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Úvod 

Filmové spracovanie prvej časti epickej trilógie Pána prsteňov od J. R. R Tolkiena Petrom 

Jacksonom v roku 2002 malo veľký dopad na kinematografiu a jej smerovanie, najmä čo sa týka 

fantasy žánru vo filme. Do vtedy prevažovala obľuba predovšetkým v sci-fi, napr. Star Wars. Ďalším 

prelomom bolo využitie CGI technológie a špeciálnych efektov (panoramatické zobrazenie krajiny, 

duplikácie veľkých zástupov postáv, využívanie extrémne dlhých záberov) (Pramaggiore, 2005). 

Internetová stránka IMDb, teda najpopulárnejšia, svetová filmová databáza, ukazuje v jednom zo 

svojich grafov rapídny nárast fantasy žánru práve v čase, keď sa Pán prsteňov dostal na filmové 

plátna. Dnes sa počet fantasy filmov pohybuje okolo šesť miestneho čísla. (Počet fantasy filmov, 

dodnes zaznamenaných na internetovej stránke IMDb.) Čo teda stojí za touto, dalo by sa povedať 

masovou popularitou? Ak sa na tento film budeme pozerať očami naivného, konzumného diváka, 

uvidíme iba spôsob narácie rozprávky, ktorá po svojom skončení ostala na dobrej stránke karty, ako 

množstvo iných príbehov. Za pozadím tohto príbehu stojí však omnoho viac a pri podrobnejšej 

analýze máme možnosť odkrývať jednak mytologické a na druhej strane kresťanské aspekty, ktoré do 

tohto diela vniesol anglický spisovateľ už roku 1954 a o polstoročia neskôr, ich filmovo spracoval 

Peter Jackson. Toto sú práve aspekty, ktoré tvoria populárnosť a upútavajú diváka, ktorý popri 

množstve iných filmov, siahne po diele s názvom Pán prsteňov. 

Film spracováva literárnu predlohu J. R. R. Tolkiena, ktorá patrí medzi rešpektované literárne 

diela vo svete a o niekoľko rokov, bude sláviť svoje sedemdesiate narodeniny. Pôvod Pána prsteňov 

však datujeme oveľa skôr: v autorovej hlave sa predstava fantastického sveta zrodila, počas prvej 

svetovej vojny. Svojim dielom vytvoril celkom nové univerzum s vlastnou teológiou, mýtmi a 

geografiou, svet ktorý je plný mystických bytostí rozličných rás, nových jazykov, samotných dejín a 

dynamických charakterov. Raz sa vo svojich spisoch vyjadril o pohnútkach, ktoré ho viedli 

k vytvoreniu takéhoto sveta Stredozeme: „Od detstva ma mrzela chudoba mojej vlastnej milovanej 

zeme, nemala žiadne povesti, nie také takej kvality, akú som hľadal v našiel v legendách iných zemí. 

Existovali grécke, keltské, románske, grécke, škandinavské, fínske, ale nie anglické...“ (Tolkien podľa 

Daya, 1995 s. 5).Vo svojich neskorších spisoch svoje vyjadrenie rozšíril : Kedysi som mal v úmysle 

dať dohromady útvar viac menej prepojených povestí, od veľkých kosmologických po romantické 

rozprávkové príbehy, ktoré by som mohol venovať Anglicku, mojej vlasti.“ (Tolkien podľa Daya, 1995 

s. 5). A tak vytvoril svet tak obšírny, ako keby Hómer pred písaním Illiady a Odysey vytvoril samotnú 

grécku mytológiu a históriu. Preto ho považujeme za celistvé dielo, ktoré je bohaté na symboly, ktoré 

sprostredkúvajú širokú škálu významov a obsahov a v neposlednom rade participujú na recipientovom 

estetickom zážitku. Vzhľadom na bohatú symboliku filmu, by som chcela v práci semioticky 

rozanalyzovať jednotlivé symboly a pokúsiť sa interpretovať ako tieto symboly umocňujú estetickú 

účinnosť. 
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1. Symbol a znak vo filme  

Každé umelecké dielo vo svojej podstate nesie určitú správu, ktorú sa snaţí svojmu recipientovi 

zvestovať. Film ako jeden zo spôsobov komunikácie, spočíva v narácii. Už od roku 1894, teda od 

počiatku kinematografie, sa film chápal ako „rozprávanie príbehov prostredníctvom pohyblivých 

obrázkov“. Akt filmovej komunikácie sa nelíši od nijakých iných prenosov informácii a teda spočíva 

na rovnakom princípe, ktorý pozostáva z : odosielateľa informácii – adresanta ( v našom prípade ide o 

režiséra, hercov, tvorcov scenára), príjemcu informácie – adresáta (teda diváka), komunikačného 

kanálu, (formou môže byť filmové plátno, formy masovo komunikačných prostriedkov) a poslednou 

časťou je správa, teda určitý text (film). Filmová reč je tvorená z pohyblivých obrazov a znakov, 

pretože vnímanie objektov nás privádza k skúmaniu ich významov. V oblasti obrazov a znakov sa 

pohybujeme v dvoch vrstvách: denotatívnej a konotatívnej. Ako príklad môžeme uviesť zlatý krúžok 

na prste, ktorý denotuje prsteň a okrem denotatívneho významu, konotuje na prvom mieste stav 

svojho nositeľa – manželstvo, ale zároveň môže konotovať, či odkazovať k sľubu a záväzku, ktorý 

vychádza z manželstva a ktorý vo filme zohráva svoju rolu. Jeden prsteň totiž predstavuje záväzok 

k dlhej a často namáhavej ceste, počas ktorej sa tvoria pravé priateľstvá, či samotné Spoločenstvo 

prsteňa1. Je symbolom zväzku k ceste a pripomienkou, že v jedinom poslaní (jeho zničenia), všetci 

členovia Spoločenstva kráčajú spolu, bojujú proti nepriateľom a proti tomu, aby ich zlé sily, nemohli 

rozdeliť.  

 

2. Kresťanstvo a Pán Prsteňov 

Interpretácia ako akt čítania, či porozumenia sledovanému ponúka veľké množstvo možností. 

Minimálne rovnako početné sú aj konvenčné a referenčné znaky, či ich vizuálna symbolizácia. Či už 

budeme vnímať literárne dielo Pána Prsteňov (predloha filmu) ako autorovu vášeň pre rôzne jazyky, 

inšpiráciu dávnou severskou literatúrou, vplyv skúseností z prvej svetovej vojny či lingvistické a 

mytologické inšpirácie, nesmieme zabudnúť na filozofické a náboženské základy Tolkienovej tvorby. 

