
Záhadný obraz 

Záhadný obraz 

Tradiční prvomájovou akci Přátel Fotografie jsme v roce 2014 pojali jako výlet na Hukvaldy. 

Mezi sebou jsme vyhlásili soutěž „o nejpoetičtější fotografii“, do které jsem se zapojil jedním 

z mých nejpovedenějšách snímků, které jsem kdy na Hukvaldech „zmačknul“: před tmavou 

siluetou části hradu stojí rozsochatý strom, mezi jehož větvemi září slunce tak, že z něho 

vycházející paprsky odpovídají všeobecně zažitému zobrazení hvězd. Prozářená oblaka, listí 

stromu a modrá obloha doplňují vhodně poetickou kompozici obrázku. Celek se líbil nejen 

mně, ale i mým přátelům, kteří ho uznali za vítěze naší neoficiální minisoutěže. Mně se 

ovšem líbil tak, že jsem jej dal v servisu zhotovit jako obraz k pověšení na stěnu. Po přinesení 

domů a vybalení jsem zkonstatoval, že obraz je stejně půvabný, jako původní fotografie, 

vytisknutá na mé inkoustové tiskárně. Pověsil jsem jej na čestné místo přímo nad mou 

válendou, abych se jím mohl kochat vždycky hned při probuzení. 

Ale teď teprve to začalo být napínavé: Nejen první noc, ale zatím všechny další pod obrazem 

se mi zdály ne sice zrovna děsivé, ale přesto stresující sny, tu o pracovním úkolu, se kterým si 

nevím rady, tu o vlaku, který tak-tak stíhám, abych se dostal z jakéhosi velikého města domů, 

občas si nemohu vzpomenout, kde mám zaparkované auto (rovněž na cestu domů) … Když 

jsem obraz z hřebíku nad postelí sundal a postavil do kouta, sny buď nepřišly, nebo nebyly 

tak stresující; po návratu obrazu se celá situace opakovala.  

Časem zapracovala moje fantazie natolik, že jsem obraz začal považovat za jakousi 

zapomenutou historii z některého z mých minulých životů, který se odehrával v rytířských 

dobách na starém hradě; hvězda, pronikavě svítící skrze listí stromu, má být pro mne 

varováním před blíže neurčeným hříchem v mém někdejším životě – ale ani zanic si nemohu 

vzpomenout, o co tenkrát šlo a jak tuto situaci řešit! 

Z předchozího je vidět, že i v našem přetechnizovaném a digitalizovaném světě jsou stále věci 

mezi nebem a zemí, na které je racionální rozum krátký !! 

 


