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STAV VÝTVARNÝCH REKONSTRUKCÍ OBECNĚ
Pro veřejnost musí být velmi zarážející fakt, že rekonstrukce předváděné
v publikacích, expozicích či v médiích rozhodně nemusejí být spravedlivě a poctivě
provedeny. Pohledy na dávné kultury a vizáž pradávných lidí mohou být jen neobhájitelné
opisy jiných starších vzorů a narychlo nějak tak seskládaných pocitů a předpojatostí, které jen
budí dojem skutečných rekonstrukcí.
Pro nezasvěcené je šokem, že doposud neexistují specializovaná pracoviště, kde by
se rekonstrukcím systematicky věnovali kvalifikovaní odborníci, ba že nejsou ani
kvalifikovaní profesní odborníci.
Stejně neuvěřitelně zní fakt, že chybí mechanismy zajišťující vznik písemného
popisu rekonstrukční práce. Proto dominuje v této oblasti zcela zbytečně a ostudně práce,
která se dá označit jen jako pseudorekonstrukce, pavěda nebo prostá nicota z obcházení
rekonstrukcí (,,umělecká“ invence, ,,legrácky“, ,,dětské“ kresbičky), nebo přímo rezignování
v této oblasti.

Praha, Václavské náměstí 2011 - vchod do budovy Národního muzea. Jako symbol dávných
časů je užita dřevěná palisáda zcela nepodložitelně opracovaných kůlů. Podobně jsou řešeny
skanzeny i většina plošných rekonstrukcí. Chybí totiž nejzákladnější zpracování tématu a
postupy, jak jej akceptovat, stejně jako databáze takových základních prací.
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Pan Profesor Josef Unger (Katedra
antropologie MU) si dá tu práci, aby do
modelu dřevěné palisády zapracoval
člověka, jeho míry, anatomii, ale také vliv
vody i vojenskou strategii. Úkol, který se
měl řešit hluboko v minulém století, se řeší
na konci první dekády 21. století. Nicméně
není síly a prostředků, jak nový poznatek
dostat k veřejnosti.

Rekonstrukce, které by měly vyšší cíl, je však nutné realizovat nejen z důvodu, že je
to proveditelné, ale také proto, že je to naprosto alarmující a ostudné mrhaní prostředky, když
finance jdou na archeologický výzkum a na jiné, pro rekonstrukce potřebné výzkumy a
výsledky zůstávají jen textovými zprávami, uloženými kdesi v knihovnách samy pro sebe.
Naopak musí být rozhodně nutné zpětně prezentovat veřejnosti výsledky práce, na kterou
vydala svoje prostředky. To je aktuální zvláště v poslední době, době krize a šetření
spojeného s odmítáním nefunkčních a neproduktivních stereotypů.
V současnosti jsou skutečné, systematicky vytvořené obrazové rekonstrukce kultur minulosti
součástí moderní paleoetnologie - k nalezení v jediné expozici projektu Antropark. Tato
expozice hostuje na webu Akademie věd ČR v Brně. Obrazový materiál zahrnuje stav k roku
2006 s drobnými aktualizacemi. Expozici navštívilo přes 10 tisíc návštěvníků našich a 20 tisíc
návštěvníků zahraničních. Expozici využívají především studenti jako důležitý a názorný
zdroj informací ke studiu historie, prehistorie, archeologie a kulturní antropologie, popř. dějin
umění a jejich vyučující z ní čerpají materiály k vlastní výukové prezentaci. Materiálů se také
interně užívá k tvorbě plakátů pro akce na vysokých školách, či jako podklady k textům
studentských prací. Stejně tak hojně se používají obrazové rekonstrukce pro odbornou
prezentaci na archeologických konferencích.
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Například, kde obyčejná archeologie konstatuje
ohniště a redukcionalisticky předvádí jen ohniště,
neb nic jiného vykopáno nebylo, se pro moderní
paleoetnologii otvírá velká kniha informací o
provozovatelech dávných ohnišť.
Multidisciplinární – mnohaoborová rekonstrukce
je zcela odlišná ve svém výsledku a směřování od
té, která vzniká pod vedením archeologů. Jestliže
totiž stavíme jen na archeologicky průkazných
materiálech, omezujeme silně ostatní obory,
zejména přírodovědné. Tím vzniká práce, která
ilustruje archeologické nálezy, spíše odrážející
procesy
spojené
s odpadem,
smrtí
a
dochovatelností materiálu, než z oblasti života.
Ve výsledku tak spíše najdeme výjevy spojené s
násilím, pohřby, hroby a určitými výrobními
procesy.

Paleo–etnologie - věda o dávných etnikách ohniště nevidí jako izolovaný objekt, ale v celých
souvislostech. Oheň je nutné rozdělat, k tomu je třeba určitých konkrétních technologií, dále
je nutné udržovat troud v suchu, obstarat surovinu na otop a dostat ji do optimálního stavu
pro ztopení sušením, zakrýváním, skladováním. Konkretizuje se i pohled do krajiny kolem, kde
prostřednictvím člověka vzniká specifický ráz, jakoby po selektivním požáru.
Oproti tomu rekonstrukční paleoetnologie sleduje kulturu spíše z pohledu antropologa.
Například anatomii statisíce let starých lidí může hodnotit u velké zranitelné mozkovny
malých dětí jako fyzickou slabinu, vyžadující specifické adaptační chování. Vznikají tak
programy chování, kdy se hlavě věnuje zvýšená pozornost a skrze ni se vyjadřují vztahy, city i
povzbuzení. S tím souvisí změna stavby ruky, která má na rozdíl od lidoopů silné lišty pro
velká bříška prstů. Tyto se tak mění v důležitý hmatový orgán a oba fyzické znaky dohromady
neznamenají nic jiného, než že někdo dospělý hladí po hlavičce malé dítě před půl milionem
let. Je to fascinující momentka vytržená z času - jedna z mnoha a mnoha, kterou nabízí právě
mnohaoborový přístup k rekonstrukcím.
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Nejstarší pohlazení se dá snadno odvodit od kompenzačního chování kolem relativně velké
dětské hlavy, která vypadá jinak, než hlava dospělce. Na rozdíl od ostatních velkomozkových
tvorů, je mozkovna člověka – dítěte nekrytá a velmi zranitelná. Musí se zde uplatnit programy
chování, které akceptují zranitelnost dětské hlavy.