V tomto prípade nás nebude zaujímať z čoho vytvoril spisovateľ svoj svet, ale čo nám chcel týmto 

svetom zvestovať. „Pán prsteňov, je svojou podstatou náboženské a katolícke dielo“, (Tolkien podľa 

Kreefta 2005 str. 5) prehlásil sám Tolkien v jednom zo svojich listov. Po tejto výpovedi, by sa nám 

v mysli mohli vynoriť otázky, ako sa môže považovať za takéto dielo, keď v sebe neobsahuje žiadne 

explicitné vyslovenie o Bohu, existuje bez akejkoľvek modlitby (výnimkou je Arwen, ktorá vyslovila 

modlitbu pre Froda, keď bol bodnutý morgúlskym mečom), či kostola, nachádzajú sa tam iba chrámy. 

Kreeft vo svojej publikácii uvádza, že katolizmus je v ňom vstrebaní celým príbehom a jeho 

symbolikou. Berie teda na seba formu mýtu. Samotná postava Krista je symbolicky znázornená a 

prítomná v troch postavách : Gandalf, Frodo a Aragorn. Všetci traja prechádzajú určitou formou smrti 

a vzkriesenia. Všetci sú spasiteľskými postavami: sebaobetovaním pomáhajú zachrániť Stredozem 

pred Sauronovou2 diabolskou vládou. Zároveň sprítomňujú mesiášsky symbol proroka (Gandalfa), 

                                                      
1 Spoločenstvo prsteňa – môžeme chápať ako bratstvo medzi členmi slobodných národov Stredozeme. Jeho 

jediným cieľom bolo úspešne zaniesť prsteň do Hory Osudu, kde bol ukovaný, a jeho zničením mal byť Sauron 

(ten, ktorý prsteň ukul) zničený. Členmi boli príslušníci jednotlivých rás: Hobiti – Frodo Bublík, Samved 

Mukro, Pipin Bral, Chicholm Brandylen, elf: Legolas Zelenolist (elfský pric z lesnej ríše v Temno hvozde), 

trpaslík: Gimli (ereborský trpaslík), zástupcami ľudí boli: Aragorn, Boromír a posledným členom bol čarodejník 

Gandalf Šedý. Po rade v Roklinke, kde Spoločenstvo vzniklo, sa výprava vydala na cestu. V Morii, po boji 

Gandalfa s Balrogom, pokračovalo ako 8-členná výprava. Pri vodopádoch v Rauros ich napadli ohyzdi a skurut-

hai, Boromír v snahe obrániť Pipina a Chicha padol a skupina sa rozdelila na tri časti: Frodo a Sam pokračovali 

na ceste do Mordoru, Pipina a Chicha uniesli skurut-hai a Aragorn, Legolas a Gimli sa vydali po stopách za nimi 

(Day, 1995). 
2 Sauron, Maiar, nazývaný Pán Prsteňov, stal sa hlavným pobočníkom Melkora, slúžil mu až pokiaľ Melkor 

nebol vyhnaný do Prázdna. Neskôr zviedol elfských kováčov, aby ukovali Prstene moci – tri pre Elfov, sedem 

pre trpaslíkov, deväť pre ľudí (neskôr Čiernych jazdcov). Sauron ich však zradil a ukul Prsteň, mocnejší ako 

všetky ostatné. V Poslednom spojenectve elfov a ľudí sa Isildorovi podarilo uťať prsteň, ale keďže Prsteň nebol 

zničený, Sauronov duch mohol opäť povstať. Dostal podobu veľkého oka bez viečka, ovenčeného plameňmi 

a obkrúženého tmou. Dvadsať tisíc rokov sa ukrýval v Temnom hvozde ako Nekromant – Čierny mág z Dol 
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kňaza (Frodo) a kráľa (Aragorna) (McAwan, 2012) a nepatrne odkazujú na tri mohutnosti ľudskej 

duše – hlava, srdce a ruky alebo rozum, emócie a vôľa, ktorými sa zaoberali viacerí filozofovia a 

psychológovia od Platóna po Freuda (Kreeft, 2014, s. 297). Z tohto dôvodu by som sa rada 

jednotlivým transformáciám, či skôr podobám kresťanskej symboliky venovala osobitne a 

samostatne.  

 

2.1 Gandalf  

Na túto postavu sa možno dívať dvoma spôsobmi: Gandalf stelesňujúci anjela a Gandalf ako 

predstaviteľ vzkrieseného Krista. Tolkien o Gandalfovi píše : „bol to vtelený anjel, poslaný do 

Stredozeme v dobe, keď sa na obzore rysovala Sauronova hrozba3“. Slovom vtelený sa myslí to, že 

čarodejníci mali hmotné telá schopné skúšať únavu a bolesť, sužovať ducha telesným strachom a tak 

isto byť zabitým. Túto podobu mali anjelské mocnosti prijať, práve preto, aby bol výkon ich moci 

obmedzení telom a aby konali to, k čomu boli prednostne poslaní – aby vychovávali, radili, vyučovali, 

aby burcovali srdce a rozum tvorom, ktorí boli ohrození Sauronom k zápasu vlastnými silami, nemali 

vykonávať prácu za nich (Kreeft 2014, s. 104 ). Napriek sile, ktorú mal, ostával skôr ako radca a 

ochranca, aj keď nemal krídla, krídlami mu boli iné zázračné lietajúce stvorenia s ktorými 

komunikoval (moľa, orly). Neodmysliteľne sa s ním spája svetlo, ktoré pri viacerých scénach 

symbolizovalo nádej a nový úsvit. Počnúc jeho transformáciou v Gandalfa Bieleho, keď sa zjavil 

Aragornovi, Legolasovi, Gimlimu, po jeho páde všetky nádeje Spoločenstva zhasli, no on sa vrátil, 

ešte silnejší. Pred bitkou o Helmov žľab Gandalf odkázal Aragornovi: „Čakaj ma na úsvite piateho 

dňa. Na úsvite sa pozeraj na východ“ (Tolkien, 2002, s. 247). A tak ako vychádza slnko a začína sa 

nový deň Gandalf s vychádzajúcim slnkom prináša víťazstvo. Dych berúcou scénou bol Gandalfov 

príchod do Minas Tirith4 , na ktorý sa vrhali nazgúlovia na drakoch. Temnota, ktorá sa s ich 

príchodom šírila na oblohe bola odohnaná svetelným lúčom z Gandalfovej palice a opäť sa potvrdilo, 

že jeho prítomnosť ako ochranného anjela je v diele nevyhnutná. 

Stelesnenie Gandalfa ako vzkrieseného Krista je viac než zjavné. Môžeme to vidieť najmä na jeho 

transformácii z Gandalfa Šedého na Gandalfa Bieleho. Gandalf sa obetoval pre záchranu 

Spoločenstva, padol a bojoval s Balrogom5 , démonom ohňa a tieňa. Na súboji ich vidíme odveký 

                                                                                                                                                                     
Gulduru a proti Dúnadanom a ich spojencom vysielal Čiernych jazdcov, ohyzdov. Frodovým počinom, teda 

zničením prsteňa bol Sauron opäť zahnaný do tieňa odkiaľ už viac nepovstal (Day, 1995). 
3 Na samom počiatku bol Eru, nazývaný Jediný a tiež Ilúvatar, ktorý býval v Prázdne. Vychádzali z neho 

myšlienky, ktorým dal prostredníctvom Nezničiteľného plameňa večný život. Tieto duchovné bytosti sa 

nazývali Ainur – teda „svätí“. Každý z Ainur mal mocný hlas, aby mohol tešiť Ilúvatara, ktorý im navrhol aby 

spievali zborom. Ich hudba sa nazývala –Hudba Ainur, niektorí sa snažili buď o vyniknutie alebo o súlad. 

