonistů z Malickova oblíbeného dětského románu Švýcarský Robinson postaví
uprostřed topolového háje u řeky stromový dům (sekvence je uvozena sérií  makroskopických záběrů s
detaily vrbových a tamariškových listů, kořenů a hlíz a obrazem velkého černého brouka na pichlavém listu
opuncie) a jednak v krátké lyrické scéně z druhé poloviny filmy, v níž Kit za soumkraku stojí v nedozírné
pustině s puškou na ramenou a fascinovaně zírá na vycházející Měsíc a šeřící se liduprázdnou krajinu před
sebou (zde přírodní obrazy odhalují, co Kit v krajině, která se rozestírá před ním, spatřuje a k čemu se svou
divokou, samotářskou povahou pociťuje sympatie: a sice vzdálenou siluetu horských masivů v kanadské
provincii  Saskatchewan,  osamělou  samičku  divokého  krocana,  leguána  zpola  ukrytého  za  balvanem,
mohutnou blýskavici  na obzoru a na prašné zemi nehybně sedící  káni královskou. Není nicméně bez
zajímavosti, že již v Malickově prvotině měly přírodní obrazy původně hrát podstatně důležitější roli. Jak
ale  sám  Malick  přiznal  v  jednom  z  nemnoha  rozhovorů  z  poloviny  sedmdesátých  let  (konkrétně  v
rozhovoru s  francouzským filmovým kritikem Michelem Cimentem pro časopis  Positif z  června  roku
1975),  nebyl  v  tomto filmu skrze „záběry  zvířat  v  přírodě” ještě  zcela  schopen vyjádřit,  co  zamýšlel.
Filmová  laboratoř  totiž  nešťastnou  shodou  okolností  ztratila  část  negativu,  jenž  obsahoval  jeden  z
Malickových oblíbených záběrů: „obraz vodních ptáků chystajících se k odletu, který symbolizoval Kitovu
touhu odejít jinam a začít nový život.” P, Maher, One Big Soul..., s. 19.

103 Dokládá to svědectví hlavního kameramana druhého štábu Paula Ryana, který vzpomíná, že právě tento
záběr po něm Malick výslovně vyžadoval. C. Hintermann, D. Villa (eds.), Terrence Malick..., s. 100.
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přirovnání opakovaně asociována s vodou a Farmář naopak s živlem větru; Farmář-vítr zde

tedy doslova čeří hladinu Abbyiny měkké vodní duše.

Zčeřená hladina jako obraz neklidné duše a snad i předzvěsti neblahých událostí, ke kterým Abbyina a Billova
falešná hra v pozdější části filmu povede (z filmu Nebeské dny).

Bakterie a krokodýl

Zatímco mnohé přírodní záběry, jak jsme viděli (a jak by se bez obtíží dalo demonstrovat na

bezpočtu dalších příkladů), mají přímou vazbu na osobní lidské drama a jsou tedy jakýmsi

pomyslným zrcadlem subjektivního  prožitku,  jeho  prodloužením,  ozvěnou,  jiné  obrazy

naopak symbolicky vyjadřují skutečnosti abstraktní a naddindividuální (obecné), respektive

jsou jejich obrazným komentářem. Příkladem budiž enigmatický obraz pórovitou houbou

porostlé větve, po které s několika krátkými zastaveními přechází dlouhonohý sekáč, s nímž

se můžeme setkat ve filmu Nový svět a který má zjevně (tedy dle kontextu, v němž je tohoto

obrazu užito) evokovat morální a duchovní úpadek britských kolonistů, potažmo ilustrovat

způsob, jakým jejich duše infikují a rozežírají apokalyptická kázání pomateného kazatele.104 

104 Podobným způsobem interpretuje tento obraz také Martin Škabraha ve své znamenité studii o filmu Nový
svět. Viz Martin Škabraha,  „Into the wild”: Obraz a slovo ve filmu Nový svět Terrence Malick.  Slovo a
smysl 9, 2012, č. 17, s. 54.
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Houbou porostlá větev jako vyjádření šířící se infekce v duších kolonistů (z filmu Nový svět).

Ne vždy však smysl těchto obrazů vyvstává tak snadno jako v právě uvedeném příkladu.

Mnohem častěji jsou jaksi básnicky zastřené a otevřené mnoha různým interpretacím, jako

je tomu v případě slavného úvodního záběru filmu Tenká červená linie, v němž spatřujeme

krokodýla,  jak  se  těžce  sune  z  příkrého  písčitého  břehu  a  pomalu  –  s  jakousi  línou

výhružností (zatímco kamera zoomuje na jeho neproniknutelný plazí pohled) – noří pod

hladinu  bažinatého  jezírka,  která  je  hustě  posetá  svěže  zelenými  lístky  okřehku.  Tento

herzogovsky temný, ba až osudově působící obraz má snad vyjadřovat jakousi prastarou,

nezkrotnou sílu přírody, její dřímající agresivitu a hrozbu (onu „mstivou sílu”, o které se v

odkazu na Thoreauovy  Deníky o pár chvil později hovoří v neméně proslulém úvodním

voiceoveru105).106

Do této „kategorie” však možno zařadit také mnohé obrazy z přírodopisného filmu Cesta

času, které mají sloužit jakožto ilustrace určitého biologického jevu či konceptu; za všechny

uveďme kupříkladu detailní počítačovou simulací vytvořený obraz dravých gramnegativních

105 „Co znamená tato válka v srdci přírody? Proč příroda svádí zápas sama se sebou? Proč země zápolí s mořem?
Má v sobě příroda mstivou sílu? Ne jednu sílu, ale dvě?”

106 Z dalších obdobně tajuplných obrazů můžeme namátkou uvést například  snový obraz nad korálovým
útesem pozvolna plovoucí karety pravé z filmu  K zázraku;  obraz křivolakých dubových větví ověšených
popelavými girlandami tilandsií (neboli „španělským mechem”) a bezprostředně následující záběr na hejno
tadarid  guánových  přelévající  se  jako oživlý  obrazec  z  Rorschachova  testu  smrákající  se  oblohou nad
centrem velkoměsta,  které oba nalezneme ve filmu  Strom života;  případně znepokojivý obraz z hnízda
vypadlého, ještě  neopeřeného papouščího mláděte,  které se  u paty stromu marně pokouší  postavit  na
nohy; jednoho z řady přírodních výjevů, na něž Malick prostřihává v průběhu jedné z klíčových bitevních
sekvencí ve filmu Tenká červená linie.
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bakterií  rodu  Bdellovibrio,  které  hromadně napadají  jiný  mikroskopický organismus a  v

procesu  jeho konzumace  rozkládají  jeho buněčnou stěnu.  Tento  nadmíru pozoruhodný

obraz, jak Malick letos v březnu prozradil v rámci veřejné diskuse na Environmentálním

filmovém festivalu ve Washingtonu DC, byl  do snímku vložen na doporučení  již  dříve

zmíněné  bioložky  Lynn  Margulisové  coby  symbolické  znázornění  jedné  z  nejranějších

známých forem predace a spolupráce v živé přírodě zároveň.107

Dravé bakterie rodu Bdellovibrio útočí na svou kořist (z filmu Cesta času).

Deus sive Natura

V  první  kapitole  jsme  řekli,  že  pro  Malicka  –  stejně  jako  pro  novoanglické

transcendentalisty, jejichž je Malick přímým dědicem a nástupcem – je příroda místem, kde

lze  navázat  kontakt  s  vlastní  duší  a  Bohem,  dotknout  se  toho,  co  je  věčné,  dobré  a

nepomíjející. Malick však nejenže Boha v přírodě nachází, on jej také ve svých filmech – a

to  zejména  prostřednictvím  četných  obrazů  plynoucí  vody,  slunečních  paprsků

pronikajících převalujícími se oblaky a listovím stromů či větru proplétajícího se ševelícími

travinami – skrze přírodu vyjadřuje. Tendence užívat přírodních obrazů v tomto duchu je

obecně  patrná  především  v  Malickových  pozdních,  nábožensky  otevřených  filmech,

107 Opět cituji podle audio nahrávky z místa konání.
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přírodopisný (velko)film Cesta času nevyjímaje.108

V proudu řeky života

Ačkoli jsme až doposud interpretovali přírodní obrazy v Malickových filmech výhradně ve

vztahu  k  nějaké  jasně  dané  (nebo  přinejmenším  tušené)  funkci,  často  (ne-li  zdaleka

nejčastěji) se napříč jednotlivými Malickovými díly setkáme i s takovými přírodními výjevy,

které, zdá se, žádnému konkrétnímu či  „vyššímu” účelu neslouží, které odkazují pouze na

sebe samé.  Takové obrazy mohou prostě jen zachycovat rozmanitost a krásu života kolem

nás  (života  probíhajícího  zcela  nezávisle  na  lidských  vzestupech  a  pádech,  tragédiích  a

radostech),  ono nikdy  neutuchající  plynutí  řeky  života,  jež  tak  zdařile  evokují  zejména

zenovou filosofií ovlivněné japonské filmy (nabízí se kupříkladu animované snímky studia

Ghibli – z poslední doby snad nejvýrazněji čarokrásný Příběh o princezně Kaguje [Kaguya-

hime no monogatari, r. Isao Takahata, 2013] či tichotvorné hrané filmy režisérky Naomi

