Martin Čihák: Úvod do kinogeometrie
(podkladek k habilitační přednášce)
ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω1.

Dlouhá, předlouhá léta dlel a v myslích mnoha filmozpytců dosud přebývá chmurný mrak. Mrak
který zastiňuje krásu, krásu geometrie a matematiky vůbec. Ve stínu tohoto mraku se filmozpytci a
filmaři ještě více holedbají, že o tuto krásu, která by však mohla otevřít náhled k pravdě, vpravdě
nestojí. Jediné co se tu a tam do filmozpytu dostalo, jsou otázky kompozičního řešení obrazu
(zpravidla redukovaného na obraz statický), kde se s oblibou jak s kusem hadru mává s pojmem
tzv. zlatého řezu, aby byl vzápětí redukován na číslo, nikoli však na ono „nejiracionálnější“ z
iracionálních čísel, ale na jeho všelijak zaokrouhlenou a totálně již zpitvořenou podobu. A vždy se
studentům zatají, (nebo se to jen z nějakého důvodu neřekne?), že v pozadí tohoto objevu, stojí
výzva z Platonova dialogu Timáios, rozdělit danou úsečku tak, aby toto rozdělení bylo ze všech
nejkrásnější!
V dnešní běžné praxi je pojem „teorie“ již zcela oloupen o svůj původní význam a pro mnoho
filmopisců se stává jen slovním eskamotérstvím, a pro většinu tvůrců pak jen slovním salátem.
„Řecké slovo theória původně vypovídá o tom, co se děje, když slavnostní host ( ho theóretikos)
„přihlíží“ ( theórei) podívané, slavnosti určené bohům a lidem. […] Pythagorejci, Anaxagorás a
Platón povyšují teorii na filosofický pojem. Týká se nahlížení, které nevykonávají (jen) oči, ale
mysl, nús. […] Je to svědectví řeči; je rozumnou řečí, která v pojmech podržuje náhled. Taková řeč
může být pro druhého příležitostí k náhledu, ale sama je pro něj nejprve jen jedním z mínění,
jednou z příležitostí nebo jedním ze svodů. […] Pokud ovšem někdo za teorii považuje pojmovou
nebo jinou formální nápodobu něčeho zkušenostního, měl by vědět, že Platón pro to užívá
výrazu eikaisia (zobrazení), a ne theória . Ono simulující a modelující formální zobrazování je
opakem smyslu teorie a nemá co činit s poznáním; je nejvzdálenější mysli ( nús).“2
Rovněž tak sama geometrie je v mnohých myslích znetvořena do podoby „správného“ rýsování
ostře zahrocenou tužkou a nerozšmajdaným kružítkem. Avšak jen málo z nás mělo možnost
zakusit ve škole opravdové otevření geometrického světa, takové, kdy by náš zrak nekončil svůj
pohled v rovině papíru, nýbrž pronikl až tam, kde se otevírá sám geometrický svět. „Byly doby, kdy
jsme geometrický svět neznali. Děti, které se dosud neučily geometrii, ho neznají. Učitel jim ho
otevře. Jeho úkol je zdánlivě nesplnitelný, neboť ho nemůže ukázat, ani nenalezne dostatek slov,
jimiž by ho popsal. Může pouze různě tento svět navozovat. Například narýsovat čáry pomocí
pravítka a kružítka a říci, že se úsečkám a kružnicím podobají, avšak ukázat na nich může jen to,
čím se jim nepodobají. Do geometrického světa můžeme někoho vést jen na kus cesty, můžeme
ho přivést jen před jeho bránu, rozhodující krok však musí učinit každý sám.“3
O plodnosti setkávání filmu a geometrie (ale i matematiky dlící za rámcem klasické geometrie)
jsem byl vždy hluboce přesvědčen. Od chrastícího čertovského řetězu, kterým byl řetězec událostí
narativní kinematografie, jsem si odbyl své dětské nemoci s konvergencí dvou po sobě jdoucích
členů Fibonacciho posloupnosti, aby mne vzápětí upoutala síla boromejských kruhů. Tedy tří
pevně semknutých kruhů (přesně vzato mezikruží), které drží pevně pohromadě a přitom žádné
dva z nich se neprotínají. Poučen cestou Keplerovou, jsem se v bázlivém chvění vyhnul svůdnosti
pravidelných platónských mnohostěnů. Zejména pro porozumění filmovému střihu zdála se mi být
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známý nápis nad vchodem do Platónovy „jeskyně“.
Zdeněk Kratochvíl, Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann & synové, 1995, s. 99–100.
Petr Vopěnka, Úvod do četby Eukleidových Základů. In: Eukleides, Základy. Nymburk: OPS, 2008, s. 31.
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přínosnou teorie katastrof René Thoma. Při postupném narůstajícím setkávání s filmovou
avantgardou se mi vyjevovala nutnost se v celé této, pro mě do té doby prakticky neznámé oblasti
vyznat, uspořádat si ji tak, abych porozuměl vnitřním zákonitostem. Přednášet naučené a z knih
vyčtené informace je nesmyslné, pokud není sdělované podepřeno bytostným porozuměním a
vypracováním vlastní „mapy“ daného teritoria i metodiky orientace ve vztahu mapa a krajina. Bylo
to v průběhu devadesátých let, kdy (ještě v době „před internetem“) nebylo sdostatek snadno
dostupné literatury a pokud nějaká byla, byť byla vynikající, vždy se pohybovala v rámci tradičního
filmozpytu, někdy žel hraničícího až s pouhým filmopisectvím. O nejasném vymezení a orientaci
jež doprovází většinu autorů a poněkud zmatečném užívání pojmů (zejména zmateně byly užívány
pojmy, jako např. čistý film, abstraktní film, absolutní film atp.) v takových knihách se není nutné
podrobně zmiňovat. Domníval jsem se či spíše tušil, že nástrojem k porozumění avantgardnímu
filmu by mohlo být studium fraktálních útvarů. Předpokládal jsem, že díla filmové avantgardy se
oproti tradiční kinematografii, budou vyznačovat jistou neceločíselnou dimenzí, právě na rozdíl od
hladkých normálních filmů („celočíselných“). Proměny které probíhaly v narativním filmu jsem se
pokoušel oprostit od tradičního sevření „newtonovským teráriem“. Velmi přínosným, zejména pro
znázornění a porozumění tomu, jak se u narativního filmu vytvářejí skladebně-významové vztahy,
mi bylo použití pojmu fázový prostor. Pojmu převzatého z fyziky, který můžeme chápat jako určitou
vizualizaci vývoje systému. Není to prostor bezprostředně zrakem viditelný, ale jedná se o způsob
zviditelnění vztahů v průběhu vývoje systému, ve kterém jednotlivé body nepředstavují „místa“ v
klasickém časoprostorovém kontinuu, ale každý bod vyjadřuje určitý stav systému. Rovněž
cenným nástrojem, pro porozumění některým tématickým postupům z filmové avantgardy, mi bylo
souběžné sledování proměn fyzikálního a filmového obrazu světa, alespoň tak jak probíhaly
během první poloviny dvacátého století. Kupříkladu tvrzení Louise de Broglie o tom, že každé
částici je možné přiřadit vlnu, velmi úzce koresponduje s úsilím Ejzenštejnovým o formulaci
principů vertikální montáže. Stejně tak spory Bohrovy a Einsteinovy o problémech kvantové teorie 4,
mi pomohly zahlédnout analogické myšlenkové a tvůrčí zápasy v oblasti filmové avantgardy i u
ruských montážníků5. A bylo by možné uvést řadu dalších příkladů, kterými se do mého vůkolí
postupně prolamoval kinogeometrický svět, aniž jsem jej tehdy byl schopen takto pojmenovat.
Ovšem při vší nutné přísnosti k sobě samému nutno podotknout, že všechny tyto snahy, venkonců
stále zůstávaly jen v rovině zviditelněných analogií a metaforických obrazů. Vždy bylo „jedno
přikládáno k druhému“ tak, jako když odměřujeme délku látky. Vynoření se kinogeometrie, však
znamenalo radikální průlom do tohoto poněkud zkostnatělého uvažování.
Kinogeometrie6 se opírá o základní východisko, tedy o jistou souběžnost geometrického a
filmového vidění, jistou jejich rovnocennost, přinejmenším v tom, jaké cennosti nám dávají
nahlížet, neboť obojí nejsou smysly tělesnými ale duševními či duchovními. Stejně tak jako