Niektorí sa ukázali lepšími, niektorí ako silní v dobrote, niektorí v zlu. Napriek tomu bola hudba veľká a krásna. 

Neskôr Ilúvatar stvoril slovom a nezničiteľným plameňom Eä, svet ktorý bol nazývaní eflmi a ľuďmi Arda, teda 

Zem. Po vzniku Ardy zostúpili niektoré Ainur do tohto sveta a boli známi ako Mocnosti Ardy. Elfovia v Arde 

delili toto plemeno na Valar a Maiar. Medzi Maiar práve patril Olórin (Gandalf), ale aj Saruman a Sauron a 

ďalší. Na Ardu zostúpili len niektorí a predpovedá sa, že na Konci sveta sa Valar a Maiar znovu spoja a Veľká 

Hudba, bude mohutnejšia, než tá prvá. Keď uplynulo tisíc rokov Tretieho veku Stredozeme, priplávala do 

Šedých prístavov loď a na nej bolo päť mužov, s dlhými bielymi fúzmi a širokými plášťami. Boli to Maiar, 

obmedzení ľudskou podobou a silami, prišli do smrteľného sveta ako Istari, pretože sa v ňom črtala hrozba. 

(Referencia zoslania anjelov). Gandalf bol považovaný práve za najväčšieho zo všetkých Istari, pretože jeho 

múdrosťou, boli slobodné národy Stredozeme dovedené k víťazstvu nad Temným pánom Sauronom. Keď splnil 

túto úlohu, odplával do Zeme neumierajúcich (Day, 1995). 
4 Minas Tirith – pevnosť v Gondore, postavená na siedmych úrovniach. Napohľad nedobytné mesto sa 

zdvíhalo, terasa na terase, ako veľkolepý útes do výšky, ku stene, ktorá sa nazývala citadela. Na poslednom 

stupni sa týčila mohutná Biela veža. Záchrana tejto pevnosti, bola podstatná pri víťazstve vo Vojne o Prsteň 

a zároveň pre obnovenie Zjednoteného kráľovstva Arnoru a Gondoru (Day, 1995). 
5 Balrogovia, démoni moci, najstrašnejší z Maiar, ktorí sa stali služobníkmi Temného nepriateľa Melkora 

(Pána tmy, ktorý naplnený pýchou vniesol nesúlad do Veľkej hudby, behom utvárania Ardy maril dielo tak, že 

sa stala pokazenou a nedokonalou, skazil aj mnohé Maiar) sa zmenili v démonoch. Boli podobní ľuďom, 

s vlajúcou ohnivou hrivou a z nozdier im šľahali plamene. Ich hlavnou zbraňou bol mnohopramenný ohnivý bič. 

Pri každom Melkorovom povstaní boli Balrogovia najpoprednejšími bojovníkmi. Keď sa skončila Melkorova 
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spor temnoty a svetla, zlého a dobrého, svätého a pohanského. Už staroperžské náboženstvo 

odvodzuje všetko od boja svetla a tmy, ríšou svetla sú vždy božské vlastnosti, ríšou temna démonické 

vlastnosti. Z novobabylónskeho hymnu na boha Slnka Šamaša vyplýva boj boha proti zlu, Šamaš 

temnotu presvecuje, jasní, ničí zlo. V kresťanstve je Spasiteľ sám „svetlom sveta“ (Biederman, 1992, 

s. 292). Gandalf v boji s Balrogom hovorí : „Nemôžeš prejsť. Som služobníkom tajného ohňa, vládnem 

plameňom Anoru. Temný oheň ti nepomôže, plameň Udúnu. Vráť sa späť do tieňa. Neprejdeš ďalej!“ 

A tak zvrhol nepriateľa do úbočia hory. Neskôr jeho duša opustila telo, no neznamenalo to pre neho 

koniec, ale nový počiatok, dostal novú podobu – Gandalfa Bieleho, stal sa čarodejníkom vyššieho 

rádu, aby sa svojou silou mohol vyrovnať Sarumanovi a nahradiť ho. (V skutočnosti môžeme chápať 

Sarumana6 ako padlého anjela.) Toto všetko symbolizuje Kristovu obeť na kríži, zostúpenie do tmy 

(bok hory ako Kristova hrobka), zmŕtvychvstanie a oslávenie v novej podobe tela. Zaujímavá je scéna 

keď sa Gandalf Biely po prvý krát ukáže Aragornovi, Legolasovi a Gimlimu, kde Jackson využil 

svetlo prežarujúce obrazom, ktoré pôsobilo cez denotáciu pôsobilo blažene. Cez presvetlený obraz, 

žiaru ho najprv nemohli spoznať. Presne tak, ako sa Kristus po smrti po prvý krát zjavil svojim 

učeníkom. Naľakaní a prestrašení sa domnievali, že vidia ducha. Nemohli ho totiž poznať, Kristus 

totiž nemal telo, ktoré by sa podobalo tomu, v ktorom účinkoval na zemi. Spoznať ho mohli tí, ktorí 

mali jemnejšie zmysli. Keď ich pozdravil, oni uverili a pokľakli. Keď si Aragorn, Gimli a Legolas 

mysleli, že na nich číha nepriateľ, pozdvihli svoje zbrane, no Gandalf teraz už Gandalf Biely, ich 

odrazil. Žiadne zbrane ho totiž nedokázali zlomiť. Cez svetlo, mu nemohli vidieť do tváre a tak sa ho 

spytovali : „Kto si? Ukáž sa!“. Svetlo ustúpilo a oni nemohli uveriť, ten ktorý padol, stál pred ich 

očami, v silnejšej podobe, v novom tele. Mysleli si, že je to Saruman, pretože bol v bielom rúchu. 

Gandalf im odpovedal : „Som vlastne Saruman, aj tak by sa to dalo povedať, Saruman, aký mal byť“ 

(Tolkien, 2002, s. 93). Po tomto ho spoznali a pokľakli. 