Kawase).  Tak jako je tomu například v jedné z dialogových scén mezi Billem a Abby ve

filmu  Nebeské  dny,  kterou  Malick  prokládá  jaksi  mimoděčným  prostřihem  na  vydry

dovádějící ve vodě pod skalním převisem, případně v jedné ze závěrečných scén filmu Tenká

červená  linie,  kde  během  napjaté  konfrontace  mezi  skupinkou  amerických  vojáků  a

předsunutou japonskou hlídkou, která vede až k tragické smrti jednoho z ústředních hrdinů

filmu, postupně spatřujeme prostřihy na kolonii hašteřících se kaloňů tongánských vysoko v

korunách  stromů,  z  přítmí  poklidně  přihlížejícího  lelkouna  a  scinka  šalamounského

držícího  se  hlavou  dolů  na  kmeni  stromu přímo  nad  zraněným a  k  smrti  vyděšeným

vojínem  Coombsem  (Matt  Doran).109 Tyto  a  podobné  obrazy  zároveň  vnášejí  do

jednotlivých  příběhů  Malickem  vytoužený  dotek  skutečnosti,  doslova  jim  (do  nich)

vdechují život.  A  v  neposlední  řadě  lépe  než  cokoli  jiného vypovídají  o  šíři  Malickova

108 Jedním  z  nápadných  vizuálních  motivů,  který  lze  v  tomto  světle  interpretovat  jakožto  nepokrytě
náboženský symbolismus, je ve snímku  Cesta času přítomnost Slunce (tedy Boha) na pozadí velké části
přírodních obrazů. K tomuto světelnému zdroji – jako by přitahován nevysvětlitelnou magnetickou silou –
se dokonce zdá veškerý život směřovat, vzhlížet.

109 Dlužno podotknout, že konkrétně v Tenké červené linii lze tyto a podobné přírodní výjevy vnímat i jako
nápadný  významový  kontrast  k  probíhajícímu válečnému běsnění.  Do jednoho  totiž  vyvolávají  onen
překvapivý, ba šokující dojem, který zažívá hlavní hrdina slavné transcendentalistické novely Rudý odznak
odvahy – nikoli náhodou jednoho z Malickových hlavních inspiračních zdrojů, když uprostřed válečného
pekla Americké občanské války, za třeskotu pušek a burácení dělostřeleckých baterií, s úžasem zjišťuje, že
příroda kolem dál kráčí ve svém „zlaté pochodu”, docela jako by se vůbec nic nedělo. „Jak zíral kolem sebe,
jinoch pocítil záblesk úžasu nad jasně modrou oblohou a sluncem, ozařujícím stromy a louky. Překvapilo ho, že
příroda pokračuje pokojně ve svém zlatém pochodu uprostřed takové ďábelské spouště.”  Stephen Crane,  Rudý
odznak odvahy. Praha: SNKLHU - Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1958,  s. 85-6.
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všezahrnujícího, doslova jako život sám širokého pohledu.

Na dosah životu (Od dlouhoohniskových k širokoúhlým objektivům)

Na  závěr  této  kapitoly  dodejme,  že  přírodní  záběry  v  Malickově  filmografii  postupně

procházejí velmi zásadním (byť na první pohled ne zcela zřejmým, očividným) estetickým

vývojem, který odráží Malickovu touhu přiblížit filmový zážitek blíže ke skutečnosti, učinit

jej více věrohodným a bezprostředním (a tedy i podstatně bližším tomu, jak vůkolní svět

prožíváme skrze své tělesné smysly, jak se – fenomenologicky řečeno – skrzy naše tělesné

smysly  dává  našemu  vědomí).  Zatímco  v  raných  Malickových  projektech  jsou  zde

uvažované přírodní obrazy (jmenovitě obrazy s divoce žijícími zvířaty; rostlin či neživých

objektů typů skal či kupících se oblaků se toto pochopitelně příliš netýká) takřka výlučně

snímány ze značné vzdálenosti pomocí dlouhoohniskových objektivů, což čistě z vizuálního

hlediska nevyhnutelně  vytváří  dojem jisté  fyzické  distance,  počínaje  snímkem  Nový svět

(tedy od doby, kdy Malick navázal spolupráci s kongeniálním mexickým kameramanem

Emmanuelem  Lubezkim)  jsou  jím  zobrazovaní  živáčci  pořizovány  již  takřka  výhradně

pomocí  objektivů širokoúhlých,  s  nimiž  musí  být  kameraman v  bezprostřední  blízkosti

snímaného. Řečené přitom kupodivu platí  i  pro Malickův přírodopisný film  Cesta času,

jehož natáčení  tak pro zúčastněné přírodopisné kameramany – například již  citovaného

podmořského kameraman Paula  Atkinse  či  specialistu  na  velkou africkou faunu Marka

Deeblea  –  bylo  mimořádně  náročnou  profesionální  výzvou.110 O  nápadné  vizuální

odlišnosti mezi obrazy snímanými objektivy dlouhoohniskovými/teleskopickými a obrazy

pořízenými  za  užití  objektivů  širokoúhlých/krátkoohniskových  (a  tedy  i  o  diametrálně

odlišném dojmu, jaký tyto dva způsoby snímání v divákovi na pohled vyvolávají) se ostatně

může čtenář sám přesvědčit v následujícím drobném srovnání.

110 Paul Atkins kupříkladu hovoří o tom, jak si při natáčení plynoucí lávy na úbočích havajské sopky Kilauea
– ve snaze dostat  se  s  kamerou k proudu lávy co nejblíže  – roztavil  podrážky u několikera párů bot.
Rozhovor s přírodopisným kameramanem Paulem Atkinsem. Rytíř pohárů. Online dostupný na WWW:
<https://rytirpoharu.wordpress.com/2015/11/14/rozhovor-s-kameramanem-paulem-atkinsem/> [vyšlo 14.
11. 2011; cit. 1. 5. 2017]. 
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Tenká červená linie (1998)

Cesta času (2016)
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Kapitola čtvrtá
Hudba přírody

„Tak jako dokáže oddaný posluchač vážné, popové nebo jazzové hudby rozpoznat
individuální zvukové signatury určité hudební skupiny nebo skladatele, ti z nás, kdo mají

ve svých hlavách uloženo sdostatek akustických a dynamických detailů, dokáží snadno určit
přesnou denní či noční dobu a dokonce i přesný region jednoduše tím, že po dobu několika
sekund naslouchají  zvukové nahrávce určitého biomu. Témata přírodních hlasů se stanou

stejně zřetelnými, jako hlavní téma ve čtvrté větě Beethovenovy Deváté symfonie.”

~ Bernie Krause, Velký zvířecí orchestr111

Ve stínu obrazu

Patří-li přírodní obrazy, jejichž význam a úlohu v rámci vyprávění Malickových filmů jsme

si alespoň povšechně ukázali v předešlé kapitole, k jedněm z nejvíce nápadných a tudíž i

nejhojněji komentovaných rysů Malickovy tvorby, nelze ani zdaleka říci něco podobného o

přírodních ruších a hlasech – štěbetání ptactva, šumění větru v korunách stromů, zurkotu

tekoucí vody apod., které tvoří podstatnou část jejich zvukového designu. Pokud už se totiž

dostupné texty akustické složce jednotlivých Malickových filmů věnují, jde zpravidla o dílčí

rozbory hudebního doprovodu112 a pověstných malickovských voice-overů, které dle obecně

rozšířeného mínění představují ve zvukovém světě režisérových filmů zcela zásadní, ne-li

přímo  osový  významový  prvek.113 Zvuky  a  hlasy  přírodního  původu  –  snad  pro  svou

zdánlivou banálnost a všednost, snad proto, že jen málokdo (vyjma hudebníků, ornitologů

a akustických ekologů) cíleně věnuje  této obtížně uchopitelné dimenzi  přírodního světa

pozornost  –  jsou  ale  dlouhodobě  něčím,  co  bohužel  zůstává  na  samém  okraji  zájmu

seriózních malickovských badatelů i filmových kritiků.114 Absence podobně orientovaných

111 Bernie  Krause,  The Great  Animal  Orchestra:  Finding  the  Origins  of  Music  in  the  World's  Wild  Places.
London: Profile Book. 2013, s. 102.

112 Například Richard Power, Listening to the Aquarium: The Symbolic Use of Music in Days of Heaven. In:
In: Hannah Patterson (ed.), The Cinema of Terrence Malick: Poetic Visions of America: London/New York:
Wallflower Press 2003. s. 103-111.

113 Světlou výjimkou je výtečná a poměrně detailní analýza zvukového designu Malickových filmů – zejména
Tenké červené linie a  Stromu života - od Edena Lewise, která se roku 2014 objevila na serveru  Moving
Patters. Ani on ovšem nevěnuje výraznější pozornost roli a významu přírodních zvuků a hlasů. Eden Lewis.
Immersive sound Design in the Films of Terrence Malick.  Moving Patters.  Online dostupné na WWW:
<https://colinatthemovies.wordpress.com/2014/10/25/the-immersive-sound-design-of-terrence-malick/>
[vyšlo 25. 10 2014; cit. 1. 5. 2017].