nakreslenými obrázky na papíře mohu geometrický svět pouze navozovat, ale vstoupit do něho
musí každý sám, tak je tomu i se světem filmovým.
V samotném pojmu kinogeometrie nám sice zaznívá odkaz na tradičně chápaný pojem
kinematografie, ale nesmíme zapomenout na to, že sám pojem kino není chápán, jako odvozenina
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Tyto spory se viditelně projevily například v roce 1927, a to zejména na konferenci fyziků v Como a na
Solvayském kongesu v Bruselu, tedy ve stejném roce, kdy Ejzenštejn dokončuje Deset dní které otřásly světem
(Okt'jabr) .
„ Tehdy se nejen každý týden měnil program kin, ale i sám pojem kinematografie“ uvádí ve svých vzpomínkách
Kozincev (Život a film, Orbis, Praha 1975, s. 165., originální kniha vyšla v SSSR již v roce 1969 po názvem
Glubokij ekran). A podobné úvahy či reflexe přítomnosti, bychom nalezli třeba i ve vzpomínkách Heisenbergových
a dalších.
První přednáška věnovaná výhradně kinogeometrii byla přednesena v rámci symposia K tvarozpytu montážních
struktur, konaného dne 7. prosince 2013 v kapli Božího těla na UP Olomouc.
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od pojmu kinematografie, jakožto zápisu pohybu, nýbrž je usazen v jeho prapůvodním tvaru
společně sdíleného života - κοινóβιος. (κοινóς – společný, sdílený + βíος – život)7
Dále je třeba také zdůraznit, že v rámci filmové avantgardy, budeme mluvit toliko o filmu. Tedy o
onom převádění osvětleného na zářící, prostřednictvím světlachtivé filmové matérie. Oblastem
elektronického obrazu, magnetického záznamu, videoartu, digitalizaci a dalším podobným věcem
se záměrně vyhneme, neboť do oblasti filmu nikterak nepatří. Elektronicky generovaný obraz je
ontologicky zcela jiné podstaty. Navíc snadnost tvoření kopií rovněž vzhledem k zákonu rovnováhy
množství a modality bytí, již tento typ (digitálního) obrazu odsouvá do rovin jiných. „Čím vyšší
modalitu bytí některé jevy mají, tím méně jich může být vytvořeno. Nebo též čím více jich
vytvoříme (čím více jich vznikne), tím nižší modalitu bytí budou mít (tím méně hodnotné bude jejich
bytí). […] Krátce řečeno, již v samotném množství jako takovém je obsaženo, že vznik je
podmíněn zánikem v tom smyslu, že nedochází-li při vzniku k tomu odpovídajícímu zániku,
nastává degradace bytí toho, co již vzniklo nebo vzniká.“ 8 Jedinečnost filmu tkví v tom, že je zde
vznik obrazu spojen s maximálním zánikem. „Jednou osvětlené políčko, je nenávratně „ztraceno“,
může být osvětleno jen jedinkrát v dějinách vesmíru a tímto uskutečněním tuto jedinečnou
potencialitu ztrácí9. Dochází tak k vysokému stupni zániku při vzniku obrazu, tedy při setkání světla
a filmové matérie. Navíc u filmu je totožné místo tohoto vnitřního přetváření s místem, kde je tato
proměna uchována10. Naproti tomu u digitálního obrazu nedochází k láskyplnému
neopakovatelnému oplodnění, které se uskutečňuje ve filmové emulzi, nýbrž jen k perverznímu
opakujícímu se oprcávání. CCD prvek je stále znovu atakován světlem, a to bez možnosti své
vlastní proměny, a tak jen v krátké excitaci zabije foton a znásilní jej v proud elektronů. Že v tomto
procesu, navzdory zániku fotonu, modalita bytí výsledného obrazu nenávratně konverguje k nule,
je nabíledni.“11
Kinogeometrickou metodu můžeme v poměru k jiným filmozpytným metodám označit za změnu
srovnatelnou s použitím úhloměru pro měření vzájemných vztahů (úhlových vzdáleností) mezi
objekty na obloze, tedy mezi objekty, které nemáme takříkajíc bezprostředně „po ruce“. A to právě
na rozdíl od vážení a měření délky, které vždy souvisely v běžné praxi s hmatovou zkušeností, ať
už potěžkáváním v ruce či na vahách, či přikládáním měřítkového etalonu k příslušnému kusu látky
či čehokoli podobného. Úhloměr a jeho „přístrojová“ modifikace do podoby Jakubovy měřičské
hole, pak byla základním astronomickým nástrojem až do vynálezu dalekohledu. Ale i ono
nadšenecké hledění skrze „přibližující rourku“, bylo záhy „nově vylepšeno“ tím, že tato rourka byla
napevno spojena s úhloměrem. Tedy dalekohled je extenzí úhloměru. Nebo jinak řečeno,
zapomeneme-li na tuto skutečnost, pak výpověď o viděném pozbývá smyslu, neboť je vytržena ze
svých souřadnic, svého okolí i vůkolí.
Soustředíme se nyní na oblast filmové avantgardy, na níž se kinogeometrický svět poprvé vyjevil.
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Původně tak byly označovány jedny z prvních forem mnišského klášterního společenství, založené Pachomiem ve
4. století po Kr. Srovnej též s ruským označením tohoto společného bytování – кино́вия.
8 Petr Vopěnka, Meditace o základech vědy. Práh, Praha, 2008, s. 122.
9 Samozřejmě nebereme v úvahu možnost několikanásobné expozice, která se ale s tímto tvrzením nevylučuje.
10 Video technika, tedy elektronický obraz a magnetický záznam, přinesla oddělení těchto míst, a to nejen ve smyslu
prostorovém, ale přísně vzato i v časovém, v nichž k těmto událostem dochází. Tímto oddělením byla umožněna
opakovatelnost záznamu na témže nosiči, ovšem pochopitelně za cenu ztráty záznamu předcházejícího. Dalším
krokem v tomto směru bude vytvoření takového záznamového média, u kterého by při novém záznamu
nedocházelo ke ztrátě předcházejícího, přičemž počet možných záznamů nebude pochopitelně nekonečný, ale zmizí
za obzor přirozené, prakticky uskutečnitelné spočetnosti. Soudobé „káčkařství“, tedy usilování o „stále vyšší
obrazovou kvalitu a její fixaci“ je nejen bezbřehým pachtěním se, nedůstojným člověka, ale rozšklebuje svůj chřtán
do podoby pekelné propasti, čemuž nasvědčuje i sám název DCP, který musíme nahlédnout v jeho skutečné
tvářnosti jako духовную цифровую прелестъ (ДЦП).
11 Martin Čihák, Ponorná řeka kinematografie, NAMU, Praha , 2013, s. 18.
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Jde také o oblast kinogeometricky prozatím nejvíce prozkoumanou. Můžeme si ji na základě
vztahu k výrazovým a skladebným prostředkům rozdělit do šesti 12 následujících oborů13: od
historicky prvních výhonků filmové avantgardy v podobě absolutního a čistého filmu, přes
avantgardní film v užším slova smyslu, jež má ve svém středu postavu a pracuje s jistým typem
narativní struktury, až ke sklíženému filmu, kterým označujeme velmi široký obor, kam spadají
filmová koláž, found-footage, materiálový film atd, které navzdory své zdánlivé různosti spojuje
jednotící skladebný motiv, totiž dávat nový význam nalezeným fragmentům a z těchto pak vytvářet
nový významuplný celek.
Uveďme si ještě několik příkladů, které nám poslouží jako zástupné pro lepší porozumění
jednotlivým oborům avantgardy:14
absolutní film – Hans Richter Rhythmus 21 (1921), Walther Ruttmann Opusy I - IV (1919 -24)
čistý film – Henri Chomette Jeux des reflets et de la vitesse (1925), Stan Brakhage Commingled
Containers (1997)
avantgardní film – René Clair Entr'Acte (1924), Alex Hammid a Maya Deren Meshes of the
Afternoon (1943) aj.
sklížený film – Bruce Conner A Movie (1957), Robert Breer Eyewash (1959)
Otevře-li se nám před naším zrakem zároveň geometrický svět i svět filmové avantgardy,potom
jako výsledek této interference můžeme evidovat15, že tyto čtyři obory filmové avantgardy
odpovídají právě čtyřem kuželosečkám, které povstávají při řezu pláště rotačního kužele16 rovinnou
plochou. Jsou to kružnice, elipsa, parabola a hyperbola.