K tomu se přidá význam změny hmatu široce
stavěného konce prstu, vhodného pro starost o lysou
kůži se změnou vnímání významu doteku a vjemu
z doteku a můžeme modelovat řady změn programů
v chování do takové míry, kam by se archeologie
sama nikdy nemohla dostat.

Obrazy v expozici Antroparku mají nízké rozlišení, takže pokud má někdo zájem o
oficiální publikování do vědeckých odborných publikací (knih, časopisů) nebo pro pořady
v médiích, či je chce využít pro muzejní nebo expoziční účely, je to umožněno přes svolení
k jednorázovému užití díla, přes autorská práva, která jsou stále v držení autora.
To je také bohužel jediný hypotetický přímý zdroj financí pro nové obrazy a jejich
počítačové zpracování, což je NAPROSTO nedostatečné.
Přesto projekt Antropark rozšiřuje pole svého působení daleko za naše hranice. Ve světě stále
někde probíhá nějaká expozice s obrazy z Antroparku.

5

Jeden z nejžádanějších obrazů Antroparku na výstavě v německém muzeu ve světoznámém
Neandertalu.

Obraz znázorňující 25 tisíc let staré ,,Děti ze Sungiru“ není ničím, než jednoduchou
rekonstrukční transformací. Prosté ožití archeologického materiálu jasně vytýčeného řazením
tisíců korálků. Tisíce ručně řezaných korálků, chemicky narovnávaná slonovina a mrtvé děti –
základní místo, odkud teprve začneme správně vidět svět našich dávných předků.
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Podobně je tomu v učebnicích např. ve státě New York, na DVD výukového pořadu
pro Německo, Švýcarsko a Rakousko, v učebnici v Estonsku. Nejčastějším a pravidelným
žadatelem ke svolení k publikaci je Německo, Francie a Spojené státy. K ojedinělým
transakcím došlo s Itálií, Španělskem a Slovinskem.
Zájem o materiály je i u nás, jak k publikacím a expozicím, tak pro televizi.
Také přichází různé formy ocenění a slovní podpory materiálů v Antroparku, např. ze strany
kanceláře presidenta republiky Václava Havla. Zvláštní význam mělo také oslovení od Finoly
Lang z Velké Británie, která připravovala projekt BBC o významných lokalitách a institucích
zaměřených na výzkum paleolitu. Dále pak nejrůznější slovní ocenění od nejvýznamnějších
světových paleolitiků, jako prof. Olaf Jöris nebo prof. Pascal Depaepe až po fandy a obyčejné
lidi.

Tématika kultur posledních 10 000 let je řešena spíše formou konkrétních zakázek. Ty však
nejsou vhodné k dalšímu publikování pro svou přílišnou specifičnost. Kouzelná akustika
obrazů vytvořených pro Muzeum hlavního města Prahy je již neatraktivní, nezajímavá a
nedidaktická jak pro školní učebnice a encyklopedie, tak pro televizi, paradoxně právě pro
svoji omezenou barevnost. Na vlastní tvorbu pro veřejnost plně vyhovujících, takto
zaměřených obrazů již nejsou prostředky.
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Laik zná možná jednu dvě venuše, v reále jich bylo nalezeno ohromné množství. Tyto
předváděné venuše a jejich fragmenty patří jen jedné konkrétní epoše a nesou řadu velmi
konkrétních informací.
Antropark tak žije a oslovuje svět svými obrazovými rekonstrukcemi v tradici zájmu
o rekonstrukce a dílo Zdeňka Buriana, což je naše doména. A to za Antroparkem nestojí
žádné finanční investice jako kdysi do knížek, které Burian komerčně ilustroval a jež
distribuovali profesionální pracovníci obchodu se zahraničím. Starost o to, zda bude
Antropark odborně funkční a zájmově úspěšný, se ukázala zcela zbytečnou, protože iluzivní
realismus, stejně jako v době Zdeňka Buriana, tak i dnes v době Libora Baláka, je stále
srozumitelným, dokáže přesvědčit, poučit, zaujmout a okouzlit. Právě zvláštní a veliké
pozornosti se těší dobře podložené rekonstrukce (Sungirman a Sungirské děti).
A není to rozhodně jen výtvarná (obrazová) stránka rekonstrukcí, ale především
naprosto nezvyklý přístup, který se vyhýbá tradičnímu pojetí ilustrace toho, co ,,všichni dobře
víme“ a zabývá se základními tématy - autentickými materiály, které zpracovává velmi
jednoduchým způsobem. Doslova šok vyvolaly naprosto novátorské obrazy, které
demonstrují, že nejdůležitější je pro nás materiál výbavy hrobů a výpověď o oděvu a zdobení
těla dávnými umělci v jimi vytvořených soškách. Příklon k jedinečnému významu dávných
hrobů a sošek za odmítnutí starých a do té doby vžitých odlišných a při tom nepodložených
představ vysokoškolsky vzdělaných a otitulovaných celebrit, znamenal revoluci v nahlížení na
minulost.
Nejžádanější materiály z Antroparku vůbec jsou vlastně jen velmi prosté a
jednoduchounké úkoly - zobrazení proměn archeologického materiálu v živé ,,předlohy“,
které mají takovou sílu přesvědčivosti, že obrazy Sungirmen a Sungirské děti jsou pro svoji
názornost a přímočarou výpověď skutečně jedinečné. O to víc u nich vynikne i ohromný
dráždivý rozpor mezi tím, jak slepě a pokřiveně dávné lidi vidí naše kultura.
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Projekt pochopení a prezentace vztahu anatomie a
programů ukazuje stavbu konečku prstu, kdy
osrstěná kůže je udržována úzkými, jako hřebínek
formovanými prsty ruky. Naproti tomu lysá kůže je
dobře ošetřována teprve širokými prsty. A proto pro
savce, kteří, jak nás učí biologie, se věnují úpravě
těla hodinu denně, je význam změny proporcí těla
prstu velmi zásadní. Fakt známý, ale neakceptovaný
již od šedesátých let minulého století.