114 Jak ve své pozoruhodné studii uvádí Charlotte Crofts, sám Malick údajně není s tímto stavem věcí příliš
spokojený; Malickův věrný spolupracovník, střihač Billy Weber, jmenované badatelce mimo jiné prozradil,
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zamyšlení  je  přitom  v  křiklavém  rozporu  s  tím,  jakou  důležitost  Malick  přítomnosti,

významu a kvalitě přírodních zvuků ve svých filmech přikládá, což opakovaně potvrzují

nejen  zvukoví  designéři  a  střihači  zvuku,  kteří  na  jednotlivých  filmech  s  Malickem

spolupracovali  (zvukový  střihač  Skip  Lievsay,  jeden  z  tvůrců  vrstevnatého  zvukového

doprovodu k historické fresce  Nový svět,  kupříkladu uvedl, že  „přirozený/přírodní zvuk”

[natural  sound] byl  při tvorbě zvukového mixu k tomuto filmu otázkou číslo jedna 115),

nýbrž  také  a  zejména nezvyklé  množství  literárních  popisů  z  Malickových  vlastních

filmových  scénářů,  v  nichž  autor  výslovně  zmiňuje  konkrétní  přírodní  zvuky  a  hlasy

postřehnutelné  v  dané  scéně.116 Pokusme  se  tedy  nyní  k  uvedeným  skutečnostem

přihlédnout  a  tento pozoruhodný,  byť  pohříchu  přehlížený  (nebo  snad  lépe  řečeno:

nevyslyšený) rozměr Malickova filmového díla alespoň v krátkosti přiblížit.

Věrnost skutečnosti

Již v úvodní kapitole jsme předznamenali, že jednotliví živáčci a rostliny v Malickových

filmech svým výskytem zpravidla přesně odpovídají regionu, ale i denní a roční době, v níž

se daný snímek odehrává,  díky čemuž lze  tyto filmy  – pochopitelně s nemalou dávkou

představivosti  – sledovat jako svého druhu přírodopisné filmy o přírodním bohatství  té

které geografické oblasti (příkladem budiž tropická fauna a flóra Šalamounových ostrovů ve

filmu  Tenká červená  linie nebo severoamerické  pouštní  a  polopouštní  druhy  ve  filmech

Knight of Cups  a Song to Song).117 Tento možno říci až vědecký a mezi filmovými tvůrci

že po uvedení svého druhého filmu Nebeské dny vyjádřil Malick krajní rozčarování nad tím, že se zvukové
dimenzi díla – ač byl na dobové poměry zvukový design k tomuto filmu bezmála přelomovým počinem;
jednalo se koneckonců o jeden z prvních snímků ve filmové historii, které využily tehdy ještě nepříliš
rozšířeného  systému  prostorového  zvuku  Dolby  k  navození  dojmu  bezprostředního  obklopení
(hyper)realistickými zvuky přírody – nedostalo od filmových kritiků stejné pozornosti, jako všeobecně
vychvalované složce obrazové. Více o tom viz Charlotte Crofts, From the “Hegemony of the Eye” to the
“Hierarchy  of  Perception”:  The  Reconfiguration  of  Sound and Image  in  Terrence  Malick's  “Days  of
Heaven . ‟ Journal of Media Practice 2, 2001, č. 1, s. 19.

115 Tom Kenny, The Natural Sound of 'The New World'. Mix 30, 2006, č. 2, s. 52.
116 Ve scénáři k filmu Nebeské dny se na jednom místě kupříkladu dočítáme, že „(p)šenice vydává zvuk jako

vodopád,” (Terrence Malick, scénář k filmu  Nebeské dny, revidovaná verze z 2. června 1976, s. 12), na
jiném se pro změnu setkáme s evokativním popisem toho, jak jsou  „v nehybnosti brzkého rána zesíleny
drobné zvuky; luční kobylky s lumputím prolétající vzduchem, zakašlání, volání vzdáleného jestřába”  (Tamtéž,
s. 13), nebo jak se z velké dálky nese k uším nejmenovaného námezdního dělníka přízračně znějící „volání
tetřívků prériových v době jejich jarních námluv,"  (Tamtéž, 124). Podobných příkladů bychom však (a to
nejen v tomto scénáři) bez valné snahy nalezli desítky.

117 Výjimku pochopitelně tvoří některé vyloženě symbolické obrazy, které diváka přenášejí v čase a prostoru
do jiných, často odlehlých míst, jako je tomu v případě již jednou probíraného obrazu karety pravé ve
filmu K zázraku.
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vpravdě nezvyklý důraz  na  „věrnost  skutečnosti”  se  přitom neomezuje  toliko na rovinu

nazíratelného, ale kupodivu platí také pro pestrou paletu zvířecích hlasů, ať už jde o hlasové

(a  jakékoli  jiné  zvukové  projevy)  ptáků,  savců,  žab  či  rovnokřídlého  hmyzu  (cvrčků,

kobylek,  sarančí).  Pomyslný  vrchol  představuje  v  tomto směru snímek  Nový svět,  jehož

zvuková  stopa  nejenže  obsahuje  desítky,  ba  stovky  druhů  místně  a  sezónně  náležitě

odpovídajících  ptačích  a  obecně  zvířecích  hlasů,  zvukaři  ale  dokonce  museli  vynaložit

nemalé úsilí na to, aby mezi druhy žijícími nalezli takové, jejichž hlasové projevy by na

základě podobných tělesných proporcí, tvaru zobáka, atd. mohly být užity jako přibližné

ekvivalenty pro hlasový rejstřík druhů dávno vyhynulých (připomeňme již jednou zmíněné

papoušky  karolínské,  pro  které  zvukaři  na  radu  odborníků  použili  nahrávky  křiku

jihoamerické aratingy sluneční).118

Pod taktovkou přírody

Kromě akcentu na autentické vykreslení určité přírodní zvukové krajiny je  pro Malicka

obzvláště typický důraz na jistou  muzikalitu přírodního světa a z toho plynoucí tendence

užívat přírodních zvuků a hlasů – ať už jde šum větru v korunách borovic, vzdálené hřmění,

bubnování kapek o listy v lese nebo šplouchání vlnek na břehu řeky – jako svého druhu

hudebního doprovodu. Důraz na hudební kvalitu přírodních hlasů a ruchů dosvědčují jak

následující  příklady z  Malickových scénářů k filmům  Nový svět a  Nebeské  dny („Divoké

švestky a třešně rostou v hojných počtech podél břehů  muzikálních řek."119 - „Vítr  melodicky

proudí  mezi  nebechtivými  stromy.“120 –  „Lesy  znějí ptačími  popěvky a  zurkotem  tekoucí

vody.“121 – „Vítr zpívá [makes a song] v nedozírnu sladce švelících klasů"122), tak kupříkladu

cenné svědectví zvukového designéra Erica Aadahla, který prozradil, že Malick při tvorbě

zvukové  stopy  k  filmu  Nový  svět po  zvukařích  vyžadoval,  aby  s  přírodními  zvuky  a

atmosférami naklásaly doslova jako s  „hudbou přírody” a učinili tak z přírodních zvuků

(Aadahl konkrétně zmiňuje vítr) další postavu na scéně.123

118 Tom Kenny, The Natural Sound of 'The New World'.  Mix  30, 2006, č. 2, s. 57.  Podobně kreativní
museli  být  zvukaři  také  u filmu  Strom života a  Cesta času,  kde  se  podle  dostupných fosilních  nálezů
pokoušeli vytvořit co nejautentičtější hlasové projevy dinosaurů.

119 Terrence Malick, scénář k filmu Nový svět, s. 1.
120 Tamtéž, s. 59.
121 Tamtéž, s. 58.
122 Terrence Malick, scénář k filmu Nebeské dny, s. 101.
123 Malick zvukařův údajně – jako ilustraci toho, co má pro danou scénu na mysli, čeho chtěl dosáhnout -
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Náladotvorná a symbolická role ptačího zpěvu

Pozoruhodným specifikem Malickových filmů je ale i to, že přírodní zvuky a hlasy jsou v

mnoha případech užity rovněž jako náladotvorný a významotvorný prvek. To je nejlépe

patrné na skutečně rafinovaném a nápaditém způsobu, jakým Malick v řadě scén využívá

ptačího  zpěvu  – nepřekvapivě  nejhojněji  zastoupeného  druhu  přírodních  hlasů  v

Malickových filmech vůbec. Tak kupříkladu radostné námluvy mezi kapitánem Smithem a

indiánskou princeznou Pocahontas ve filmu Nový svět jsou záměrně podbarveny zpěvem tzv.

antifonních, tedy v páru si vzájemně odpovídajících pěvců, jako jsou kardinálové, sýkory a

střízlíci,124 zatímco scény z pusté a depresivní osady Jamestown (zvláště po Smithově návratu

z  divočiny,  kde  jistý  čas  žil  mezi  indiány),  stejně  jako  scény  z  neživotně  vyhlížející

francouzské geometrické zahrady v závěrečném aktu filmu naopak doprovází ponuře znějící

krákorání vran a havranů.125 Konkrétní ptačí hlasy ovšem nemusí sloužit toliko k umocnění

určité nálady nebo emoce, ale mohou rovněž zastávat úlohu symbolickou, jako je tomu v

případě  éterického  zpěvu  drozda  rezavoocasého  ve  filmu  Strom života,  jímž  jmenovaný

snímek dokonce  i  končí  (pozorně  naslouchejte  tiché  pasáži  před nástupem závěrečných

titulků) či nezaměnitelného kaskádovitého zpěvu střízlíka kaňonového ve filmu Knight of

Cups, jenž je v tomto fimu jakýmsi akustickým symbolem pouštního prostředí a toho, co

poušť v kontextu hrdinovy achetypické poutě moderním světem představuje.126

pouštěl  své  oblibené  nahrávky  přírodních  atmosfér  (tzv.  soundscapes),  které  dle  Aadahlova  svědectví
popisoval jako „dokonalejší [more sublime] než Beethoven”. Tom Kenny, The Natural Sound of 'The New
World'. Mix 30, 2006, č. 2, s. 53.