Obdobně jako se nám v geometrii řezná rovina, prostupující kuželovým pláštěm, stává jakýmsi
„plátnem“ na němž se vyjevuje částečná podoba mateřského kužele, tak nám kinogeometrie
12 Podrobné objasnění jednotlivých oborů i zdůvodnění toho kterého záměrného ohrazení nalezne čtenář průběžně v
knize Ponorná řeka kinematografie, NAMU, Praha , 2013.
13 „Český název obor je výstižný, neboť takto byl původně označován určitý díl pole, jenž byl k nějakému předem
stanovenému obdělávání zorán jako celek odděleně od zbývajících částí pole.“ Petr Vopěnka, Meditace o základech
vědy. Práh, Praha , 2008, s. 86.
14 Osobní divácká zkušenost s níže uvedenými filmy, je nutnou podmínkou dalšího čtení tohoto textu!
15 S pojmem evidence zde pracujeme tak, jak jej známe z geometrie: Něco evidovat, znamená nejen to vidět a být si
vědom toho co vidím, ale i toho v jakém výkladu to vidím vyložené.
16 Tento tvar filmového universa mi byl dán v náhledu, který pak byl dalším nahlížením upřesňován a zároveň jsem i
rozpoznával meze jeho platnosti. Jednou z cest jak může čtenář sám dojít k porozumění tomuto tvaru, je například
analýza způsobů zkoumaní tvaru filmového universa filmovými avantgardami v průběhu dvacátého století. Nutno
ještě připomenout, že Eukleides uvažoval pouze jednoduchý kužel. Dvojitý kužel „zavedl“ až Apollonios z Pergy,
který také rozpoznal, že hyperbola má dvě větve. Od Apollonia rovněž pochází, námi dodnes používané označení
kuželoseček: elipsa, parabola, hyperbola.
4