Ak sa na postavu Gandalfa pozrieme z hľadiska psychoanalýzy Carla Gustava Junga, otvorí sa 

nám možnosť jeho analýzy ako archetypu starého muža. Práve predložený príspevok je okrem iného, 

pokusom o preverenie Jungovej metódy, pri analýze filmového diela. Jung delí ľudskú psychiku na 

uvedomelú časť teda vedomie a neuvedomelú časť – teda nevedomie, ktoré ešte delí na osobné 

nevedomie, ktoré je individuálne, teda vrodené a kolektívne nevedomie, ktoré má všeobecnú povahu a 

jeho obsahy a spôsoby správania sú vo všetkých indivíduách približne rovnaké. Obsahy kolektívneho 

nevedomia nazýva archetypmi (Jung 1998). Archetypy ako represéntations collectives sú špecificky 

vpečatené formy, ktoré sa odovzdávali po dlhé časové obdobia a majú možnosť sa prejavovať v 

rozličných kreatívnych podobách – cez náboženstvo, literatúru (kde zahŕňa najmä mýtus a rozprávku) 

a umenie, bez toho, aby si to mohol umelec uvedomiť. Ako príklad uvádza obraz Svätej Anny s 

Máriou a Jezuliatkom od Leonarda da Vinciho, kde uvádza fakt, že zobrazenie dvoch matiek súvisí, 

podľa Freudovej teórie, s osobným motívom, pretože Leonardo da Vinci mal sám dve matky. Jung 

tvrdí, že práve so zdanlivou osobnou psychológiou je spätý neosobný motív, ktorý dobre poznáme 

odinakiaľ. Hovorí, že je to motív dvoch matiek, archetyp, s ktorým sa možno stretnúť vo viacerých 

podobách v mytológii a kresťanstve a ktorý tvorí základ mnohých representations collectives. Medzi 

takéto archetypy radí okrem archetypu matky aj personu, anime, tieň a starého muža alebo múdreho 

muža, ktorý nám najlepšie pripomína Gandalfa. 

                                                                                                                                                                     
ríša, niektorí sa zahrabali až ku koreňom hôr. Avšak v Treťom slnečnom veku trpaslíci dolujúci hlboko pod 

Moriou (nazývaná čierna priepasť, sídlo trpaslíkov) vypustili pohrebného démona, ktorý zrazil dvoch kráľov 

trpaslíkov, zhromaždil k sebe ohyzdov, obrov a iných Sauronových spoločníkov a trpaslíkov navždy vyhnal 

z Morie. Roku 3009 bol Balrog prebudený Spoločenstvom prsteňa a porazený Gandalfom, ktorý ho zvrhol 

z vrcholu hory Zirakzigilu po bitke na moste v Khazad-dum (Moria) (Day, 1995). 
6 Saruman, jeden z Istari, neskôr čarodej zo Železného pasu, Saruman Biely bol hlavou Istari. Spolu s radom 

čarodejníkov (Gandalf a iní) prišiel do Stredozeme okolo roku 1000 Tretieho slnečného veku, aby bojovali so 

zlom. Saruman putoval Stredozemou a snažil sa premôcť Temného pána (Saurona). Po čase však spyšnel a sám 

túžil po moci. A tak ako padlý anjel, ktorý mal zlo ničiť, budoval ho sám, keď zostúpil do Železného pasu 

a zvolal ohyzdov, skurut – hai pod čiernou zástavou a znakom Bielej ruky. Upadol do pasce Pána prsteňov 

a nevedomky sa stal jeho služobníkom. V Bitke o prsteň bola jeho moc porazená po poslednom Veľkom 

pochode Entov (lesní obri, na polovicu ľudia na polovicu stromy) na Železný pas (Day, 1995). 
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Archetyp starého muža je u Junga opísaný ako dominantný majster a učiteľ, archetyp ducha, ktorý 

sa môže ukazovať aj ako podoba hlasu múdreho mága, ktorý má prevahu nad vedomím. Je „mág, 

ktorý svetlom zmyslu preniká chaotickým temnom holého života“(Jung, s. 44). Je ten, kto prináša 

osvietenie, je učiteľom aj majstrom, tým, ktorý vedie duše. Môže byť pozitívnou postavou, vtedy je 

vyššou osobnosťou, (Gandalf) ale aj negatívnou a vtedy vystupuje v podobe infantílneho tieňa 

(Saruman). Je to postava, ktorá má autoritu a prichádza v každej situácii, v ktorej by bola potrebná 

rada, porozumenie, pochopenie, rozhodnutie, plán pre osobu, ktorej sa k tomu nedarí dospieť. Preto 

tento archetyp ducha kompenzuje stav duchovného nedostatku. V rozprávke sa zjaví vo chvíli, keď sa 

hrdina ocitne v beznádejne zúfalej situácii, z ktorej ho môže oslobodiť len dôkladná úvaha. A keďže 

nie je hlavný hrdina schopný toto vykonať, z nejakých vonkajších alebo vnútorných príčin, prichádza 

poznanie, personifikovaná myšlienka, v podobe starého muža, ktorý vie poradiť aj pomôcť. Nabáda k 

účelnému premýšľaniu a sústreďovaniu fyzických aj morálnych síl, ktoré prebieha v mimovedomom 

psychickom priestore, tam kde vedomé myslenie už nie je možné. Kde je nutná koncentrácia a 

napínanie psychických síl, tam sa to javí vždy ako mágia. Navodzuje sústredenie a uvedomenie si 

vlastných morálnych síl, poskytuje čarodejné prostriedky, teda nečakanú a nepravdepodobnú silu, 

predstavujúcu osobnosť zjednotenú v dobrom aj zlom. Vie všetky cesty, ktoré vedú k cieľu a ukáže 

ich hrdinovi. Predstavuje na jednej strane vedenie, poznanie, múdrosť, rozumnosť, intuíciu, na druhej 

strane morálne vlastnosti ako žičlivosť a ochotu pomáhať, teda jeho duchovný charakter, je viac než 

zjavný. Vládne osudovou silou, keď sa ide do hĺbky vecí. Vyznačuje sa morálnymi vlastnosťami, ale 

skúša samotné morálne vlastnosti človeka a či ho obdarí, závisí od tejto skúšky.  

Gandalfova charakteristika sa stotožňuje s týmto popisom. Podobne, ako ďalší príklad archetypu 

Merlin, je len čiastočne človekom, po smrti mal možnosť začať žiť v novom tele. V jeho hrudi bije 

veľké srdce, ktoré sa snaží obnoviť spravodlivosť v Stredozemi. V diele vystupuje ako starý čarodej, 

najprv ako Gandalf Šedý, ktorého hobiti v Grófstve vnímajú ako starca, ktorý ich obveseľuje 

ohňostrojmi, zručnosťami s ohňom, svetlom. Mnohí z nich však netušia, že sa v ňom nachádza 

omnoho viac, niečo mysteriózne a priveľmi silné. Najprv v šedom dlhom plášti, dlhou sivou bradou, 

špicatým klobúkom, palicou a fajkou vystupuje ako priateľ hobitov. Jeho úloha radcu začína keď sa 

snaží Bilba presvedčiť, aby prsteň, ktorý vlastnil ponechal. Bilbo v domienke, že si Gandalf chce 

prsteň nechať pre seba, mu ho odmieta dať, nazýva ho miláčikom. Gandalf preto využije svoju silu, 