124 Tamtéž, s. 57.
125 Že  podobné  užití  ptačího  zpěvu  není  v  Malickových  filmech  není  ničím  neobvyklým,  dokládají  i

následující  dva příklady: v témže filmu je  například příhodně užito tesklivě znějícího volání  potáplice
severní ve scéně, v níž je Pocahontas vlastním otcem, náčelníkem Powhatanem (August Schellenberg), za
pomoc anglickým osadníkům vyhnána ze svého kmene (konkrétně zmíněné volání podbarvuje prostřih na
Pocahontas, která se v lese oběma rukama dotýká borovicové kůry), ve snímku Knight of Cups pro změnu
melodického zpěvu drozdce mnohohlasého (izolovaný zpěv tohoto mistrného pěvce doprovází krátkou
scénu,  v  níž  hlavní  hrdina  Rick  (Christian  Bale)  v  osamění  prochází  mezi  studiovými  budovami  na
pozemcích studia Warner Bros.).

126 Výrazný zpěv tohoto zjevem spíše  nenápadného pouštního pěvce  lze  poprvé  zřetelně  zaslechnout  na
samém počátku Rickova symbolického putování, sotva pár okamžiků před tím, než se objeví úvodní záběr
filmu. Střízlíkův hlas se později ozývá rovněž v závěrečné části  filmu – nejprve v okamžiku, kdy Rick
mlčky stojí u paty vysokého horského hřebenu, jenž se před ním tyčí jako nepřekonatelná překážka („Jak
mám začít?” táže se Rick ve voiceoveru při pohledu na nezdolatelnou horu před sebou), a konečně ve scéně
Rickova závěrečného  „procitnutí”,  v níž  se  několikrát zřetelně ozve přes obraz popínavé růže a v řadě
úhledně vysázených kaktusů. 
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Kapitola pátá
Spřízněni láskou

„Betonové břehy řeky L.A. Příroda umírá. Uhyne duše spolu s ní?”

~ Terrence Malick, scénář k filmu Strom života127

Předehra

Zatímco v  předešlých  dvou kapitolách  jsme  se  ve  snaze  ilustrovat,  jakým způsobem se

Malickův blízký vztah k přírodě zrcadlí ve výsledné podobě jeho filmových děl, zaměřovali

prakticky výlučně na jejich stylistickou/formální stránku, nyní pokročme poněkud dále a

ukažme si, jak se tvůrcův zvýšený zájem o více-než-lidský svět přírody otiskuje také do jejich

roviny  tematické.  Zajímat  nás  v  této závěrečné  (dvou)kapitole  bude zejména to,  jakým

způsobem Malick ve  své  tvorbě  vyjadřuje  starost  o osudy mimolidských živáčků a  stav

životního prostředí jako takového (tedy jinými slovy environmentální či ekologický aspekt

jeho filmů),  zároveň se  ale  pokusíme  upozornit  také  na  jejich  neopominutelný  rozměr

duchovní  a  etický,  jmenovitě  pak  na  jejich  nadčasové  poselství  o  všeobjímající  lásce  a

soucitu ke všemu stvořenému a konkrétní způsoby, jimiž je toto poselství v Malickových

filmech vyjádřeno.

Stroje v zahradě

Ačkoli Malickovy filmy zpravidla nebývají v odborné literatuře řazeny mezi díla s vysokou

environmentální  relevancí  a  podobně  jich  bohužel  obyčejně  není  k  nalezení  ani  na

programech filmových festivalů specializujících se na filmovou tvorbu s environmentální a

ekologickou  tematikou  (čestnou  výjimku  představuje  v  tomto  směru  toliko  Malickovy

dlouhodobě nakloněný Environmentální filmový festival  ve Washingtonu DC, kde roku

2006 dokonce proběhla i kompletní retrospektiva Malickova díla), environmentální motivy,

byť ne vždy příliš výrazné, se objevují prakticky napříč celou jeho tvorbou. Zájem o osudy

mimolidských živáčků a nezamýšlené dopady lidských aktivit možno koneckonců nalézt již

127 Terrence Malick, scénář k filmu Strom života, první verze, s. 10.
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v Malickově druhém celovečerním filmu Nebeské dny. V tomto snímku, jenž se odehrává na

texaském venkově zhruba v období První světové války, Malick sugestivně zachycuje,  jak

lidmi ovládané žací stroje narušují dosud poklidné životy divokých zvířat v otevřené prérii –

Malick  mezi  záběry  na  ostré  čepele  koňmi  tažených  žacích  strojů  vkládá  prostřihy  na

poděšená zvířata – bažanty, jezevce a králíka – zmateně pobíhající či krčící se v trávě při

zemi. Identickou scénu ostatně nalezneme již v původním scénáři, v němž navíc Malick

přímo popisuje i  jejich neblahý osud, ve filmu jen naznačený, tušený:  "Zvířata—hadi a

pytlonoši, králíci a lišky—střelhbitě uhánějí hlouběji do skrytu pšenice, aniž by tušila, že jejich

útočiště se s postupem žacích strojů stále zmenšuje. Přijde okamžik, kdy budou všechna zabita

hráběmi  a  cepy."128 S  tímto  zvířecím  hlediskem,  které  poučenému  divákovi  připomene

přírodopisné filmy od autorského tandemu Jacques Perrin a Jacques Cluzaud (Ptačí svět,

Oceány,  Příběh  lesa),  v  nichž  se  tito  tvůrci  pokoušejí  divákům  co  možno  nejvěrněji

zprostředkovat, s jakými překážkami a úskalími se divoká zvířata při svém pohybu a životě v

lidmi ovládané krajině musejí  potýkat (ve snímku  Ptačí  svět  zachycují  kupříkladu scénu

velmi  podobnou  té  výše  popsané:  kombajn  nevyhnutelně  se  přibližující  k  nic  netušící

hnízdící křepely přílbové), se ovšem setkáme i v jiných částech filmu a scénáře. Tak během

dramatické scény požáru v závěrečném aktu filmu Malick ze záběrů na běsnící živel a lidské

postavy rýsující se proti plápolající ohnivé stěně po různu prostřihává na poděšená zvířata v

její bezprostřední blízkosti: vidíme kupříkladu poplašené bažanty, kteří se s z hořícího pole

vznášejí  k  temné  noční  obloze  či  kojota  běžícího  se  staženým  ocasem  po  žhnoucím

spáleništi a proskakujícího plameny. Mnoho dalších živáčků navíc slyšíme ve zvukové stopě

(hudrování krocanů, pulzující bzukot hmyzu, ržání koní, troubení jeřábů...). Ve scénáři pak

Malick  detailně  popisuje,  jak  druhý  den  za  úsvitu  odhaluje  slunce  popálené,  ohněm

oslepené jeleny, nehybná ohořelá tělíčka tetřívků ostroocasých, kojotů a jezevců a mezi vší

tou  spouští,  kterou  v  prvé  řadě  zavinila  lidská  zášť,  přetvářka  a  žárlivost,  zmateně  se

potulujícího páva z Farmářova domu.129

Válka proti přírodě

Je-li však zobrazení negativních dopadů lidských aktivit na krajinu a její divoký rostlinný a

128 Terrence Malick, Nebeské dny..., s. 17.
129 Tamtéž, s. 111. Dodejme, že ve filmu je tato scéna podána podstatně méně apokalypticky: vidíme toliko

poplašeného koloucha a osamělého jeřába kanadského, který se nerušeně prochází po spáleništi.
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zvířecí život něčím, co je v Nebeských dnech ještě spíše okrajovou záležitostí, dostává se tento

motiv do popředí v Malickově snímku následujícím – válečném velkofilmu Tenká červená

linie. Ten je jedním z mála existujících válečných filmů, které uvědoměle (tedy nikoli jen

mimoděčně) akcentují dopady války nejen na její lidské aktéry (na jejich těla i duše), ale

také na vůkolní krajinu a její nesčetné zvířecí a rostlinné obyvatele; tedy na přírodu jako

takovou.130 Ukázat  důsledky válečného konfliktu na přírodě bylo Malickovým cílem od

raných fází preprodukce, jak dosvědčuje kupříkladu následující pasáž z Malickova scénáře,

která upomene na výše popsané scény z filmu Nebeské dny: "Zvířata se ženou skrze stromy a

napříč  spletitým  porostem  džungle  jako  kdyby  prchala  před  požárem.  Kakaduové,  loriové.