Ohromný dík patří za obrovskou podporu mnoha našim i zahraničním odborníkům
z mnoha oborů. Bylo od nich převzato to nejlepší, co mohli nabídnout, aby tak vznikl živý
pomník vědě. Takové zacházení s materiály není samozřejmostí, vždyť některé předcházející
vynikající základní práce teoretiků téměř upadly v zapomenutí. Metodika postupu prací
v Antroparku je však striktně kritická, takže pracuje se vším, co kdy bylo objeveno a splňuje
přísná kriteria logiky. Antropark tím, že vychází z materiálů mnohaoborové rekonstrukční
paleoetnologie, je jako ohromná raketa, která vynáší svou kosmickou loď prostorem času na
fascinující pouť, kde nalézá nové a nové podoby řady prastarých kultur a mnoha civilizací.
Nejsme u nás v našem státě schopni ani postavit kosmickou loď, ani koráb, který by
letěl na Měsíc či k Jupiteru, ani vlastní raketoplán nebo postavit plavidlo pro ponor
v Mariánském příkopu, ani nebudeme mít nikdy sílu podívat se do časů dinosaurů, ale od dob
Zdeňka Buriana nám svět věnuje pozornost díky našim „výpravám časem“ za poznáním
dávné minulosti člověka.
Je jasné, že k ohromení světa a vlastnímu přesvědčení o správnosti práce dnes už
nestačí jen papír a tužka jako v dobách Zdeňka Buriana. Že ohromné množství dat z mnoha
rychle se rozvíjejících oborů je třeba pracně zpracovat, že je třeba vytvořit abstraktní
hypotetické modely chování a vizáže dávných kultur, a že i po výtvarné stránce je nutné
mluvit jasně, názorněji a hlavně nápaditěji než kdykoli předtím, protože svět je již zvyklý na
možnosti počítačových animací a montáží.
Rekonstrukce - co by pohledy do minulosti nejsou samozřejmostí, které se dostaví
samy bez systematického pracovního úsilí. Neexistuje zkratka vedoucí ke správným
výsledkům, např. jen práce naznačující vztah mezi chováním a anatomií. Konkrétně
proměnná morfologie ruky limituje produkci lidské kultury a může silně posunout naše
představy o minulosti člověka. Jiná cesta se pak jednoznačně jeví jako podvodná nebo
naprosto nedostatečná. Jen samotná morfologie je ohromným potenciálem schopným odvodit
veliké množství výsledných dat o dávných kulturách.
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Kolem 50 tisíc let stará kultura po sobě zanechala řadu
řemeslně kvalitně zpracovaných silicitových hrotů, které
byly původně součástí zbraní. Zpětné oživení těchto
nástrojů nám napoví o konstrukčních, uměleckých i
řemeslných schopnostech neandrtálců tisíckrát více, než
plané debaty od zeleného stolu.

V současnosti je třeba dotáhnout množství rozdělaných projektů k zdárné realizaci.
Je také třeba stávající nové a opravené obrazy umístit na web a neméně důležité je dokončení
obrazového zpracování kultur mladého paleolitu, který je v současnosti v základech již zcela
jasný a zbývá jen dát mu tvář. Před námi je také ohromné dobrodružství poznávání těch
nejstarších lidských kultur a zde nejsou k dispozici ještě ani první obrazy ilustrující ty
nejzákladnější jednoduché souvislosti a skutečnosti. Tento úkol je o to naléhavější, protože
tyto písemné materiály se v současnosti již kompletují a připravují k publikaci.
Poprvé se objevila představa neandrtálce jako psychicky
vyšinutého nenormálního a neplnohodnotného člověka ve
Filildově muzeu. Atributy, které zde vznikly, provázejí zpodobnění
dávného člověka dodnes (kožešina přes boky, prázdná holá kost,
méněcenné postoje a výrazy). Zde můžeme srovnat se
zobrazováním náboženských motivů ranného křesťanství (umění
katakomb) a jeho vlivu na pozdější zobrazování náboženských
motivů (princip vzniku mytologie a jejich symbolů).

Paleoetnologie je dnes oborem, který má své základní písemné materiály, svou
učebnici pro studenty VŠ. Lze se s ní seznámit na webu Antroparku. Odborníci již udělali, co
bylo v jejich silách. Již několik let je míč na straně úředníků, aby zajistili vznik pracoviště
systematicky se zabývajícího rekonstrukcemi – rekonstrukční paleoetnologií a etnologií.
Antropark je projekt, který úředníkům ukazuje alespoň v malém náhledu, co všechno je
možné, jaké jsou možnosti prezentace a reprezentace naší vědy a našeho státu i možnosti
zájmu o naše archeologické lokality a s tím spojené archeoturistiky v mezinárodním měřítku.
Zatím však Antropark začíná stagnovat a chátrat. Zřejmě si zodpovědní úředníci
neuvědomují, že pár pracovních míst nebo jen trvalé slušné zakázky přinesou velice snadno a
bez experimentů to, co nám přinášely rekonstrukce od doby Buriana. Nejen prestiž a jejich
prezentaci, ale jedná se dnes i o probuzení zájmu o archeoturistiku, což je ekonomická
(rozhodně nezanedbatelná) oblast finančního přínosu.
Úspory ve finanční oblasti jsou také jasné. Budování archeoskanzenů bez té
nejzákladnější přípravy v daleko levnější podobě v malém výtvarném měřítku a bez
dohledávání materiálů z oblasti experimentu a antropologických aplikací, posouvá i taková
prostá témata, jako je dřevěná palisáda, do oblasti pěkně drahých projektů typu pokus - omyl.
Obecně zažité a bohužel nepodložené představy života v minulosti, např. obranné palisády,
vedou ke konstrukci, která by byla nebezpečná samotným obráncům a je nebezpečná i
dnešním návštěvníkům. Navíc tato konstrukce není schopná účinně odvádět dešťovou vodu,
takže kůly příliš brzy podléhají rozkladu.
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Také zpracování archeologických materiálů se konečně dostane k veřejnosti pro ni
zcela nejpochopitelnější formou. K té veřejnosti, která desetiletí tak štědře archeologii platí,
zatímco se i ten nejlepší materiál v depozitářích a archívech ztrácí stejně jako pamětníci, aniž
by měl sám sílu srozumitelně ukázat veřejnosti svoji výjimečnost a unikátnost, což je naprosto
alarmující stav.
Dnes věří veřejnost, že
archeologové mají nějakou
zvláštní schopnost vidět do
minulosti skrze vykopávané
střepy a torza základů budov.
Stačí pak, aby svoje vidění
popsali
výtvarníkovi.
Představa stejně tak solidní
jako
čtení
budoucnosti
z kávové sedliny či vnitřností
zvířat.