(scéna, keď izba stemnie) a hovorí mu, že mu chce len pomôcť, Bilbo preľaknutý, akoby sa navrátil 

k sebe, po chvíli odchádza, no prsteň má stále pri sebe, Gandalf na neho zvolá a Bilbo necháva prsteň 

ležať na zemi. V momente keď sa dozvedá, že prsteň, ktorý Bilbo vlastnil je práve ten Jeden prsteň, 

najsilnejší zo všetkých, povzbudzuje k tomu Froda. Gandalf si tak hľadá hrdinu, s čistým srdcom, 

skutočného lojálneho, ktorý v nebezpečných situáciách dokáže premôcť sám seba. Jeho úloha spočíva 

v pomáhaní hrdinovi na jeho ceste k dosiahnutiu cieľa, teda zničeniu Saurona a jeho zla. Na to bol aj 

prednostne zoslaný do Stredozeme. Gandalf sa javí ako anjel, ktorý stráži svojich hrdinov, ako Kristus 

(podľa Kreefta), ktorý sebaobetovaním zachraňuje priateľov, učí ich o zlu a ako sa pred ním chrániť, 

prijíma ako Kristus novú podobu Gandalfa Bieleho, no zároveň sa na neho možno pozerať aj ako na 

postavu Boha. Vždy vie čo sa deje a prečo sa to deje, aj keď sa to na ňom priamo neprejavuje. 

Z hľadiska archetypu múdreho starca, podľa Junga sa dá na neho pozerať aj ako na „archetyp ktorý 

symbolizuje faktor ducha“ (Jung, 1998, s. 224). Na druhej strane Gandalfov samotný vzhľad nás 

navádza k myšlienke jeho podoby s Bohom. Ak by sme na chvíľu zavreli oči a predstavili si, ako 

vyzerá všemohúci, určite by sa mnohí z nás zhodli na tom, že je to práve starší muž, so šedivými 

alebo bielymi vlasmi, dlhou bradou, v dlhom rúchu, s tvárou poznačenou vráskami, v ktorých je 

zakorenená jeho múdrosť a s milosťou ktorá emanuje cez jeho priezračné oči. Takáto podoba práve 

zodpovedá Jungovej predstave archetypu starého muža, ktorú opísala Puškárová nasledovne :“ je to 

archetyp ducha, ktorý sa správa ako duchovný otec,... má zväčša šedivé vlasy, ktoré symbolizujú 

skúsenosť a múdrosť získanú v priebehu života“ (Puškárová, 1997, s. 49).  

Takáto formálna zhoda vo fyzickej podobe sa nestotožňuje len s kresťanskou podobou Boha, 

vidno ju aj v iných hrdinských bytostiach, či bohoch iných národov, spomenúť možno severského 

boha Odina, či Merlina, najznámejšieho čarodeja z mýtov a legiend. No v podobách môžeme ísť ešte 

hlbšie do dejín, kde sa tieto fyzické črty prejavujú napríklad v postave Dia. Z dôvodu tejto 

podobnosti, by som chcela poukázať na zhodu podoby Gandalfa s vyobrazeniami mytologických 
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motívov gréckych bohov, námetov Boha, severského boha Odina, či vyobrazeniami čarodejníka 

Merlina v dejinách výtvarného umenia. Tento aspekt príspevku by som rada priblížila pomocou 

Panofského metódy ikonografie a ikonológie, o ktorej relevancii pri filme nás presvedčila aj Pia 

Skogemann. 

Panofsky, ktorý sa zaoberal problémom umenia renesancie, hovoril, že sa toto umenie 

neobmedzilo len na obnovovanie klasických typov, ale smerovalo k vizuálnej a emocionálnej syntéze 

medzi pohanskou minulosťou a kresťanskou prítomnosťou. Táto syntéza bola dosahovaná viacerými 

metódami, ktoré mohli byť aplikované oddelene alebo sa mohli kombinovať. Jednou z takýchto 

metód bola re-interpretácia klasických obrazov. Tieto obrazy boli vložené s novým symbolickým 

obsahom svetských ale každopádne ne-klasických charakterov (personifikácie a alegórie vzniknuté 

v priebehu renesancie), alebo boli vytvorené podriadene ku konkrétnym kresťanským ideám. To sa 

mohlo udiať kontrastom, ktoré sa zlieva s pohanským symbolizmom) alebo asimiláciou. Zatiaľ čo si 

stredoveké umenie privlastnilo tieto motívy bez uvažovania, renesancia sa snažila tento postup 

zdôvodniť na teoretických základoch, Durer hovorí: „pohanský ľud pripisoval najvyššiu krásu 

pohanskému Bohu Abblo, preto aj my by sme ho mali využiť pre Krista, nášho Pána, ktorý je 

najkrajším človekom, a tak ako vyobrazuje pohanský ľud Venušu, ako najkrajšiu ženu, tak by sme aj 

my mali skromne vyobrazovať rovnaké vlastnosti Venuše, Panne Márii, Božej matke“ (Panofsky, 

s. 70). Niektoré klasické vyobrazenia boli reinterpretované zámerne, existuje však aj viacero iných 

prípadov, v ktorých sa klasická tradícia objavila prirodzene, priam automaticky, s pretrvávajúcou 

stredovekou tradíciou. Keď sa klasický charakter objavil v stredoveku v úplne neklasickom 

maskovaní a bol obnovený v renesancii v originálnom vyobrazení, tieto výsledky často krát ukazujú 

stopy tohto procesu. Panofsky tento proces nazýva pseudomorfózou. Vo výtvarnom umení môžeme 

vidieť tento proces na vyobrazení Dia a Boha, ako starších mužov, so šedivými vlasmi, dlhou bradou, 

ale aj na vyobrazení Ódina a Merlina, ktorí sa svojou fyzickou stránkou nelíšia od Gandalfa (porov. 

Príloha č. 1). 

„Veľké umenie doposiaľ odvodzovalo svoju plodnosť z mýtu, od nevedomého procesu 

symbolizácie, ktorý pretrvával v priebehu rokov, a ako prirodzený prejav ľudského ducha, bude 

naďalej koreňom celého tvorenia v budúcnosti... Žijeme v tom, čo Gréci nazývali Kairos – správny 

okamih pre „metamorfózu bohov“ základných princípov a symbolov. Osobitosť našej doby, ktorá 

v žiadnom prípade nie je naším vedomím výberom, je vyjadrením nevedomého človeka v nás, ktorý sa 

mení. Budúce generácie budú musieť vziať do úvahy túto dôležitú transformáciu, pokiaľ sa nezničia 

silou vlastnej technológie a vedy.“ (Skogemann, s.6). Iba niekoľko rokov po tom, čo Jung vyjadril 

tieto slová, trilógia Pána Prsteňov bola publikovaná, a dá sa povedať, že sa Tolkienovi podarilo 

vytvoriť presne to, čo Jungovi v modernom umení chýbalo. Vytvorením nedefinovateľnej mýtickej 

minulosti, kde starý svet musí skončiť aby sa nový svet mohol vzkriesiť, je metamorfózou bohov a 

vytvorením postáv, ako bol Gandalf, ktorý k tejto metamorfóze, svojim pôsobením ako archetyp 

starého muža (nehladiac od jeho fyzickej podobnosti k tomuto archetypu) pomohol. 