Odpoledné  vzduch  jiskří  kousky  rozcupované  vegetace."131 Jak  vzpomíná producent  Bobby

Geisler, Malick výslovně toužil zobrazit ostrov Guadalcanal, kde se převážná část snímku (i

původní knižní předlohy) odehrává,  jako Ráj,  který byl znásilněn a znesvěcen  „zeleným

jedem války”.132 Ve filmu tak máme možnost vidět nejen výjevy, v nichž střelba z ručních

zbraní a dělostřelecká palba odnímá životy americkým a japonských vojákům, ale jak také

devastuje  nedotčenou  krajinu  Šalamounových  ostrovů;  nebývale  výmluvný  je  v  tomto

ohledu dlouhý panoramatický záběr, v němž vidíme, jak američtí vojáci vítězně pochodují

přes spálenou, ještě doutnající vrchovinu pokrytou zuhelnatělými pahýly spálených stromů,

případně dlouhý statický záběr, v němž travou pokrytý svah začne doslova trhat na kusy

podpůrná dělostřelecká palba. Malick však motiv „války proti přírodě” významově rozvádí

ještě  dále  tím,  že  prakticky  až  do  poloviny  filmu záměrně  neukazuje  tváře  japonských

vojáků  (v  několika  málo  záběrech  je  zahlédneme toliko  jako  titěrné  siluety  na  hřebeni

kopce), takže se zdá, jako by američtí vojáci bojovali na úbočích tamních vrchů nikoli s

lidskými nepřáteli,  ale  s  přírodou samou. To ostatně naznačují  nejen četné okamžiky, v

nichž americké vojáky spatřujeme, kterak naslepo střílejí do zeleného moře vysokých travin

před sebou, kde se  ukrývají  a  odkud opětují  palbu domnělí  nepřátelé,  ale  kupříkladu i

okamžik, v němž plazící se vojáci uprostřed bitevní vřavy poděšeně ustupují před výhružně

syčícím jedovatým hadem, na něhož při kradmém postupu natrefili v trávě, nebo okamžik,

v němž jeden z amerických vojáků reflexivně vystřelí ze samopalu po jakémsi hrabavém

ptáku (pravděpodobně bažantu), který se náhle vznese z houštin kousek od něj. Ve vrcholné

a nejvíce  emotivní  bitevní scéně filmu – dobytí japonského ležení  – jsme pak dokonce

130 Z podobných je nutno zmínit zejména turecký snímek Jîn (r. Reha Erdem, 2013).
131 Terrence Malick, scénář k filmu Tenká červená linie, s. 180.
132 P. Maher, One Big Soul..., s. 92.
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svědky toho, jak jeden z amerických vojáků v zajetí krvelačné válečné horečky bezhlavě střílí

z brokovnice do korun banánovníků a cupuje tak jejich široké listy na malé kousky. Malick

jako by podobnými výjevy naznačoval,  že válka jedné lidské bytosti proti druhé je vždy

zároveň a nevyhnutelně také válkou proti  celému stvoření, jeho popřením, pošpiněním,

znectěním.

Ve světě ze skla a betonu

Násilí páchané na přírodě ale nemusí a zpravidla také v jiných Malickových filmech není

tak explicitně podané, jako je tomu ve snímku Tenká červená linie. To dokazuje například

historický snímek Nový svět, kde Malick obecně problematický, ba v jistém smyslu narušený

vztah západního civilizovaného člověka k přírodě a přirozenosti (ono zasutí smyslu pro fysis,

jak by řekl český filosof Zdeněk Kratochvíl133) vyjadřuje skrze způsob, jakým se angličtí

osadníci  k  přírodě  a  zvířatům  vztahují,  respektivě  jak  přírodě  a  jejím  volně  žijícím

obyvatelům vnucují svou vlastní vůli a představy o harmonii a kráse (to nejlépe vyjadřuje

neživotně působící francouzská geometrická zahrada v závěrečné části filmu coby křiklavý

kontrast k divokým a životem kypícím lužním lesům státu Virginia či  v kleci uvězněný

mýval severní, jehož si Pocahontas se smutkem v očích – jako by v něm spatřovala cosi z

vlastního osudu – prohlíží  na dvoře anglického krále  Jakuba).  Snímek lze  ostatně skrze

Pocahontasinu vlastní  cestu od nevinné lesní  bytosti  á la Rima ze  Zeleného ráje (Green

Mansions, poprvé 1904, česky 1961) britského ornitologa a romanopisce W. H. Hudsona

(1841-1922) ke kultivované anglické dámě v těsných zdobených šatech číst na symbolické

rovině jako příběh o zkrocení nespoutané americké přírody jako takové.134 Vnucování vnější

vůle přirozenosti, omezování její svobody a postupné nahrazování živoucího zeleného světa

mrtvolně chladným prostředím z betonu, skla a ocely coby vyjádření rozklíženého vztahu

moderního  člověka  k  vůkolnímu  světu  a  životu  jako  takovému  ale  Malick  zachycuje

například i  ve filmech  Strom života, Cesta času, Song to Song a  Knight of  Cups. Smutně

výmluvný  je  v  tomto  směru  především  pohled  na  řeku  Los  Angeles  protékající

133 Viz např. Zdeněk Kratochvíl, Filosofie živé přírody. Praha: Hermann a synové 1994, s. 18-20.
134 Přímou  inspirací  byl  Malickovi  v  tomto  směru  zejména  cyklu  lyrických  básní  Powhatan's  Daughter

(Powhatanova  dcera)  z  monumentální  básně  The  Bridge  (Most,  poprvé  1930)  významného
modernistického básníka Harta Cranea (1899-1932). Napříč tímto cyklem ztotožňuje Crane princeznu
Pocahontas s americkou zemí, přes kterou – vstříc Západu – kráčí evropští osadníci; osud divoké americké
přírody – její postupné podmanění a zkrocení – je tak zároveň ztotožněn s osudem původních obyvatel,
jejichž synonymem se Pocahontas v průběhu staletí stala.
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stejnojmennou kalifornskou metropolí, s nímž se můžeme několikrát setkat v posledním

jmenovaném filmu;  koryto  této  řeky  je  z  velké  části  narovnáno a  kompletně  zalito do

betonu  a  tedy  zbaveno  veškerého  života,  který  by  ji  v  přirozeném  prostředí  lemoval,

nemluvě o tom, že je jí tím upřena možnost volně a nerušeně meandrovat krajinou.

Pohleď a zři nepředvídané

Malickova  starost  o  budoucnost,  zdraví  a  zachování  „našeho  jediného  světa” a  zároveň

znepokojení  nad  lidskou  slepotou  vůči  jeho  kráse,  zázračnosti  a  nevyčíslitelné  vnitřní

hodnotě,  která  nevyhnutelně  vede  k  jeho  nezřízené  devastaci  a  zaplavování  odpady  a

toxickými látkami, je zřejmě nejnaléhavěji vyjádřena v lyrickém (melo)dramatu K zázraku,

náladou  zřejmě  nejtíživějším Malickově  filmovém dílu  vůbec. V  tomto  snímku Malick

nejenže  ukazuje  závažné  environmentální  dopady  komerčních  a  průmyslových  lidských

aktivit na zdraví a vzhled životního prostředí a jeho obyvatel na příkladu jedné z krajin

svého dětství  – prérijní  krajiny v okolí  oklahomského městečka Bartlesville,  ale  zároveň

učinil jednu z trojice hlavních postav – konkrétně ústředního mužského hrdinu, „muže bez

vlastností” Neila (Ben Affleck) – inspektorem životního prostředí, který je se soudobými

ekologickými  problémy  přímo  konfrontován  při  pracovních  pochůzkách  v  terénu.  Po

Neilově boku tak ve filmu procházíme novodobou pustinou ve stále aktivním kamenolomu,

po úhledně zarovnaných březích oklahomské řeky Caney, které lemují průmyslové objekty a

překladiště, kolem rozsáhlého areálu petrochemického závodu či staveništěm mezi bagry a

těžkou stavební technikou kdesi na předměstí, přičemž se z útržků probíhajících dialogů

dozvídáme, že výsledky z laboratoře odhalily  „výskyt kadmia a olova v povrchové půdě na

školních pozemcích” a  že jednomu z místních usedlíků – ve zjevné narážce na znečištění

plynoucí z těžby tzv. ropných či dehtových písků - stoupá z prasklin na zahradě „cosi jako

dehet”. 

Podobně  ožehavých environmentálních témat se ovšem Malick nedotýká toliko ve svých

vlastních filmech, ale  také v některých snímcích,  pod nimiž je  podepsán coby výkonný

producent. Na mysli zde máme zejména dvojici výjimečných, stylisticky i obsahově úzce

spjatých dokumentárních filmů The Unforessen (2007) a Look & See: A Portrait of Wendell

Berry  (2016),  které  Malick  koprodukoval  společně  s  hercem,  režisérem  a  zaníceným
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environmentálním  aktivistou  Robertem  Redfordem  a  jejichž  autorkou  je  talentovaná

texaská dokumentaristka Laura Dunn. Zatímco první jmenovaný snímek se na příkladu

boje  austinských  občanů  za  zachování  přírodního  pramene  Barton  Springs  z  výrazně

filosofické perspektivy táže po vztahu člověka a přírody a také po tom, co jsme ochotni

obětovat  ve  jménu  hospodářského  růstu  (či  ideje  růstu/rozvoje  jako  takové),  druhý

jmenovaný,  jak  už  podnázev  napovídá,  je  netradičně  pojatým  portrétním  snímkem

významného básníka, romanopisce, esejisty, myslitele a v neposlední řadě farmáře Wendella

Berryho  (nar.  1934).  V  tomto  poetickém,  citlivě  natočeném  snímku  se  autorka

prostřednictvím Berryho zásadních myšlenek a životních událostí dotýká zároveň i tématu

tragické a dalekosáhlé proměny amerického venkova po přechodu z tradičního, lokálně a

udržitelně  zaměřeného  zemědělství  se  silnou  vazbou  k  půdě  a  krajině  na  zemědělství

průmyslové v poválečném období ekonomického boomu, jak ji sám Berry do detailu popsal

ve  své  dnes  již  klasické  knize  The Unsettling  of  America (Znepokojení  Ameriky,  poprvé

1977) a mnoha následných kratších esejích i  básních.135 Dodejme, že v obou filmech –

podobně  jako v  Malickových vlastních snímcích –  vystupuje  příroda,  potažmo zvlněná

vápencová krajina v okolí texaského Austinu v případě filmu The Unforeseen a nedramatické

venkovské scenérie Berryho domovského okresu Henry ve státě Kentucky v případě snímku

Look & See, jako jedna z klíčových postav vyprávění.