Ukázka technologie tkaní v paleolitu. Obraz, který pomáhá změnit vžité představy.
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Sungirmen - nejžádanější obraz Antroparku. Jediný pohled na 25 tisíc let starého člověka a
změní se vše, čemu jste až doposud věřili. Tato rekonstrukce s tématem unikátních dokladů
odívání nebyla první, ale byla první v tom, že byla výtvarně řešena tak, aby sloužila
veřejnosti.
Předchozí návrhy Vašich předchůdců, jak profesionalizovat rekonstrukce, byly
v praxi zcela nepoužitelné. Evidentně neměli představu, jak to v jejich rezortu chodí. Např.
představa, že tato práce bude průchozím způsobem placena přes jakési zakázky muzeí, je
naivní. To proto, že muzea takové prostředky nemají. Je totiž nutné, aby nebyla financovaná
jen sama zakázka, ale také základní výzkum – tj. nejdříve se musí zpracovat související
nejzákladnější materiál, který je nezbytný, a který s nejvyšší pravděpodobností ještě nikdo
řádně nezpracoval. Tzn. že je pro určitá témata nutným předpokladem zpracovat ty materiály,
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které nabízejí mimořádným způsobem základní indicie. Totiž nejčastěji archeologicky
atraktivní nálezy či naleziště aktuálně zpracovávaná nejsou tak jasně čitelná.
Jinými slovy, tak jako v jiných oborech, předpokladem každé práce je dobře
provedený základní výzkum. Financování základního výzkumu v rámci zakázky, jak mi bylo
navrhováno, jednak navyšuje rozpočet muzeí pro daný projekt, tak čas k realizaci (obojí je
pochopitelně zcela neprůchozí). Skutečně jedině průchozí bude státem zabezpečený základní
výzkum s možností realizovat případné zakázky muzeí. Navíc dnes zakázky rozhodně nejsou
plynulou a spolehlivou veličinou pro financování důstojné rekonstrukční práce. Objednavatelé
zakázek - muzea také mohou podloženou rekonstrukci obejít čímkoli a to jak nepodloženou
uměleckou intuicí, tak i dětskou kresbou. Nikomu se nemusejí zodpovídat a není síly a
důvodu, proč by měly rekonstrukci vlastně mít něčím podloženou. Veřejnost si nechá všechno
líbit a ani neví, že to jde jinak.
Někdy se muzejníci diví, proč není materiál zcela zdarma a proč se vůbec má platit.
Taktéž dobrá práce pro muzea a úspěšná expozice se nerovná dobrému finančnímu
ohodnocení pro výtvarníka, či paleoetnologa. Naopak, prodloužením úspěšné výstavy se
podřezává příští práce a oddaluje příští možný honorář. Paradoxně kvalitní rekonstrukce
znamená především důraz na přípravné práce a samotná výtvarná realizace je pouhým
zlomkem času vynaloženého pro daný úkol. Právě přípravné práce však nejsou hrazeny
vůbec. Výtvarná stránka věci je často na hranici možné realizace a nesnese srovnání
s průměrnými cenami obrazů nejbližších prodejních galerií.

Idea Antroparku spočívala v konfrontaci mezi skutečným zodpovědným akceptováním
artefaktů a pohřbů a autoritativně podanými výmysly otitulovaných celebrit. Už profesor Jan
Jelínek si všiml, že společnost není schopná odmítnout zjevné smyšlenky podané určitými
celebritami.
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Podobně je to s granty, kdy chybí jak profesní základna pro podávání grantů, tak
základní vlastní finanční vstup garantovaný alespoň nějakou formální institucí. Shánění
sponzorů se také neosvědčilo, protože se jednalo o nerentabilní činnost, kdy místo výtvarné a
odborné práce jsem mohl jen oslovovat a připravovat reklamní materiály. V současné době
krize, kdy v muzeích jsou škrty na nákupy sbírkových předmětů a obecného šetření, se
naprosto jednoznačně ukázalo, že soukromá osoba nemůže nadále předstírat, že je institucí či
ústavem a nahrazovat práci státních institucí, které se k řešení tohoto úkolu samy nemají. Je
třeba, aby se vše řešilo na úrovni odpovídající 21. století a také na úrovni vysokoškolsky
vzdělaných zúčastněných.