 

2.2 Frodo, Smrť a nesmrteľnosť 

Dôraz na smrť je viac než zjavná, či už ju vidíme v Mohylových duchoch, ktorých Aragorn 

oslobodí, zomrelých elfoch a ľuďoch, ktorých Frodo7 a Sam8 uvidia v Mŕtvych močiaroch alebo 

                                                      
7 Frodo, hobit z Grófstva, nositeľ Prsteňa. V detstve sa stal sirotou a adoptoval si ho Bilbo Bublík. Mal 

dobrodrúžnu povahu, skladal piesne, bol mimoriadne vzdelaný. Keď Bilbo opustil kraj, Frodo zdedil Prsteň 

a keď sa u neho zjavil Gandalf, vyslal Froda s Prsteňom do Roklinky, kde bolo utvorené Spoločenstvo prsteňa. 

Na svojej ceste prežil mnoho veľkých nebezpečenstiev, bol zvádzaný prsteňom, no podarilo sa mu odovzdať 

prsteň k ohňom Hory osudu. Po skončení vojny sa vrátil domov, no útrapy z cesty sa na ňom začali hlásiť a tak 

sa vydal elfskou loďou do Zeme neumierajúcich ( nesmrteľná zem Valar a Maiar) (Day, 1995). 
8 Samved Mukro, Sam, záhradník, slúžil najprv Bilbovi, neskôr Frodovi, putoval s Frodom do Roklinky, kde 

sa stal členom Spoločenstva prsteňa. Ako jediný ostal s Frodom po celý čas. Neraz mu zachránil život, vid. boj 

s Odulou, (obrím pavúkom), ktorú najprv osvetlil svetlom od Galadriel a pomocou čepele Žihadla Odulu oslnil 

a tak zavraždil. Napokon pomohol Frodovi dostať sa do Mordoru. Po návrate do Grófstva sa oženil s Ruženkou, 

s ktorou mal 13 detí a 7-krát sa stal starostom tohto sídla (Day, 1995). 
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v samotných Čiernych jazdcoch9, ktorí sú pripomienkou smrti. Boromir10, Denethor11, Theodén12 a 

Gloch13 zomrú v dejovo najdôležitejších scénach. Mŕtvymi sa dokonca zdajú byť aj Gandalf a Frodo. 

Znázornením samotnej smrti sú aj významné obrazy v príbehu: rozvrátená krajina Mordoru, zničenie 

prsteňa, plavba cez Západné more. Na druhej strane nesmrteľnosť je vyjadrená samotnou túžbou po 

prsteni. Gandalf sa o nej vyjadruje takto: „Vieš Frodo, smrteľník, ktorý vlastní jeden v Veľkých 

prsteňov, nezomiera, ale ani nerastie ani nezískava viac života, prežíva ... až ho nakoniec ťaží každá 

minúta... Skôr či neskôr ho Temná moc pohltí.“ Tolkien sa vo svojich spisoch O rozprávkach vyslovil, 

že cieľom fantastického diela alebo rozprávky je uspokojenie hlbokých túžob a zvlášť túžby po 

nesmrteľnosti. Nesmrteľnosť je teda v príbehu potrebná, ako sa však dosahuje skutočná 

nesmrteľnosť? Kreeft tvrdí, že cestou k falošnej nesmrteľnosti je smrť svedomia. Cestou ku tej 

skutočnej, je smrť ega. (Kreeft 2014, str. 136) Tento kontrast sa najlepšie javí pri Frodovi, nositeľovi 

prsteňa a Glochovi, tužiacemu po prsteni. Obidvaja v príbehu zomrú, Gloch v Hore osudu, Frodo 

svojim vstupom na loď v Šedých prístavoch s cieľovou stanicou Krajiny neumierajúcich. Glochova 

smrť sa však uskutočnila už oveľa skôr, vo vzťahu k sebe samému, k svojej duši, k sebeckej túžbe po 

prsteni. Frodo sa však prsteňa zriekol, tým sa zriekol aj vlastného ega, skrz ktorého mal nad ním 

prsteň moc. V hore osudu nepadol do ohňa Frodo, ale Gloch a jeho túžba po falošnej nesmrteľnosti. 

Frodo teda ukázal pravú vôľu, prekonal seba samého, prijal na seba bremeno, obetoval sa. Stal sa 

obetným baránkom Stredozeme, tak ako Kristus, ktorý niesol svoj kríž na Golgotu. Frodova Via 

Dolorosa sa tak stotožňuje s cestou ukrižovania Krista, ktorá tvorí najdojímavejšiu časť evanjelia. Tak 

ako Krista ťažil samotný kríž na ceste na Kalváriu, tak ťažil prsteň Froda čím viac sa približoval 

k Hore osudu. Sam, Frodov najvernejší priateľ je priam stelesnením Šimona z Cyrény, ktorý tak ako 

on, pomáhal Frodovi s bremenom. Tak ako Kristus zomrel na kríži pre hriechy celého ľudstva tak, 

Frodo prežíva svoju kvázi smrť po bodnutí pavúkom, predtým než splní svoju poslednú úlohu, 

záchranu celej Stredozeme. Samotné nanebovstúpenie Krista je Frodovou cestou do Krajiny 

neumierajúcich, cestou do večného raja. 

 

 

 

                                                      
9 Čierny jazdci, v storočiach, po ukovaní Prsteňa moci elfskými kováčmi a Maiou Sauronom sa v Stredozemi 

objavilo Deväť Čiernych jazdcov na rýchlych čiernych koňoch. Bývali to ľudia, ktorí sa pod mocou prsteňa 

zmenili v nesmrteľné prízraky. Boli najsilnejšími služobníkmi Pána prsteňov, v reči ohyzdov sa volali 

nazgúlovia (Day, 1995). 
10 Boromír, Dunadanský pán z Gondoru, najstarší syn Denethora, tiež sa stal členom Spoločenstva, túžba po 

moci zasiahla aj jeho a pokúšal sa zabiť Froda, no vzápätí to oľutoval, bránil ďalších dvoch členov 