K lásce a úžasu

„Milujte celé dílo Boží, celek, i každé písečné zrnko. Milujte každý lístek, každý malý
paprsek Boží. Milujte zvířata, milujte rostliny, milujte každou věc. Kdo bude milovat

každou věc, pochopí v těch věcech tajemství Boží. A postihne-li je jednou, pak už je bude
vnímat neustále a denně poznávat dál a dál. Až si nakonec zamiluje celý svět, teď již láskou

všeobjímající a všezahrnující.”

~ Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Bratři Karamazovovi136

„Čím je všechno, co lidé po dlouhá staletí znali a konali, proti Jediné vteřině lásky? Vždyť ta
je největším zázrakem stvoření, vrcholem božské krásy v přírodě! k ní vedou všechny stupně

na cestě života. Z ní jsme vzešli a za ní jdeme.”

135 Zájemcům  kromě  zmíněné  knihy  doporučuji  například  sbírky  esejí  Our  Only  World:  Ten  Essays
(Counterpoint, 2015) a  It All Turns on Affection: The Jefferson Lecture and Other Essays (Counterpoint,
2012).

136 Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Bratři Karamazovovi. Praha: Odeon 2013, s. 404.
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~ Friedrich Hölderlin, Hyperion137

Až doposud jsme v této kapitole popisovali pouze takový vztah k přírodě, který je založený

na  touze  přírodu  ovládat,  vnucovat  ji  svou  vlastní  vůli,  potlačovat  její  divokost,

nespoutanost,  hravost;  vztah  ve  své  povaze  hrubý,  distancovaný,  přehlíživý,  neuctivý,  ba

násilný,  jehož  tragické  důsledky  Malick  ve  svých  filmech  zachycuje  s  notnou  dávkou

smutku  a  rozčarování.138 Napříč  Malickovými  filmy  se  ale  můžeme setkat  i  s  takovým

přístupem k přírodnímu světu a jeho nepřeberným živáčkům (tím pochopitelně myšleno i

lidem), který bychom mohli společně s významným francouzským filosofem a kronikářem

antického myšlení Pierrem Hadotem (česky například  Závoj  Isidin:  Esej o dějinách ideje

přírody [Vyšehrad,  2010]  či  Co  je  to  antická  filosofie?  [Vyšehrad,  2017])  popsat  jako

„orfický”; tedy takový, který k živoucím bytostem a přírodnímu světu v jeho mnohoznačné

celistvosti naopak přistupuje nenásilně a poeticky, s úctou, pokorou, laskavostí, vděkem a

dětsky nezkaleným podivem.

Nesčetněkrát jsme tak v Malickových filmech svědky tomu, jak některá z postav údivně

pohlíží na vůkolní svět (paní O'Brienová jako malá dívenka s úžasem v očích vyhlížející z

otevřeného okna stodoly na rodinné farmě, vojín Bell [Ben Chaplin] procházející se během

dovolenky pod stromořadím vysokých tropických palem či kapitán Smith  [Colin Farrell],

který  se  brzy  po příjezdu do Nového světa  o  samotě  prochází  pod příkrovem bujných

virginských lesů), jak se jemně dotýká květů či listů rostlin (příkladem budiž vojín Coombs

z Tenké červené linie, jehož během poklidného momentu uprostřed bitvy spatřujeme, jak se

zvídavě dotkne listu tropické citlivky a ten se po jeho letmén doteku stydlivě zavine), jak s

mateřskou něhou laská a hladí domácí a divoce žijící zvířata (paní O'Brienová z filmu Strom

života prstem zlehka přejíždějící po křídlech slunícího se otakárka, Jane z filmu K zázraku

něžně hřebelcující  ustájeného koně či Pocahontas s úsměvem hladící samečka kachničky

karolínské, kterého zlehka drží v náručí a s úsměvem ukazuje svému malému synkovi) nebo

137 Friedrich Hölderlin, Hyperion aneb eremita v Řecku. Praha: Odeon 1988, s. 99.
138 „Tolik radosti. Proč ne napořád?” táže se vypravěčka v jedné z vrcholných scén Malickovy „kosmické opery”

Cesta času, která za euforických tónů Mahlerovy Druhé symfonie zachycuje krásu velkých afrických savců –
žiraf, zeber, slonů, antilop, gepardů – pospolu existujících kdesi v travnaté buši, a nevyhnutelně tak vrací
divákovi před oči krajně znepokojivé obrazy krvavého masakrování buvolů během hinduistické pouliční
slavnosti nebo záběr s rozvalinami rozbombardovaného domu kdesi na Blízkém východě z jiných částí
filmu a spolu s nimi i jedno z velkých témat Malickových filmů: naši neschopnost radovat se z nádhery a
dobroty světa, který nás obklopuje, neschopnost žít v přítomném okamžiku, tady a teď, v míru a pokoji.
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jak dokonce holou dlaní zachrání malou včelku před utonutím v zahradním bazénu, jako je

tomu v jedné z mimořádně dojemných scén ve filmu Knight of Cups, kde se takto laskavě a

nezištně zachová jedna z hlavních ženských postav, lékařka Nancy (Cate Blanchett). 

Jsou  to  nakonec  právě  tato  láskyplnná,  buddhovsky  soucitná  gesta,  která  nám toho  o

duchovnosti,  hodnotě  a  kráse  Malickových  filmů,  ale  také  a  především  o  Malickově

vlastním pohledu na svět a vztahu ke všemu živému říkají mnohem více než cokoli, co zde

doposud bylo řečeno a co bychom ještě mohli říct. V jednom každém z nich totiž jako v

otevřené knize  můžeme číst  o  všeobjímající  lásce  ke světu a  všemu živému – titulnímu

všemu,  co  plyne –  a  touze  roznítit  tuto  lásku také  v  srdcích  těch,  kdo těmto drobným

„skutkům lásky” na filmovém plátně z pozice diváků a divaček přihlížejí. Neboť, jak Malick

ústy australské herečky Cate Blanchett vyjadřuje v samém závěru svého opus magnum Cesta

času, láska je tím, co nás jako „list k větvi a větev ke stromu” s přírodou – naší prapůvodní

matkou – nerozlučně váže dohromady, čím jsme spojeni a v čem se jí ocitáme (a v čem se

ona ocitá nám) zdaleka nejblíže... 
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Závěr

Jak jsem se pokusil na stránkách této práce co možno nejnázorněji ukázat, tvůrcův vztah k

přírodě, láska k ní a zájem o ni, je vskutku něčím, co proniká prakticky celou Malickovou

tvorbou, co ji do značné míry (podobně jako Malickův již bezpočtukrát adresovaný zájem o

filosofii) utváří a definuje. Viděli jsme například, že příroda je nedílnou součástí Malickova

filmového  jazyka  a  že  samotný  vztah  lidí/lidské  civilizace  k  přírodě,  ať  už  pozitivní  či

negativní,  je  jedním z  důležitých  témat  jeho filmů.  Malicka  samotného jsme pak  měli

možnost  blíže  poznat  nejen  jakožto  klasického  vzdělance,  filosofa  a  básníka,  jak  je  v

literatuře  obyčejně  (a  plným  právem!)  portrétován,  ale  také  a  především  jako  člověka

zamilovaného  ven,  tedy  jako  někoho,  komu  je  zelený  svět  přírody  čímsi  blízkým  a

nepostradatelným, kdo jej dobře a důvěrně zná a komu zároveň leží na srdci i jeho osud.  

Prakticky již od první kapitoly se přitom jako důležitý motiv v Malickově vztahu k přírodě

porůznu vynořovala tvůrcova tendence, přistupovat k přírodnímu světu ze dvou zdánlivě

nesouměřitelných  pozic:  a  sice  z  pozice  vnímavého,  hluboce  nábožensky  orientovaného

člověka, k němuž příroda promlouvá na niterně emocionální a duchovní rovině, a zároveň z

pozice  někoho,  kdo  je  již  od  dětských  let  uhranut  a  fascinován  přírodními  vědami  a

udivující šíří toho, co nám sdělují o povaze vůkolního světa i nás samotných. A jak jsme

měli  na konkrétních příkladech (například na pojetí  a  užití  ptačího zpěvu a  přírodních

hlasů a zvuků obecně) možnost nejednou poznat, oba tyto navenek rozdílné přístupy ke

skutečnosti, pohledy na ni, se vzájemně potkávají zejména v nezaměnitelném způsobu, jímž

Malick ve svých filmech líčí a portrétuje přírodu: tedy na jedné straně s důrazem na vpravdě

nebývalou přesnost, konkrétnost a autenticitu zobrazovaných přírodních jevů (připomeňme

zde kupříkladu přírodopisný snímek Cesta času, kde prakticky jeden každý záběr byl pečlivě

konzultován se zainteresovanými vědci, pokud rovnou od vědeckých pracovníků – tak jako

je tomu v případě podstatné části kosmických výjevů – nepochází přímo139), ale na straně

druhé se záměrem, aby nás přírodní obrazy a hlasy oslovovaly v prvé řadě nikoli jako strohá

vědecká fakta, ale jako svého druhu nerozluštitelné kóany, jako poezie či hudba.