Praktika rekonstrukčních metamorfóz je jednoznačná a přesvědčivá, proto takové jednoduché
souladné rekonstrukce před nástupem Antroparku a moderní rekonstrukční paleoetnologie
neexistovaly. Tvůrci takových „rekonstrukcí“, jak demonstruje karikatura, by se sami
nachytali, že se zcela vzdálili od reálných předloh. Přesto, že se všichni savci starají o svůj
zevnějšek, jinak tomu mělo být podle nich u dávných lidí. Nikdy nikdo z nich však nepopsal,
proč by tak tomu mělo být.
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Stejná situace je i kolem sošek s oděvy, či materiálů z hrobů. Bůh ví, proč se raději malovaly
teplomilné stromy kolem nedostatečně oděných lidí, než aby se akceptovala přítomnost
chladného období doby ledové a nutnost se pečlivě odít. Cárovitost a neumělost provedení
oděvů přežívala i v době, kdy se už konečně nějaké ty oděvy začaly milostivě
mladopaleolitickým lidem přiznávat. Proč neakceptovat hroby nebo sošky? Snad proto, že
cáry kožešin jsou víc sexy?
Tragikomický rozměr všemu dodává i absurdní situace kolem rozpadu knižní
produkce, kdy ilustrace už léta nemohou být zabezpečovacím prostředkem pro výtvarníka,
stejně jako místem výtvarné průpravy. I jen ty nejzákladnější potřeby profesionálního
výtvarníka dnes není možné zabezpečit. Obyčejné vodové barvy jsou nahrazovány nějakými
barvivovými náhražkami a stejně tak zmizel z pultů i obyčejný kvalitní výkres. Místo toho
jsou zde náhražky, na kterých se barva sráží a beznadějně se vpíjí dovnitř. Situace popravdě
likvidační! Neznám řešení a neznám lék, ale určitě jste fundovanější a věřím, že budete co
nejdříve celou tuto velmi ostudnou situaci řešit.
Postavení výtvarné rekonstrukce v době Zdeňka Buriana (které nebylo rozhodně
ideální) bylo po finanční stránce daleko více průchozí, než je tato práce nyní v současnosti a
zabezpečovalo určitý zájem – motivaci pro pokračování v této práci, což v současnosti je
naprosto nemyslitelné a to je stav, který je nutno zásadně a pozitivně změnit.
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Technologie výroby kamenné jádrové industrie
prozrazuje, že výrobci ovládali geometrii, rozuměli
pravidelnému prostřídání, proto najednou i ti nejstarší
lidé Evropy mohli pro svou image použít mnohé nám
velmi dobře známé zdobící prvky vizáže.

Výjev zachycující velice staré evropské osídlení cca před 350 - 400 tisíci roky je sice jen deset
roků starý, ale s tím co nabízí moderní rekonstrukční paleoetnologie dnes, je již beznadějně
zastaralý a měl by patřit spíše někam k 70. létům minulého století.
Ani finančně nejúspěšnější výstava, která vydělala desítky milionů korun – Lovci
mamutů v Národním muzeu, neznamenala pro mě jako autora užitých výtvarných
rekonstrukcí nic výjimečného. Honorář se pohyboval kolem tří - čtyř měsíčních platů
středoškolského učitele, protože muzeum nemělo na expozici peníze. Ale ani po té nepřišla
žádná kompenzační následná zakázka. A také moje účast a účast podložených obrazových
rekonstrukcí Antroparku byla spíše souhrou náhodných okolností. Vždyť v expozici byly
k vidění i naprosto šílené anachronismy jako vybájená pohádková past na mamuty a další
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nesmysly a trapasy, kterým se věnuji v učebnici paleoetnologie pro pobavení
vysokoškolských studentů.
Jindy domluvená práce překvapivě zkolabuje, protože financující strana bez uzardění
vyplatí peníze připravené na obrazový doprovod turistické, poznávací stezky jen na stavební
práce s tím, že obrazový materiál si nějak už ,,vymyslí sami“ k hrůze mé i účastnících se
archeologů.
Nebo rozumně domluvená práce se stala skutečnou noční můrou, protože
archeologové neměli představu o dělení rekonstrukcí a tabulovou rekonstrukci zvěřincového
typu pokládali za stejně nenáročnou jako prostou metamorfózu s několika málo indiciemi. Při
realizaci ohromného území si najednou nebyli jisti ničím, předělávek bylo nepočítaně a práce
se protáhla z 5ti týdnů na několik měsíců. Ani proplacení honoráře nebylo adekvátně rychlé,
naopak bylo katastrofální a navíc jen v původním rozsahu. Pravidelně měsíčně placení
archeologové jaksi pozapomněli, že jsem živ jen z jejich platby, kterou s překvapením uvidím
za velice velice dlouho a zpětně budu velmi tvrdě doplácet na jejich přístup. A to byli
archeologové hodní, že vůbec nějakou takovou práci pro mne nachystali.
Opravdu velmi likvidační prostředí.
Když jsem začínal téměř před 25 roky s prvním zpracováváním materiálu o dávných
kulturách, moje práce rychle ukázaly zastaralost a totální nepružnost oblasti rekonstrukcí.
Pouštěl jsem se do odvozování účesů a oděvů z hrobů a desítek sošek, kdy naproti tomu
ostatní ,,odborníci“ si zcela vymýšleli hadráře a rozchloupance. Jediné, co na soškách byli tito
pánové ochotni akceptovat, byla velká neopičí a zcela moderně vyhlížející velká ženská prsa.
Podobná ostudná situace je kolem anatomie ruky, nohy či jen kolem obyčejných kamenných
hrotů.

Je třeba, aby si zodpovědní úředníci uvědomili, že obrazové rekonstrukce i
paleoetnologie se opírají především o náročné myšlenkové multidisciplinární zpracování
materiálu. Není potřeba drahých přístrojů a velkých laboratoří, naopak využívají se jiné obory
a již stávající výzkumná pracoviště a laboratoře u nás a ve světě. Opravdu jinak to nelze říci
než, že stačí jít a slízat smetanu.
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Že je nutné předkládat veřejnosti nové informace zcela
profesionální a adekvátní cestou, je dnes už nad slunce
jasnější. Jak jinak nahradit starý, již neplatný koncept
postupného narovnávání předků člověka koncepcí stále
vzpřímených předků lidí, kteří sledují postupné hrbení se jejich
lidoopích bratranců, až po jejich dokonalou kvadrupední
chůzi?