umožňuje vidět, evidovat a uchopit jednotlivá díla filmové avantgardy, jako různé „aspekty“ jedné a
té samé věci, filmového universa. Nebo obráceně řečeno, z jednotlivých filmových děl (tedy dílčích
tvarů) lze zpětně usuzovat na původní mateřský tvar, z něhož tyto tvary povstaly operací řezu.
Vynoření se tvaru filmového universa v podobě pláště rotačního kužele, probíhalo původně tak, že
byl hledán jakýsi společný či mateřský tvar, z něhož by kružnice, elipsa, parabola i hyperbola
mohly společně povstat. A to prostřednictvím jednoduché operace řezu, která je nám soupodstatná
s konkrétním filmovým dílem. Můžeme také říci, že v těchto křivkách (filmech) je jejich společný
mateřský tvar jedinečným způsobem přítomen provedenou operací řezu – tedy svinut řezem.
Kinematografie je tedy svinování řezem, prováděné prostřednictvím světlachtivé filmové matérie.
Pokud si úhel, který svírají osa rotace a rotující přímka (generatrix) označíme jako ϐ (beta)17 a
úhel, pod kterým je řez vzhledem k ose rotace veden jako ϑ (théta), pak si můžeme celou situaci
snadno vyjádřit následující tabulkou, kde označujeme řeznou rovinu jako ρ (ró) :
Název oboru
filmové avantgardy

Absolutní film
absolute film

Čistý film
pure film

(der absolute Film)

(cinéma pur)

ϑ

Úhel řezné roviny k
ose kuželové plochy 19

ϑ = 90º

kuželosečka

křtalt

20

Avantgardní film
avant-garde film

Sklížený film
assemblage film18

ϐ < ϑ < 90º

ϑ=ϐ

0º ≦ ϑ < ϐ

kružnice

elipsa

parabola

hyperbola

ο (omikron)

σ (sigma)

ψ (psí)

ϰ (kappa)