Spoločenstva, hobitov – Chicha a Pipina, no padol po útoku skurut-hai (odroda ohyzdov silnejšieho druhu, ktorí 

v bitkách boli vytrvalejší). Nakoniec bol slávnostne pochovaný (Day, 1995). 
11 Denethor, vládnuci správca Gondoru, mal dvoch synov – Boromíra a Faramíra. Vedel, že ku konečnému 

stretnutiu so Sarumanom dôjde za jeho života, odmietol Aragorna a Gandalfa ako radcov. Nemúdro nahliadal do 

palantíru – vidiaceho kameňa, „magickej gule“. Bez pochyby získal znalosti, ktoré mu umožňovali pripraviť sa 

na vojnu, no kameň spôsobil, že zostarol. Keď jeho starší syn Boromír zomrel a jeho mladší syn ležal 

v bezvedomí, rozhodol sa usmrtiť seba aj Faramíra. Gandalf pomohol zachrániť Faramíra, no Denethora, 

pomäteného ohňom sa mu už nepodarilo (Day, 1995). 
12 Théoden – Severan a kráľ Rohanu, na začiatku to bol dobrý, kráľ no neskôr upadol pod vplyv Gríma 

(tajný služobník Sarumana), Gandalf ho však zo zlého prekliatia vyliečil. V poslednej bitke zomrel hrdinsky, 

postavil sa Černokňažnému kráľovi Angmaru (Day, 1995). 
13 Gloch, kedysi Smígl, hobit, jeho bratanec Dígl našiel pri rybolove Jeden prsteň a Smígl ho kvôli nemu 

zavraždil. Moc prsteňa mu síce predĺžila život, no zmenila ho na nepoznanie. Odvtedy sa mu hovorilo Gloch, 

kvôli odpudzujúcim zvukom, ktoré vydával, keď sa pokúšal rozprávať. Vyhýbal sa svetlu, žil vraždením a jedol 

nečisté mäso. Jeho telo vychrtlo, hlavu mal bez mäsa a oči vypuklé ako ryba. Zuby sa mu predĺžili ako tesáky 

a chodila sa mu rozšírili. Osudným sa mu stalo stretnutie s Bilbom Bublíkom, kde prišiel o prsteň. Neskôr sa mu 

podarilo dostihnúť Froda, nového nositeľa prsteňa, ktorého chcel premôcť. Na istý čas sa zdalo, že ho Frodo 

skrotil, ale Gloch sa živil jedine zradou. A tak, keď v Hore osudu, kde bol prsteň ukovaný, a moc Prsteňa 

premohla aj Froda, sa ho Gloch zmocnil posledný krát, Frodovi odhrýzol článok prsta a keď sa mu dostala do 

rúk jeho drahocennosť, jeho miláčik (tak ho totiž volal), zrútil sa do ohnivých útrob Zeme (Day, 1995). 
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2.3 Aragorn  

Tretím stelesnením Krista je Aragorn14. Dedič trónu Gondorského kráľovstva, sa rozhodol pre 

cestu hraničiara, ostával v ústraní, chránil hranice bez akejkoľvek slávy či uznania. Niekde 

v podvedomí si však uvedomoval svoju zodpovednosť a tomu nasvedčovali aj jeho činy. Pokora, 

liečenie chorých, oddanosť, ochrana aj toto sú atribúty, ktoré by ho mohli charakterizovať. Symboliku 

s Kristom si vyšliapal Cestou mŕtvych, kde prekročil hranice medzi životom a smrťou, teda stretnutím 

sa s duchmi. Tieto prízraky sú zatratené duše zradcov. Aragorn ich vyzve na pomoc, aby si mohli 

očistiť svoje viny, hriechy a zároveň im ponúkne voľnosť s vyslovením „Pokoj vám.“ Napokon 

samotný návrat kráľa, keď je už prsteň zničený a Aragorn je korunovaným kráľom Gondoru, hovorí o 

druhom príchode Krista na svet, ktorý je opísaný ako obnovenie neba a zeme a nastolení nehynúceho 

mieru. Presne takáto úloha čakala aj Aragorna, ktorý svojou vládou nastolil zjednotenie roztrúsených 

kráľovských línii a mier medzi ľuďmi, hobitmi, elfmi a trpaslíkmi. 

 

3 Staré mytologické motívy 

Tolkien sa netajil tým, že korene Stredozeme majú svoj základ v starogermánskych mýtoch 

Anglosasov, Keltov, Vikingov a Germánov. Vidieť to môžeme práve na nenápadnej, no pritom 

najdôležitejšej a neoddeliteľnej súčasti príbehu – Prsteňa moci. Prstene a kruhy vo všeobecnosti patria 

k univerzálnym symbolom a odkazujú na kozmickú súdržnosť a vernosť medzi ľuďmi. Už od 

pradávna slúžili ako znaky moci a vernosti medzi ľuďmi. Nosili ich Kelti, Rimania, anglosaský kráľ 

Alfréd a Dáni zložili mierovú prísahu práve na prsteň. V severogermánskej mytológii existujú 

zmienky, že aj najvyšší boh Ódin vlastnil zvláštny prsteň moci ako symbol vlády. V hrdinských 

eposoch sa však objavujú prekliate prstene, z ktorých inšpiráciu čerpal aj samotný Tolkien. Tieto 

prstene však neboli stelesnením zla, ale boli pod magickým vplyvom (Krause, 2013, s. 205). 

Najslávnejším je Andvaranut, je to prsteň trpaslíka Andvariho, ktorému chamtivý Loki zoberie celý 

poklad aj s prsteňom, preto na prsteň Andvari uvalí kliatbu : Každému, kto ho vlastní prinesie smrť. 

Táto kliatba postupne prechádza každým vlastníkom: Hreidmarom, drakom Fáfnim, Sigurdom, 

Gunnarom a Atlim, ktorí sú vedení do záhuby až pokiaľ prsteň neskončí na dne Rýna ako poklad 

Niebelungov (Krause, 2013). Prsteň moci je jeden z hlavných symbolov tohto diela, vyjadruje 

Sauronovu zradu voči slobodným národom Stredozeme, poskytuje svojmu nositeľovi sebarozpínavú 

ilúziu božstva, božstva spočívajúceho v moci nad inými a spojeného s falošnou nesmrteľnosťou. 

Zároveň zrádza svojich nositeľov od momentu keď sa dostane do rúk Isildora, Gondorského kráľa, 

cez zradu bratrancov Dígla a Smígla (neskôr Glocha). Zdá sa, že jediným, kto mu dokázal najdlhšie 

odolať bol Frodo, ktorý prsteň „podedil“ po Bilbovi. Ten, ako predstaviteľ mierumilovnej a najmenšej 

rasy Stredozeme, aj napriek pokúšaniu docielil zničenie prsteňa a tým zabezpečil jej pokračovanie. Čo 

nám chcel, ale Tolkien vzhľadom k nespútanej túžbe po prsteni, cez staré mýty povedať? Zhodnúť sa 

môžeme v jednom, túžba po moci, sláve a bohatstve v človeku nevyvolá pokoj, uspokojenie, že 

dosiahol to, po čom túžil. Bude v ňom vyvolávať pocit nespútaného chcenia. Vo filme je najlepším 

príkladom Smígl, ten, v chorobnej túžbe po prsteni zavraždil svojho blízkeho, oddal celý svoj život 

Prsteňu, vzdal sa života pozemského, žil v tmavých jaskyniach, kde sa jeho telo postupne menilo. 