139 Konkrétněji se o tom zmiňuji například v textu Příběh nás všech, který jsem o daném filmu napsal pro
kritický čtvrtletník Film a doba. Luděk Čertík, Terrence Malick – Voyage of Time: Life's Journey. Příběh
nás všech. Film a doba 62, 2016, č. 3, s. 37-38.
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Pokusím-li se tedy stručně odpovědět na jednu z ústředních otázek, na kterou tato práce

usilovala najít ucelenou (či přinejmenším uspokojivou) odpověď, pak tím, co činí Malickův

vztah k přírodě natolik specifickým a osobitým, čím se na té nejobecnější rovině vyznačuje,

je  dle  mého soudu právě  toto  lavírování  mezi  poezií  a  vědou,  duchovním a  vědeckým

pohledem na svět, jež snad nikoli  náhodou spojuje  Malickovu tvorbu s  dílem takových

osobností  americké  kultury,  jako byli  a  jsou Loren Eiseley  (1907-1977),  Henry  Beston

(1888-1968),  Annie  Dillardová  či  Barry  Lopez  (oba  narození  1945);  tedy  čelních

představitelů anglo-amerického literárního žánru „nature writing” (přírodní esejistiky nebo

doslova: přírodopisné literatury), jehož počátky sahají až k tvorbě kolosálního německého

ducha, přírodovědce a cestovatele Alexandera von Humboldt (1769-1859).
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Přílohy

Terrence Malick: Stvoření

(ukázka ze scénáře k filmu Strom života)

Pějme novou píseň, vyprávějme nový příběh; takový, který čerpá svou inspiraci z vědy a
zároveň  je  pamětliv  starobylých  vyprávění. Pátrejme  po  stálém vprostřed  pomíjivého  a
měnlivého, po tom, co odolá spektáklu nikdy nekončící změny. Objevme věčné, dobré. 

Jack  kráčí  podél  pobřeží  v  Santa  Monice.  Surfaři  v  line-upu  [tj.  v  místě,  kde  surfaři
vyčkávají na vlny, pozn. překl.] se  pohupují nahoru a dolů. Děti si hrají v přílivu. Jejich
smích a divoké pokřikování unáší Jacka zpátky do minulosti, do vlastního dětství a dále za
něj, do dětství světa jako takovéhok prvnímu světlu stvoření.

Na okraji města spatřuje strom. Natahuje ruku, aby se jej dotkl. Jakmile tak učiní, vesmír
vytryskne ze svého pramene.

STVOŘENÍ

Zobrazujeme  růst  kosmu,  velký  příběh  evoluce,  od  Velkého  třesku  přes  dlouhé  věky
geologického času až po po dnešní dny.

Začínáme  v  chaosu  či  nicotě,  z  níž  povstal  prostor  a  časv  říši  za  hranicí  naší
představivosti, postrádající tvar a soudržnost, v prázdnotě tady a teď. Náhle, jako radost
střídající žal a chmury, vyšlehne světlo a vesmír je zrozen.

Molekulární mračna se shlukují a tvoří galaxie, jež plují prázdnotou jako lodě na bezbřehém
moři. Nové hvězdy, nové světy se rodí a pomíjejí jako promarněné zrno. Jsou pecemi, v
nichž jsou taveny prvky našeho budoucího života. Než je utvořena naše sluneční soustava,
musí  být  vyzkoušeny a  zavrhnuty četné experimenty;  vynaloženo mnoho úsilí,  které  po
dlouhé věky přináší ustavičná vylepšení.

Konečně  se  objevuje  prvotní  Země  (Prazemě); shluk  žhnoucích  plynů,  mnohem  více
připomínající hvězdu než planetu, opékaná slunečním žárem a sálající z hloubi jako uhlík.

Plyny chladnou do kapalného stavu. Odděluje se pevné jádro; formuje se tenký obal. Čas
od času se výpary rozptylují a odkrývají pohled na vřící peklo magmatu a černoty.

Obloha se plní parou. Po tisíciletí padají deště a poznenáhlu ochlazují povrch. Celé věky
není jasný slunečný den, žádná hvězdná noc; jen hromy a blesky. Postupem času se ale mlhy
rozplývají, mračna se rozestupují a vynořuje se prvotní pevnina, nevysoký ostrov meteorické
suti a drsné vulkanické horniny.

Bez rostlin, které by souš držely na svém místě, jsou skály otesávány větrem a vodou do
fantastických útvarů. Přes pahorky se systematicky pohybují stíny. Rozsáhlé pustiny nemají
žádné vyhlídky. Každý den je jako poslední.

Ve vařících se vodách horkých pramenů se vyvíjejí entity, které jsou schopny si zachovat
celistvost navzdory nepříznivým vnějším vlivům. Přetrvávají, protože nelpí na neměnnosti.
Jsou měkké a poddajné. Odolávají změně tím, že se bez ustání proměňují jako vodní vír,
vytvářením variací na sebe samé, které jim poskytují ochranu před zraněním a nehodou a
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pozvolna, krok za krokem utvářejí svět, který je příznivěji nakloněn jejich růstu.

Nemůžeme přesně říci, kdy nebo jak život započal. Nepřichází jako jedinečná událost, v
jeden pevně daný okamžik. První živé organismy jsou prostí termofilové; podivné, okrajové
formy, ani rostliny ani zvířata, sotva za obtížně definovatelnou hranicí, která odděluje živé
od neživého.

V  osamocení  jsou  bezcílně  unášeni  rozlehlým  mořem  bez  života,  nad  sebou  planoucí
oblohu planety, kterou dosud otřásají sopečné erupce a ohrožují dopady komet a asteroidů.

V oblastech chráněných před větrem se v podobě pěny a kalu objevují bakteriální kolonie,
které  zbarvují  břehy podél  vodních  toků jako odtokový kanálek u  vany.  Nemají  žádné
predátory; smrt je dosud něčím neznámým.

Na linii přílivu se zjevují mikrobiální povlaky. Ty posléze dávají vzniknout stromatolitům;
tvrdým, vápenitým útvarům ve tvaru květáků či hlávek zelí, architektonické dílo mnoha
generací sinic (cyanobakterií), žijících jedna na druhé jako korál na útesu.

Bakterie,  které  se  kdysi  lovili  navzájem,  se  pozvolna  učí  žít  pospolitě.  Jak  se  taková
společenstva  stávají  dědičnými,  objevují  se  první  buňky  s  buněčným jádrem.  Společně
bakterie dospívají k výsledku, jehož by žádná sama o sobě nemohla dosáhnout.

Od  samého  počátku  hraje  spolupráce ve  vzestupu  života  stejně  důležitou  roli,  jako
kompetice. Slaví úspěchy tam, kde nahá síla a sobeckost selhávají, nepřátele na život a na
smrt  činí  vzájemně  závislými  na  vlastním  přežití.  Boj  o  přežití  není  jediným  nebo
základním zákonem života.

Bakterie  pomalu pronikají  do vnitrozemí a  rozšiřují  se  přes  vulkanickou suť jako tenká
vrstva plsti. Zakrátko se již rozmáhají rostliny, magické šperkovnice chlorofylu. Namísto aby
získávaly živiny ze svého okolí, produkují si je svépomocí, proměnou slunečního světla a
oxidu uhličitého na živoucí tkáň (rostlinné pletivo).

Přesně  v  okamžiku,  kdy  život  existoval  na  vypůjčený  čas,  v  nebezpečí  toho,  že  pohltí
veškerou  potravu  v  oceánu,  učinila  fotosyntéza  život  soběstačným. Nyní  si  může  život
vytvářet svou vlastní potravu—zhotovit si ji z vnějšího zdroje a nemuset tak záviset na jejím
obstarávání.

Některé z rostlin postrádajících chlorofyl shledaly jednodušším ostatní lovit, než si z vody a
slunečního svitu produkovat vlastní živiny. Tak vznikla první zvířata; život okrádající život;
vrazi.

Jakkoli  vyhlížejí  cize,  demonstrují  prvopočátky  potřeby,  záměru  a  vůle;  nezaměnitelné
znaky identity, první skutečné projevy já. Cosi nového zapustilo kořen v přírodě; něco, co
není poháněno vnějšími silami, nýbrž uváděno v pohyb zevnitř, podněcováno toliko ze sebe
samého a ničeho dalšího.

Povstávají kolonie zvířat, v nichž jsou důmyslně rozděleny životní funkce. Mnohobuněčná
stvoření se rozšiřují napříč moři, kde využívají každé nalezitelné opory k zajištění svého bytí,
bez ohledu na to, jak těsná nebo omezující se taková opora může na první pohled zdát.