17 Úhel ϐ (beta) předpokládáme prozatím neměnný. Další studium kinogeometrie nám samozřejmě ukáže, že i úhel ϐ
nemusí být konstantní, ale proměňuje se též na tom kterém konkrétním řezu. To je ovšem až další krok na cestě za
kinogeometrií, proto prosím čtenáře, aby prozatím považoval ϐ za pevný.
18 pojmem sklížený film, zde označujeme poměrně široký obor, dříve chybně vnímaný jako obory oddělené - filmová
koláž, found-footage, materiálový film atp., jejichž společným jmenovatelem je dávat nový význam nalezeným
fragmentům, proto užití anglického termínu assemblage film může být poněkud zavádějící (na rozdíl od českého
pojmu sklížený film) neboť má své tradičně chápané vymezení.
19 Zatím pro zjednodušení uvažujeme , že úhel ϑ se pohybuje v intervalu 0º ≦ ϑ ≦ 90º. Rozšíření úhlu ϑ (théta) na
celých 360º by přesáhlo rámec tohoto textu a zbytečně by pro tuto chvíli vstup do kinogeometrie zamlžovalo.
Důvod volby úhlu ϑ jakožto úhlu který svírá sečná rovina s osou rotace je volena záměrně takto, ačkoli by se nám
„chtělo“, jsouc svázáni tradicí ortogonálního souřadného systému, počítat úhel od horizontály. Uvádění velikosti
úhlů ve stupních je vstřícným krokem směrem ke čtenáři, ačkoli uvádění velikostí úhlu v radiánech by bylo
bezpochyby esteticky působivější a uspokojivější.
20 Proto je nutné čtenáře upozornit, že pokud budou slovo „křtalt“ v textu „přeskakovat“, bez toho že by jej opravdu
přečetli, oslabují své porozumění jeho významu.
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Zavedení pojmu křtalt i označení jednotlivých křtaltů příslušnými řeckými písmeny je zcela
klíčovým pro další rozvíjení kinogeometrie. Z této tabulky se nám může nyní jevit, že jde jen o jiné
označení pro kuželosečku, ve skutečnosti však křtalt je významově plnější neboť se jedná o
kinogeometrický tvar21. Křtalt je pozapomenuté starší české slovo, které se pohybovalo ve
významových obrysech: podoba – ozdoba, proto se nám jeví tak příhodným pro označení
kinogeometrického tvaru. Navíc souhláskové spojení křt je svojí výslovností poněkud náročné i pro
ty, kterým je čeština mateřštinou, takže při vyslovování tohoto slova si uvědomujeme průběh toho,
jak toto slovo vyslovujeme, a tudíž je nám poukazem k uskutečňování příslušného křtaltu, který
nesmíme chápat jako statický tvar, ale výhradně jako tvar povstávající.
Obor avantgardního filmu (křtalt ψ) se nám může jevit tvarově „chudý“, stejně tak jako obor
absolutního filmu (křtalt ο), neboť oba představují velmi striktně definované řezy (přesně určené
hodnotou úhlu ϑ). Ačkoli jsou kuželosečky v geometrii „spojitě“ převoditelné, tedy od jedné lze
plynule přejít k další, přesto se kvalitativně liší a ony mezní hodnoty v nichž se tvary radikálně
proměňují, ustavuje kinogeometrická místa, jež jsou jedinečná intenzifikací vztahů a pohybů 22,
které jejich ostrost, v jistém pohledu rozmývají, což vytváří vnitřní tvarovou bohatost avantgardního
filmu, případně filmu absolutního. Můžeme také říci, že čistý a sklížený film (křtalt σ a křtalt ϰ) jdou
naproti sobě a setkávají se v podobě avantgardního filmu (křtalt ψ) z něhož se jako zcela nový
prvek vynořuje postava. Tuto skutečnost můžeme formulovat i tak, že montáž v obraze se setkává
s montáži mezi obrazy v podobě avantgardního filmu v užším slova smyslu.
Užitečnost zavedení pojmu křtalt osvětlí se nám blíže v následujícím. Dosud jsme totiž uvažovali
pouze tzv. regulární řezy, tedy řezy, které neprocházejí vrcholem kuželového pláště.
Kinogeometricky řečeno se jedná o případy, kdy vrchol V nemá účast na žádném z povstávajících
křtaltů. Pokud vedeme řeznou rovinu samotným vrcholem V dostáváme tyto možné tvary:

V geometrii označujeme výsledky těchto řezů jako tzv. singulární či degenerované kuželosečky. Na
první pohled evidujeme, že žádná z nich nemá podíl na ideji křivosti, která nám byla do jisté míry
sjednocující vlastností u předcházejících čtyř oborů filmových avantgard. Zde jsou výsledky řezů
„jen“ rovné čáry (přímky), a v jednom případě dokonce pouze samotný bod! Ztotožníme-li tento
poslední případ (sedmý typ řezu v našem dosavadním počítání)23 s tím nejzásadnějším ve filmové
tvorbě, totiž s pokorným autorským mlčení, jehož výsledkem není žádné konkrétní
kinematografické dílo, pak zbývající dva případy nám kinogeometricky ztělesňují na jedné straně