To, že v současné době velmi výrazně předbíhají připravované písemné materiály již
značně zaostávající obrazovou část Antroparku, je pochopitelné, protože vytvoření obrazů je
časově náročné. Ale jakmile písemné materiály vyjdou a vyjdou bez obrazů, kdokoli
v zahraničí si již může práci doilustrovat sám, prezentovat jako první obrazy minulosti a to již
bez čehokoli pozitivního pro naši republiku. Vše již půjde mimo.
Písemné materiály si převypráví svými slovy lidé ze zahraničních universit a vydají
je za svoje. Dotočí se k nim filmy a pořady, udělají se nové rekonstrukce do expozic. Takové
hodování na mrtvole. To všechno zcela bez nás a to, že naše pohledy do minulosti něco dříve
znamenaly, bude beznadějně nevratnou minulostí.
Současný stav myslím není moje ostuda. Pro zlepšení situace jsem udělal opravdu
všechno, co jsem mohl, od oslovení Akademie věd, přes oslovení Národního muzea a dalších
velkých muzeí, Pražského magistrátu, po opakované oslovování Vašeho ministerstva. Moje
síly jsou omezeny a jsem již zcela vyčerpaný. Není tedy divu, že očekávám nějakou
normalizaci věcí.
Velmi zoufalá situace, jak soukromě existenční, tak taková, kdy mi hrozí, že nebudu
moci zajistit smluvené výstavy u nás i v zahraničí a rovněž to, že nebudu mít prostředky na
zpracování vlastních poznatků a jejich převedení do ilustrací a tyto mi budou v podstatě
odňaty, mne nutí uvažovat o variantě přesměrování mojí zbývající aktivity směrem k médiím
a kriticky zhodnotit postoje a praktiky jak ve vědě a v muzejnictví, tak v dalších institucích,
což je scénář velmi nevábný a odvádí od skutečné práce, kterou je třeba opravdu odvést.
Taktéž je mi už tolik let, že již nastala poslední možnost si vychovat nástupce. Ale za
současného stavu to je naprosto vyloučeno. Když jsem vzhlížel k pravěku a rekonstrukcím já
jako kluk, mohl se výtvarník – malíř či ilustrátor svojí prací velmi slušně uživit. Dnes je
taková představa naprostou iluzí a nepatří mnoho do našeho reálného světa. Tedy bez zajištění
nějakého oficiálního důstojného pracovního postu je situace dále neprůchozí.
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Neskutečně vykradený stan a do naha okradená gravettienka (z éry legendárních lovců
mamutů) v jednom skutečném a velkém muzeu u nás (Národní Muzeum – výstava ,,Lovci
mamutů“). Tak nějak vypadá rekonstrukční prázdnota v kombinaci se snahou „nějaké ty
rekonstrukce“ udělat, když to tedy kvůli té veřejnosti musí být. Typické je, že neexistuje ani
zásoba otopu a co je horší, děvče nemá nic na sebe ani ve stanu a ani před stanem ani nikde
v dohledu. Experiment mysli, v reále opravdu velmi prekérní situace.

STAV VŠEOBECNÝCH ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK PRÁCE AUTORA
ANTROPARKU
Výtvarná oblast:
Absence základních výtvarných pomůcek jako výkresy, barvy. Jak jsem již napsal výše,
obyčejné vodové barvy jsou nahrazovány nějakými barvivovými náhražkami a stejně tak
zmizel z pultů i obyčejný kvalitní výkres. Místo toho jsou zde náhražky, na kterých se barva
sráží a beznadějně se vpíjí dovnitř – nelze opravovat, nelze vymývat, vytváří se mapy, vše
zůstává hrubé nebo naopak velmi světlé. Při nejlepší vůli malba na takový papír si vyžádá
nejméně čtyřnásobek času s tím, že výsledek je nejistý. Po finanční stránce je pak taková
práce silně prodělečná. A to se bavíme o výkresu proto, že jiné techniky nevyhovují dnešním
požadavkům a propojením se současnými technologiemi. Olejomalba na plátno, či karton není
vhodná pro současnou reprodukci ani pro skladování, natož manipulaci a je velice drahá.
Tempera inklinuje pochopitelně ke studeným barvám (díky použití běloby). Stejně tak použití
běloby zpomaluje práci. Nejvýhodnější je proto akvarelová technika na ten nejobyčejnější
výkres s těmi nejobyčejnějšími školními vodovkami. Bohužel právě tyto nejobyčejnější a
nejzákladnější materiály chybí! Situace popravdě zoufalá a likvidační!
K tomu je potřeba přičíst nedostatek času (plynoucí z malých honorářů) a omezených
prostředků na výtvarnou přípravu a realizaci (plynoucí opět z malých honorářů). Často se
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spěchá, protože se načítají finanční potíže a prostoje vzniklé u předcházející zakázky. Chybí
čas na adekvátní hledání nejoptimálnějších výtvarných postupů a nápadů, chybí prostředky na
návštěvy výstav jiných výtvarníků, nákup literatury, umělecký archív, vyhovující fotoaparát
apod.
Ukázky rozdílů mezi kvalitním, nyní již nedostupným (dříve naprosto běžným výkresem) a
nynější náhražkou.
Vlevo vidíme tah štětcem na klasickém výkresu, vpravo
na současnou náhražku.

Vlevo je vidět, jak snadno se barva roztírá, vpravo
zůstává jak barva, tak původní hranice namalovaného
tahu.

Obrázek vlevo je v horní části zcela smazán (např. při
retuši, pozdější opravě obrazu apod.), vpravo zůstává
původní tah štětce jasně patrný i s původními okraji
rozhraní. Navíc vymývaná barva se neúměrně zanáší
do okolí.