Nahlížíme  stvoření  ne  jako  událost  ze  vzdálené  minulosti,  výsledek  již  završeného  a
zapomenutého dějství, ale spíše jako něco, co bez ustání probíhá v každém okamžiku: o nic
menší zázrak nyní, v této chvíli, než jakým bylo na samém počátku.

Film je jako síto, oddělující zrno od plev zdání, neměnné od proměňujícího se.
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Váleči, houbovci,  rohovitky, sasanky,  korály a medúzy: živáčci  zaplňují  nově pohostinné
vody v nepřeberných zástupech. Nejsou zde ještě žádné ryby; žádní krabi ani garnáti či
humři. Navzdory tomu se jedná o věk nebývalých možností; svět poprvé a naposledy prostý
soutěživosti. Dovoleny jsou ty nejdivočejší rozmary fantazie; uskutečnit se může cokoli. Z
mořské imaginace vyvěrají bizarní stvoření a posléze mizí navěky:  Halucigénie,  Opabinia,
Anomalocaris.

Objevují se kroužkovci a po nich první obratlovci; jednoduché ryby. Páteře a čelisti dovolují
obratlovcům opustit mořské dno, vzdát se hledání potravy v rozrytém bahnu ve prospěch
lovu větších tvorů.

Predátoři tvarují svou kořist, nutí ji vyvinout silnější brnění, zvýšit obratnost a rychlost. Jak
nanejvýš podivuhodná skutečnost, že kdyby život nebyl nucen čelit hrozbě násilné smrti,
nemusel by se nikdy pozvednout nad slizký kal.

Smrt vstupuje do stvoření coby pozdní příchozí, aby životu propůjčila větší způsobilost a
měřítkoparadoxně jej učinila silnějším a odolnějším.

Světlo se třpytí na vodní hladině a kyne nám vzhůru. Řasy se šíří z moře. Objevují se mechy
a játrovky. Zde na pevnině nepotřebují rostliny soupeřit o světlo. S chutí a vervou bytostí
neočekávaně  se  ocitnuvších na svobodě,  naplněny radostí  z  nově nabyté nezávislosti,  se
rozšiřují  vůkol.  Během krátké  doby  se  svahy  kopců  potahují  kobercem drobné  zelené
vegetace.

Mráz a lišejníky drolí horniny na půdu vhodnou pro více vyvinuté rostliny, které stále čekají
při pobřeží.

Ostrorepi se drápou na písečnou pláž, aby zde nakladli svá vajíčka. Mořská voda, úrodná
jako pivo, se vzdouvá a pění kolem nich. Kde dříve nebyl slyšet žádný život, ozývá se nyní
slabý, dobře známý chór hmyzu. Mnohonožky slídí v bahnitých mělčinách při ústích řek.
Škorpióni a píseční krabi  [v originále ghost crabs, pozn. překl.] vylézají z příboje, aby je
lovili. Po nich následují  šupinušky (rybenky) a brzy je možno spatřit také jejich okřídlené
příbuzné. Schopnost letu umožňuje hmyzu putovat za potravou široko a daleko, šířit své
potomstvo a uniknout z dosahu nepřátel, přestože se dosud žádný nepřítel neobjevil.

Je příroda pouhé počasí, nikdy nekončící koloběh rození a zanikání? K čemu směřuje? Jaký
cíl má v dohledu?

Nic nezůstává stejné, nic si nedokáže podržet své místo. Vše je růst a neutuchající vývoj.
Vším hýbe jedna a táž síla, hbitě postupující z podoby do podoby, bez ustání uhánějící
vpřed, aniž by kdy setrvala v jedné jediné; nijak ohrazená, a přece přítomná ve všech věcech,
nijak vyloučená, a přece se nacházející mimo vše.

Čas  od  času,  abychom nezapomněli,  že  sdílíme  perspektivu  našeho  hrdiny,  se  střihem
vracíme zpátky k Jackovi ve městě a sledujeme, jak si počíná v běhu svého každodenního
života.

První ryby s obojživelnými rysy obsazují  pobřeží. Širé, větrem zmítané pláně předešlých
eónů nahrazují bažiny a močály. Druhy vegetace jsou jednoduché, sporé. Nenašli bychom
žádné rákosiny ani traviny. Jediný květ dosud nerozjasňuje příšeří. Země je rozlehlý, vlhký
Eden. Vyjma oblastí v blízkosti pólů nejsou žádná roční období. Každý rok je jako poslední.

Plazi povstávají z obojživelníků a dinosauři zase z plazů. Mezi dinosaury, jak se tito tvorové
učí starat jeden o druhého, nalézáme první projevy mateřské lásky.
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Není také láska dílem stvoření? Čím bychom bez ní byli? Jak tomu bylo tenkrát?

Tiše jako stín se vědomí vkradlo do světa.

S příchodem prvních semenných rostlin: cykasů, blahočetů (araukárií), jehličnanů a jinanů,
se také rostlinná říše posouvá vpřed. Oslavná hudba se střídá s dlouhými úseky pokojných
zvuků; větru a mořských vln, cvrkotu cvrčků.

Všude se zdá, že příroda k něčemu směřuje. Proč tedy tak mešká na cestě ke svému cíli?
Proč tápebloudí, loudá se, opožďuje? Nač tolik zvratů a odboček a vracení se ve vlastních
stopách, jako kdyby hledala cestu skrze bludiště? Proč sama sobě klade překážky a zábrany,
které ji pouze uvádějí v nesnáz při vynalézání lstí pro jejich zdolání?

Savci vykukují ze svých skrýší ve stromech, kde čekají  na to, až sestoupí chladná noc a
uvrhne plazy do nehybnosti. Žádný z nich není větší než veverka, jen pár je sotva větších
než myš. Jsou tenkou a nejistou linií,  nenápadní v celkovém rázu krajiny,  kde přežívají
navzdory mnoha obtížím a neustálé hrozbě naprostého zničení.

Takový osud namísto toho čeká dinosaury samotné, poté co velký asteroid narazí do Země
a po léta ji zahalí příkrovem prachu. Rostliny odumírají; velcí plazi hladoví. Dlouhé roky
leží země ladem. Savci pozvolna vystupují dopředu a zabírají ta z míst, která po dinosaurech
zůstala uvolněná.

Příroda se jeví plýtvat a činit kruté chyby. Vždyť nebýt tohoto neštěstí, mohli dinosauři
vládnout zemi do dnešních dnů. Jak zvláštní pomyšlení, že pohroma a choroba by měly vést
život kupředuže se ukazují být nezbytnými pro jeho vývojže něco tak velkolepého by
mělo povstat ze základů bolesti, smrti a zmaru!

Lumek  [v originále ichneumon wasp, pozn. překl], krokodýl, žralokpomyslete, že také
oni jsou ovocem dlouhé, lopotné dřiny a kalkulustvořeni se stejnou péčí! Jak zvláštní, že
nyní trpělivě naplňují své všední úlohy a planou životem stejně skutečným, jako je ten náš!

Nyní se objevují trávy a moderní ptáci; nedlouho poté první primáti. Nakonec docházíme k
člověku, triumfu země, ideálu všech stvoření a zázraku zázraků. Kráčí se vztyčenou hlavou,
ramena široká a silná, pohled upřený na nebesa, koruna a klenot stvoření.

V rychlém sledu naznačujeme kroky, které jej přivedly od polodivokého kočovného života k
usedlé, stabilní kultuře.

Ochočuje si jelena a divokou ovci. Kryje svou střechu došky, aby se uchránil před proudy
deště. Orá brázdy a svádí vodu do svých polí.

V jak krátkém čase naše rasa obsadila tento svět, jak pozdní příchozí ve své podstatě jsme
pouhý  zárodekvíce  tvorové  budoucnosti  než  minulosti! Mohla  by  to  být  nevýslovná
budoucnost, leč navzdory tomu, že by příroda měla dostačovat našim potřebám, postavili
jsme se proti ní a proti sobě navzájem.

Vše pěje ve velkém chóru; každý tvor zná své místo a je šťastný. Jen člověk samotný nikoli.
Proč? Dokonce i  nyní žijeme v prvém dni. Nádhera vzdáleného počátku přírody září  v
našem nitru. A přece jsme nějakým způsobem sešli z cesty.

Jílek mezi obilnými klasy; jasně rudé květy vlčího máku, bodláky a trnité keře. Zpustošená
země.  Rozvaliny  starověkých  měst. Velké  zdi  stržené  válkou. Vyschlé,  opuštěné  studně.
Kamenná hlava jakéhosi prastarého božstva po krk pohřbená v písku. Chrám uchvácený
mořem.
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Proč se svět ocitl v troskách? Kde se stala chyba?

Náš  hrdina  je  ponechán  v  obavách  a  pochybnostech,  třebaže  ne  přesně  tam,  kde  byl
předtím.  Důvěřoval  přírodě,  že  mu  zodpoví  jeho  otázky.  Některé  zodpovídá,  ale  jiné
obratem vznáší.

Ztratili jsme věčné—v nás i mimo nás. Jak k tomu vůbec mohlo dojít? Jak to, že se tak děje
i nyní, dnes, v životě jednoho každého z nás?

Žebřík vedoucí do koruny stromu. Pramen vybíhající ze skály. Růže.

Jak máme obnovit věčné, po němž tak usilovně pátráme, když si vůbec nejsme vědomi, že
bychom měli?
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