21 Některý čtenář jistě již nyní nahlédne, a jiný třeba později, že že stejným ba přímo identickým tvarům
geometrickým (např jedné konkrétní kuželosečce), může odpovídat několik různých „chutí“ příslušného křtaltu.
22 Lotmanovsky řečeno jde o „oblast zrychlených sémiotických procesů.“ (in Tartuská škola, NFA, Praha, 1995, s.
221.)
23 Tento křtalt je hovorově nazýván dageš, podle nejmenšího diakritického znaku hebrejské abecedy, který má podobu
tečky.
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případ spontánního filmu24 (přímka) a na straně druhé strukturální25 či chcete-li metrický film (dvě
různoběžky). Tuto skutečnost můžeme opět znázornit přehledně do tabulky, kam jsme navíc
doplnili Kubelkův film Arnulf Rainer (1960) a pro názorné srovnání i pod stejným úhlem (ϑ = 0º)
vedený řez, který však vrcholem V neprochází, tedy klasický found-footage film v podobě
Connerova A Movie (1957).

Název oboru filmové
avantgardy

Strukturální film

Poloha vrcholu V

V∈ χ

ϑ

Úhel řezné roviny k
ose kuželové ploch

0º ≦ ϑ < ϐ

kuželosečka

dvě různoběžky

křtalt

χ (chí)

Spontánní film

Arnulf Rainer

A Movie

Peter Kubelka

Bruce Conner

V∈ι

V∈ χ

V∉ ϰ

ϑ= ϐ

ϑ = 0º

ϑ = 0º

přímka

dvě různoběžky26

hyperbola

ι (iota)

χ (chí)

ϰ (kappa)