Vlastnosti současných náhražek klasických výkresů lze tedy směle srovnat s toaletním
papírem!
Odborná oblast:
Nejsou peníze na nejzákladnější provoz, chybí prostředky a čas na psaní odborných zpráv
k pracem, chybí prostředky na cestování na konference, na konferenční poplatky, na
publikace, na návštěvy muzeí a přednášek, čas pro studium (nedostatek času je způsoben tím,
že výzkumník je nucen jej věnovat zajišťování své holé existence na úkor vědecké a výtvarné
práce).
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Prezentační oblast:
Chybí prostředky na digitalizaci materiálů, čas na popisy, zajištění umístění na www stránky.
Chybí dostatečné prostředky na překlady.
Deponace:
Především chybí prostor a finance na účinné řešení uložení modelů a maket replik, artefaktů a
objektů, které slouží ve finále pro fotostudie a vznikají jako samostatné rekonstrukce
(experimentální archeologie).
Osobní rozměr:
Náklady na provoz, na sociální a zdravotní pojištění jsou obtížně řešitelné nebo neřešitelné.
Stejně je na tom možnost dovolené či víkendu. S těžkou ekonomickou situací souvisí i
mobilita autora - zajišťována místo autem, především jen na starém kole, což vede čas od času
nutně ke kolizním situacím. To vedlo i k nedávnému úrazu pravé ruky. Kdyby byly tyto
problémy řešeny již dříve, nemuselo k této situaci vůbec dojít. Protože se změnila i situace ve
školství (klade se důraz pouze na formální vzdělání a nikoli na praxi a výsledky), není dnes
vyhlídka na pracovní dožití na učitelském místě a musím tedy hledat všechny možnosti
zajištění práce a příjmu a zároveň důstojný a adekvátní prostor pro kohokoliv schopného se
zabývat profesionálně rekonstrukcemi.

Obrázek sídliště lovců mamutů vypadá lehce a přirozeně. Připravoval se však celé roky a už
je několik let znovu přepracován. Nicméně nejsou prostředky ani čas umístit na web jeho
novou podobu.
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STAV KONKRÉTNÍCH PROJEKTŮ PRO EXPOZICI – shrnutí
Protože běžná prohlídka Antroparku zjevně budí u laika dojem kompletně odvedené
práce, přidávám porovnání nepoměru realizovaných projektů oproti projektům, které není
možné amatérskou svépomocí již dále realizovat, aby bylo zřejmé, že současný Antropark
obsahuje jen zoufalé fragmenty možných témat, která nikdy nebyla systematicky,
profesionálně komplexně řešena.
1) realizované projekty
2) nerealizované projekty
3) plánované projekty
V soupise je také přihlédnuto ke stupni realizačního naplnění projektu, nebo k
realistickému odhadu budoucího vývoje za stávajících podmínek.

Věstonický trojhrob z epochy legendárních lovců mamutů. Jeden z obrazů reprezentující
významné archeologické nálezy na našem území. Ostatní nálezy nemají to štěstí, aby byly
takto přehledně zpracovány.
1) Realizované projekty
Persona gravettienu - nejucelenější práce - v současnosti nutné aktualizovat.
Učebnice rekonstrukční paleoetnologie pro VŠ - v současnosti nutné aktualizovat.
Venuše neolitu a paleolitu – převážně zatím stále jen obrazová část.
Teorie hypertrofické tvořivosti – jen základní nástin.
Hroty - zbraně – zatím jen připravovaná obrazová část.
Bilzingsleben – nejvýznamější naleziště staropaleolitického člověka – zatím jen
připravovaná obrazová část.
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2) Nerealizované projekty
Portréty podle lebek – zpracování alespoň nejzákladnějších a unikátních materiálů.
Postavy gravettienu – porovnání materiálu typu postavy sošek lidí se skutečným
dostupným osteologickým materiálem. Projekt měl zodpovědět, zda a jak velký byl tlak
společnosti na umělce, aby realizovali figury jen určitým přijatelným způsobem a to
v konkrétním stabilním prostředí komplexních lovců sběračů. (Srovnávací materiál pro
pochopení podobných projevů v naší kultuře).
Kolekce unikátního největšího mladopaleolitického hrobu (Předmostí - Přerov) nezpracováno ani za 120 let.
Unikátní před půlstoletím objevený staroneolitický trojhrob (naše lokalita) - archeology již
zřejmě ztracený materiál.
Obydlí v minulosti – pro nás nejpochopitelnější mladopaleolitické obdélníkové stavby typu
Sungir - nejzákladnější práce k obydlí v paleolitu.