Zde nám konečně může být zcela jasné, proč bylo zavedení pojmu křtalt natolik důležité. Zatímco
geometricky jsou výsledkem řezu strukturálního filmu dvě různoběžky27, kinogeometricky je
musíme chápat jako útvar jediný! Právě uvědomění si toho, že ačkoli vidíme „dvě čáry“ musíme je
evidovat jako jediný kinogeometrický tvar, tedy křtalt χ (chí), je klíčem k porozumění
strukturálnímu filmu. Na tomto příkladu se nám jasně vyjevuje odlišnost (ale i sounáležitost)
geometrického a kinogeometrického vidění.
V tomto našem vstupu do kinogeometrie ponecháváme zcela stranou, že způsob vedení řezu,
přísně vzato, ovlivňuje i to co je řezáno. Pro lepší představu si to můžeme připodobnit k „účinnému
24 Spontánní film představuje poměrně úzce definovaný( quite narrowly defined) obor, v němž se zpravidla jedná o
instantní strukturaci reality, tedy jinak řečeno, in which the resulting montage is immediately connected with the act
of shooting; jako příklad nám mohou posloužit filmy např:Jonas Mekas Walden: Diaries, Notes And Sketches
(1969), Kurt Kren 8/64 Ana a další.
25 Jako příklad strukturálních filmů, vymezených klasickými „axiomy“ P. A. Sitneye, si můžeme uvést následující
filmy: Peter Kubelka Adebar (1957), Schwechater (1958), Arnulf Rainer (1960), Kurt Kren 3/60 Bäume im Herbst,
Kurt Kren 15/67 tv , Michael Snow Wavelength (1967) a řadu dalších.
26 U filmu Arnulf Rainer spolu tyto dvě různoběžky svírají maximální možný úhel = 2ϐ (dvě beta). Dospíváme tak k
důležitému kinogeometrickému tvrzení, totiž, že nelze vytvořit v daném filmovém universu žádný takový film,
jehož „dvě různoběžky“ by svíraly úhel větší než 2ϐ. To je ostatně i jedno ze zásadních poselství tohoto Kubelkova
filmu, kterým doslova ohmatal hranice samotného filmového universa, aby pak o více jak čtyřicet let později ve
svém filmu Antiphon, zkoumal tyto hranice jako meze v nichž jsme svobodně sevřeni.
27 Někdy bývá tento útvar označován v geometrii jako tzv. singulární nebo degenerovaná hyperbola.
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průřezu“, tedy pojmu kterým v subatomární fyzice popisujeme interakci neutronů s atomovým
jádrem, kdy se pro rychlé neutrony jeví jádro jinak velkým než pro pomalé neutrony. 28 Ovšem sám
tvar filmového universa, ač jej zde bereme za fixní (v rámci daného vhodně vybraného souboru
děl29, nad kterým provádíme kinogeometrický náhled), může nabývat i jiných podob. Považme jen
případ, kdy vrchol kužele oddálíme „hodně daleko“ , chtělo by se říci do nekonečna, ale to už by
byla výpověď překračují rámec tradiční, z antického světa povstalé, matematiky geometrického
názoru. Nicméně pokud si takový ústupek jen tak „na oko“ dovolíme, kuželová plocha se nám
„roztáhne“ v plochu válcovou.30 Mohli bychom tedy říci, že válec je kužel s vrcholem v nekonečnu.
Ostatně v počátcích filmové avantgardy, tedy s prvními filmy Ruttmannovými, Richterovými či
Chomettovými, mohlo být dokonce filmové universum vykládáno jakocylindrické, nicméně obdobné
tvary výše zmiňovaných filmů mohly stejně dobře povstat jako řezy rotačního elipsoidu. Právě
problematika porozumění tvaru filmového universa, tedy konkrétně způsob proměny chápání jeho
tvaru je jedním z témat, které se zřetelně vyjevuje na dějinách filmové avantgardy. Absolutní film,
byl alespoň ve svých počátcích jasně veden představou kulového tvaru, tedy kulové sférické
plochy. Uzavřené křivky křtaltů ο (omikron) a σ (sigma) jsou a jevily se uzavřenými. Otevření do
tvaru parabolického přichází z postavou, přičemž tato cesta se prolamuje do našeho světa
nejvýrazněji a přitom sotva znatelně31 v podobě Hackenschmiedovy Bezúčelné procházky.
Co se vlastního tvaru kinematografického universa týče, jeho tvarová příbuznost se světelným
kuželem šlehajícím z každého filmového projektoru jest nabíledni. Tato skutečnost se bezpochyby
nejvýrazněji manifestuje v díle Anthonyho Mc Calla Line Describing a Cone32(1973), který můžeme
označit za první populárně naučný ba přímo až instruktážní kinogeometrický film, jenž sám sebe
ztělesňuje jako uskutečňující se filmovou událost. Ukazuje se nám, že vrchol filmového universa
ač jej geometricky nahlížíme jako bod, kinogeometricky můžeme dokonce evidovat, že má vnitřní
povahu víru, tedy turbulence (ač stále zůstává v platnosti ono Aristotelovské vymezení, že „bod je
co nemá dílu“). Vztaženo na všechny body či místa ve filmovém universu pak každý takový bod se
může stát turbulentním a jako takový pobývat ve křivce, která obléká háv příslušného křtaltu.
Kinogeometrii filmových avantgard lze považovat v hrubých obrysech již za načrtnutou a proto je
možné z ní těžit řadu překvapivých otázek, k nimž pravdivá odpověď, je-li ji vůbec třeba, jest již
pevně přimknuta. To, že se tzv. „odborné vědecké texty“ většinou uveřejňují až když jsou „hotové“
ve smyslu uzavřenosti a jistého zhodnocení vůči počátečním předpokladům či všelijak „potvrzeny“,
jeví se mi poněkud omezujícím. Často totiž cesta k dosažení výsledku, třeba i chybného, může být
zajímavější a pro druhé plodnější než konsistentní soubor nezvratitelných tvrzení. Věda a
filmozpyt, kinogeometrii nevyjímaje, musejí být živé, neatrofované. Proto následující odstavce
berme jako podnět pro čtenáře a snahu vyprovokovat jej k vlastnímu prohloubenému náhledu do
kinogeometrického světa.
Lze vyslovit obecnou kinogeometrickou hypotézu, v tomto znění: Každý vhodně vybraný soubor
filmových počinů (corpus) lze otevřít kinogeometrickému náhledu33. Samozřejmě bychom mohli
nyní dlouze psát, co se míní oním „vhodně vybraným“, mohli bychom si klást různé podmínky pro
hřebeny jimiž bychom kinematografický svět pročesávali, ať už by to bylo vymezení žánrové,
stylové, regionální, historicky či třídně podmíněné atd. Prozatím přijměme jako minimální
28 V angličtině se jak pro řez třírozměrného tělesa rovinnou plochou tak pro vyjádření účinného průřezu používá
stejné slovní spojení: cross section.
29 Zkráceně označujeme takovýto „vhodně vybraný soubor“ slovem corpus.
30 Tuto cylindrickou úvahu evokovala poznámka prof. Rogera Odina, kterou vznesl na mé přednášce v rámci
konference Re-prezentace minulosti na UP Olomouc dne 15. 3. 2014, za což mu patří můj vřelý dík.
31 Slovní spojení jako např zde uvedené „nejvýrazněji a přitom sotva znatelně“, jež jsou zdánlivě protimluvná, jsou
však v kinogeometrii vazbami s vysokou hustotou výskytu a značnou významotvornou těhotností.
32 Osobní zkušenost s tímto dílem, byla rovněž jedním z případů , kdy se kinogeometrie prolamovala do mé osobní
zkušenosti, byť tehdy ještě nebyla takto nazývána.
33 Když jsem tuto hypotézu spatřil, tak se mi nejprve jevila neuvěřitelně neskutečnou a nemožnou a pak náhle zase
jako naprosto evidentní, což se určitou dobu opakovalo, než zaznělo, že by mezi těmito výklady mohl panovat
vztah jisté komplementarity.
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požadavek na takový soubor to, že nám musí ležet před obzorem34. Tedy, že každý filmový počin v
takovém souboru zahrnutý musíme mít určitým způsobem svinutý před obzorem. Pokusil jsem se
například uplatnit kinogeometrický náhled na „vhodně vybraný“ corpus ruských montážníků, tedy
převážně na jejich tvorbu let dvacátých, s mírným přesahem do počátků zvukové éry. Jen
namátkou uvádím pár příkladů, abych naznačil obecnou plodnost kinogeometrického náhledu.
V kinogeometrii ruských montážníků, se jeví zcela zřejmá Ejzenštejnova cesta od Stávky - od
křtaltu ϰ (kappa) ke křtaltu ψ (psí), kam dospěl Alexandrem Něvským. Nad vší pochyby jasný je
Vertovův tvůrčí pohyb mezi křtaltem ι (iota) svazaným s površkou – (generatrix) a křtaltem χ (chí),
přičemž jeho řez má charakter jisté oscilace v okolí vrcholu V. Vrcholné Vertovo dílo Muž s
kinoaparátem pak představuje zcela vědomý řez rovinou, která se co nejtěsněji přimyká k ose
rotace, přičemž povstává dílo v sovětské montážní škole ojedinělé, které zde zaujímá obdobné
postavení jako Arnulf Rainer ve filmové avantgardě35. Ovšem nemůžeme neuvidět, že na druhé
straně je Muž s kinoaparátem nesmírně tvarově parabolický, nesoucí ve svém podloží tvarosloví
křtaltu ψ (psí), tedy toho, proti kterému Vertov tolik brojil - vedral se mu do komůrky zadními vrátky.
Tato skutečnost, jež je zcela evidentní, se mi však jasně ukázala až s kinogeometrickým
náhledem. Ve Třech písních o Leninovi, se Vertov pokouší o evokaci křtaltu ψ (psí) v blízkém okolí
površky (generatrix), ovšem při naprosté rezignaci na to, že takto vedený řez by měl procházet
vrcholem V (vertex)36, ač jím nevyhnutelně prochází. Je to naprosto ojedinělý a odvahyplný pokus.
A také můžeme v kinogeometrickém náhledu zahlédnout, díky porozumění vztahů mezi křtalty χ
(chí) a ϰ (kappa), tedy výkladu křtaltu χ (chí) jako singulární (nevlastní) hypeboly, onu zvláštní
blízkost Ejzenštejnovu a Vertovovu, jako blízkost dvou mužů stojících nad společným žlábkem.
Každý hledí upřeně před sebe a zapomíná, že to je i směr pohledu toho druhého, ba i na to, že
kdyby nic jiného, tak ten žlábek je jim společný. Ano, opravdu až sem dohlédne kinogeometrické
vidění!
A konečně se nám mohou vyjevit i jisté kinogeometrické vztahy, které překračují rámec předem
„vhodně vybraného“ souboru. Vyjeví se nám nejen již zmiňovaný vztah Arnulf Rainer – Muž s
kinoaparátem, ale spatříme i to, že Vertovův Jedenáctý má v rámci montážníků obdobné vztahy,
jako má kupříkladu Krenův 31/75 Asyl, vůči zbytku avantgardy37. Ale to už se dostáváme do
oblasti, která překračuje úvod do obecné kinogeometrie a zacházeli bychom do oblasti speciální
tzv. příčné kinogeometrie, která nezkoumá samotná filmová díla, ale jejímž vlastním předmětem
výzkumu jsou vztahy mezi těmito filmovými díly, a to i napříč různě „vhodně vybranými“ corpusy ze
světa kinematografie.
Podstata kinogeometrie je dána náhledem (tedy schopností současného geometrického i
kinematografického vidění), proto analytický popis, který chápe kuželosečky jako geometrické
místo bodů, jež mají pevný poměr vzdálenosti od pevného bodu (ohniska) a od řídící přímky, jež se
zove excentricita, zde nebudeme brát prozatím v úvahu, neboť se vymyká naší bezprostřední
evidenci. Přičemž pojem evidence, zde chápeme, v tom smyslu jak jej známe z geometrie. Něco
evidovat tedy znamená nejen to vidět a být si vědom toho, co vidím, ale být si vědom i toho, v
jakém výkladu to vidím vyložené. Avšak upadnutí do racionálního kalkulu by bylo tragickou chybou,
proto je třeba nikdy nezapomenout právě na prvotnost náhledu 38. Přistupovat ke kinogeometrii jako
k nějakému „modelování“, je sice možné, a dokonce lze z takového sepětí vydobýt velmi plodné
otázky, nicméně je to přístup bytostně rozdílný od kinogeometrického nazírání onoho
interferenčního obrazce, který nám vzniká, když zároveň zaměřujeme naši pozornost do světa
geometrického i do světa kinematografického a stáváme se kinogeometry.
34 I když i toto samo „nacházení se před obzorem“, by si zasloužilo podrobnější rozbor, na který zde však není v tuto
chvíli místo. Stejně jako požadavek na uzavřenost vybraného souboru, neboť pak se na ní kinogeometrické jevy
vyjevují mnohem zřetelněji a ostřeji.
35 Přiznejme si, že tuto pravdu lze zahlédnout či alespoň vytušit i bez kinogeometrického náhledu. Nicméně
kdybychom postupovali dále a uviděli bychom souvztažnosti, které dlí společně kupříkladu v díle Dovženkově a
Fischingerově, asi bychom i mnohého slušného filmozpytce přece jen trochu vylekali.
36 V jazyce anglickém na nás vykukuje podobná tvářnost slov vertex -vortex.
37 Chovám dosud nepotvrzenou domněnku, že tento vztah je dokonce obdobný i v rámci vlastní Krenovy tvorby,
pokud bychom provedli kinogeometrickou analýzu samotného Krenova celoživotního díla.
38 Sama prvotnost náhledu, ovšem ještě neznamená žádnou garanci pravdivosti tohoto náhledu.
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