3) Plánované projekty
Persona aurignacienu – menší základní práce mapující nejstarší moderní Evropany – snad
některé obr., snad kratičké hodnocení.
Vztah morfologie a programů chování, modelování dávných společností – aplikace
memetiky a adaptace chování – z plánovaných 30 obrazů velkého projektu snad dvě, tři
drobné ilustrace, jen velké pojednání v českém jazyce, angl. překlad resumé snad až za
roky, kdy už nebude unikátní.
Venuše petřkovická a moravanská – revizní práce, snad se povede realizovat v průběhu
dvou, tří let - paradoxně je to drobná rutijní práce na tři týdny.
Oheň – nejzákladnější práce kolem duševních schopností provozovatelů ohnišť – nemá
zatím naději na jakoukoli obrazovou realizaci.
Za dětmi v čase - portréty podle nejvýznamnějších lebek a kosterních materiálů světových
nálezů dětských ostatků – zatím nemají žádnou naději na realizaci.
Popisné obrazy pro výuku studentů a prezentaci názorně a přehledně představující naše
nejdůležitější naleziště v prostoru – zatím nemá žádnou naději na realizaci.
Portréty a figura neandrtálců – o omylech a podvodech ve vědě - propagace neznámých
nálezů a nalezišť s dobrými doklady solidní kultury neandertálských etnik – Kenigsaue,
Lebenstedt - zatím nemá žádnou naději na úplnější realizaci.
Lidé starého paleolitu, Brno – nejstarší lidé ve střední Evropě - zatím nemá žádnou naději
na realizaci.
Portréty moderního člověka v čase - neolit, bronz, halštat, latén, doba římská, stěhování
národů, středověk. Alespoň malé kolekce portrétů podle lebek, aby bylo možné zachytit
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statisticky významné proměnné anatomické charakteristiky pro daná etnika v určitém
období - zatím nemá žádnou naději na realizaci.
Nové revizní prezentační rekonstrukce kultury našeho pavlovienu – nejnovější
rekonstrukční kvalifikované představy znázorňující možné modely někdejšího života.
Důvod realizace – prestiž našeho území ve světě, archeoturistika (ekonomicky přínosné
– lovci mamutů nebyli nikde jinde na světě), turistika (rovněž ekonomicky přínosné),
zvýšení povědomí – hrdost na tuto kulturu, na jedinečnou minulost - zatím nemá žádnou
naději na realizaci.
Neolitická pohřebiště - stále i ve světovém měřítku značně unikátní materiál - zatím nemá
žádnou naději na realizaci.
MMK (kultura s moravskou malovanou keramikou) - velice solidní prezentační materiál,
hlavně v dnešní barevné době (podobný evropský unikát jako lovci mamutů) - zatím
nemá žádnou naději na realizaci.
Nejvýznamnější hroby u nás – vynikající prestižní a výukový námět - zatím nemá žádnou
naději na realizaci.
Nejvýznamnější archeologické lokality – výborný prestižní a výukový námět - zatím nemá
žádnou naději na realizaci.
Paleontologické souvislosti – příběh surovin - kde se vzaly silicity, uhlí, ropa, písky,
stavební kameny apod. - vynikající poznávací materiál - zatím nemá žádnou naději na
realizaci.
V současnosti se jedná o sérii obrazů – nejzákladnější názorné obrazy z různých
nejvýznamnějších epoch od paleolitu po dobu stěhování národů pro nově vznikající
východočeské muzeum. Bohužel se ukazuje, že tento projekt by se musel realizovat dva
roky, finance stačí sotva na půl roku práce. Samotný Antropark na podobný projekt
finance nemá.
Teprve v Antroparku se poprvé
objevuje
rekonstrukce
unikátní
mužské sošky z epochy Lovců
mamutů. Stejně tak je pozornost
věnována hrobu šamana, kde byla
soška nalezena. Ano po neuvěřitelně
dlouhých 120 letech.
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NAVRŽENÁ ŘEŠENÍ
Materiály zasílané různým institucím a úřadům včetně ministerstva kultury (a
médiím) jako žádost o otevření pracoviště zaměřeného na obrazové rekonstrukce minulosti
lidstva (rekonstrukční paleoetnologie) mají především vyvolat jednání o konkrétní podobě
takového pracoviště.
V této fázi se může takové téma zdát předčasné, popravdě řečeno přiznejme si, že ne
všichni si dovedeme představit, co je pod označením takového pracoviště vlastně míněno.
Podpora rekonstrukcím se může docela dobře odvíjet dál podchycením současného stavu, kdy
budou dotovány konkrétní projekty Antroparku na AV Brno a přejde se jen k jeho
profesionalizaci. Nebo se věci pomůže dlouhodobou zakázkou s náměty našich
nejprestižnějších domácích témat.
Nebo se vytvoří skutečné pracoviště skládající se z minimální místnosti na ukládání
obrazových materiálů a administrativy, týmu externích spolupracovníků a webového serveru.
Je jasné, že zřízení, byť malého pracoviště, by mělo vyvolat zároveň i zájem o studium tohoto
oboru na vysokých školách.
Smyslem institucionalizace a profesionalizace oboru je vytvořit podmínky pro základní
výzkum a základní prezentační práce v oboru a také ustanovení ekonomického minima pro
výtvarníky i teoretiky (v oboru), aby tento byl vůbec životaschopný.
Udržení špičkových výtvarníků zaměřených na velmi náročný iluzivní realizmus
předpokládá možnost a zájem vedle této práce vytvářet vlastní rekonstrukce, coby autorské
práce s autorským právem v rukou tvůrců. Řečeno jinými slovy vznikne motivační
mechanismus, kdy autoři nabízí k užití takové výsledky svojí práce, které budou průchozí i ve
vzdálené budoucnosti – to znamená, že autor podstoupí riziko tlaku společenské konvence
odvedením nadstandartní odborné práce a zvolí účinnou taktiku propagace díla i poznatků.
Tím se předejde zabřednutí do stagnace a kostnatění, které finanční zajištění a umělá kritéria
kontroly práce snadno vyvolávají.
Podpora rekonstrukční paleoetnologie – výtvarných rekonstrukcí může mít podobu
pravidelné dlouhodobé zakázky určitého objemu, nebo malého ,,pracoviště“ externích
pracovníků přímo pod ministerstvem kultury, nebo pod Národním muzeem, dalšími velkými
muzei či archeologickými institucemi v republice.
Nebo by se možná mělo stavět na prosté změně obecných podmínek v zákoně. Tj.
současné zvyklosti nutnosti archeologického výzkumu na staveništích, což by znamenalo
povinnost zpracovávat rekonstrukčně minimálně nejvýznamnější a klíčové archeologické
lokality. Povinnost na výstavách a expozicích provázet archeologické výstavy
rekonstrukcemi. Povinnost obrazové rekonstrukce vybavit odbornými protokoly.
Podobně se dá postupovat v celé EU, kde by bylo vhodné tyto věci změnit, protože je
středověké zastarávání této oblasti značně patrné a běžné a neodpovídá ani možnostem, které
byly v 60. letech minulého století, natož aby se přiblížily možnostem 21. století. Známé,
obecné a často slýchané ,,všechno je jinak, než si vědci doposud mysleli“, je trapné a zcela
zbytečné. V momentě, kdy by nějaké pracoviště nebo síť pracovišť monitorovala odborné
závěry a prostě je akceptovala a adekvátně a názorně předávala veřejnosti, bylo by ledasco
srozumitelnější a jasnější a věda a poznání by byly daleko blíže lidem, kteří si je
zprostředkovaně platí.
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Závěrem
Antropark je skutečně taková nádherná stříbřitá a výstavní motorka v odbornosti a
paleoetnologii. Má svůj supervýkonný motor, ale bez pomoci schopných a zorientovaných
úředníků nikdy nepojede, nikdy se na ní nebudeme prohánět a blýskat se doma i před světem
jejími úspěchy. Je to nádherná motorka … donedávna jen tlačena a teď zde jen už bez hnutí
stojí a co s ní bude, záleží už jen a jen na Vás, pánové...
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