Odmietal ľudskú stravu, „výživou“ mu bol samotný Prsteň, ako jediné uspokojenie. „Môj miláčik.“ 

takýmto oslovením sa k nemu prihováral. Keď Prsteň stratil, hľadal ho, pokiaľ ho nenašiel. Na druhej 

strane by sa nám mohlo zdať, že po stretnutí s Frodom a pod jeho dobrým vplyvom, sa schizofrenický 

Gloch prinavráti na dobrú stranu. V jednej scéne sa Gloch snaží svoje zlé JA dokonca odohnať. 

                                                      
14 Aragorn, Dúnadanský náčelník v Arnoru. Vo svojich dvadsiatich rokoch sa Aragorn spoznal s Arwen, 

dcérou Elronda, poloelfského kniežaťa a zamilovali sa. Elrond však na svadbu nechcel pripustiť, dokiaľ sa 

Aragorn nestane právoplatným kráľom Arnoru a Gondoru. Preto veľa putoval a bojoval za práva Slobodných 

národov. Neskôr sa spoznal s Gandalfom a stali sa spojencami a priateľmi. U Skákavého poníka sa stretol 

s Frodom, Samom a v Roklinke sa stal členom Spoločenstva prsteňa. Keď sa Gandalf stratil po bitke 

s Balrogom v Morii, Aragorn sa stal vodcom spoločenstva. Vo vojne o Prsteň zohral dôležitú úlohu v porážke 

Sarumanovho vojska v Helmovom Žľabe. Velil Mohylovým duchom a dobyl loďstvo v Pelargiru. Pri Čiernej 

bráne Mordoru, viedol vojská západu. Po zničení prsteňa sa stal kráľom, zjednotil ľud a oženil sa s Arwen (Day, 

1995). 
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V odraze vodnej hladiny mu hovorí : „Choď preč, a už sa nevracaj.“ Po tomto akte môžeme mať 

pocit, že nádej na nápravu stále existuje, jedinou prekážkou je však Prsteň. Keď už sa nazdávame, že 

Prsteň bude zahubený, zjaví sa Gloch a do posledných síl bojuje s Frodom, krvilačne mu odhryzne 

článok prsta aj s Prsteňom. Po zrážke s Frodom však padá do lávy, pri páde má na tvári blažený 

úsmev, akoby dosial ho čo chcel, konečné šťastie, ktoré sa mu stalo osudným. Nemožno netvrdiť, že 

v príbehu zohral kľúčovú postavu, no je príkladom, že túžba po moci, človeku neprináša nič iné, len 

záhubu. 

 

4 Staré versus nové v Pánovi prsteňov 

Pri pohľade na neporušenú krajinu Grófstva15 a prácu Sarumana a jeho vojska v Isengarde16 možno 

vidieť spôsob, ako chcel Tolkien poukázať na priemyselnú revolúciu, ktorá začala v polovici 18 st. vo 

Veľkej Británii a neskôr sa rozvíjala po Európe a navždy zmenila svet. Stroje nahradili množstvo 

ručných prác, vytvorila sa rýchlo rastúca priemyselná spoločnosť. Vzostup priemyslu znamenal však 

aj ničenie stromov a nádherných miest práve preto, aby sa tieto stroje mohli niečím živiť. Symboliku 

industrializácie pretavil na plátno Jackson zobrazením Sarumana, ktorý si sám tvoril svoj vlastný 

priemysel, rozširoval územia Isengardu (Čierneho pasu) s cieľom budovania armády zla. Už len 

samotný pohľad na toto miesto plné smogu a výparov pripomína mestá plné tovární s oblakmi dymu 

vznášajúceho sa do ovzdušia. Tento obraz dopĺňa už len nenásytné rúbanie stromov ohyzdmi, ktoré 

možno vidieť pri viacerých scénach. Víziu spustošeného Grófstva mal možnosť vidieť Frodo, ktorý ju 

zazrel v zrkadle pri Galadriel. Videl tak predstavu možnej budúcnosti, ktorá by nastala, ak by vláda 

nad Stredozemou pripadla Sauronovi. Ďalším príkladom je architektúra, na ktorej možno bádať 

kontrast zeleného, nepoškvrneného Grófstva a už spomínaného Isengardu. Architektúra Grófstva má 

blízko k tradičnej, ľudovej architektúre Anglicka. Vidieť to je na okrúhlych oknách a dverách, 

k ľudovým prvkom prispel interiér glazúrovanou keramikou, tkanými kobercami a vyrezávanými 

skrinkami. Tolkien totiž strávil v detstve štyri idylické roky na vidieku v Sarehole, mieste, ktoré sa 

nachádzalo neďaleko od priemyselného Birminghamu. Môžeme teda tvrdiť, že takáto scenéria so 

špecifickým prostredím a prírodou sa stala lamentom krajiny, ktorá neskôr podľahla tlaku priemyslu. 

V 19 st. sa železo stalo dominantným materiálom pri budovaní štylizovaných neo-gotických foriem. 

Všetky miesta zla, Isengard, Mordor, Minas Morgul17, Morannon (Čierna brána) sa vyznačujú 

moduláciou do prehnane gotického slohu. Prevládajúcou farbou je čierna a prevažujúcim materiálom 

je kov, všetko pôsobí ťažko a mohutne ako aj samotná Čierna brána, ktorá pre svoj chod potrebovala 

monumentálny mechanizmus. Celkový obraz dotvárajú aj groteskné sochy príšer (Minas Morgul), 

zbrane ohyzdov, ktoré mali podobu dlhých, špicatých kopijí a Sarumanova palica zakončená 

podobným spôsobom ako veža Isengardu. Spojenie tavných procesov, priemyslu, spolu s gotickými 

prvkami načrtáva obdobie, kedy industrializácia s obnovením gotiky išla ruka v ruke. Priniesla nielen 

fyzické zmeny, ale aj zmeny v spoločnosti, vytláčala poľnohospodársky priemysel. Stala sa jej 

nástrojom. Postihovala veľké mestá, ale aj vidiecke oblasti. Grófstvo možno vidieť ako oblasť 

Anglicka spred roku 1800, teda pred jej začiatkom. Obyvatelia Grófstva, so svojimi domčekmi a 

záhradami, ktoré si sami obrábali, pôsobili ako spokojní ľudia, okrem oblasti, v ktorej žili im k šťastiu 

nič nechýbalo. Už spomínaná vízia kraja, ktorú Frodo zazrel v zrkadle, bola odrazom toho, aký 

výsledok by víťazstvo zlej strany, teda Saurona, Sarumana (industrializácie) prinieslo. Industrializáciu 

však nemôžeme chápať len ako záporný jav, keďže s jej príchodom sa priniesli nové techniky a stroje, 

bez ktorých by sme sa dnes nepohli. No Tolkien svoju nechuť k industrializácii vyjadril najmä 

zobrazením prastarých lesov ako napr. Fangornu a Entov a ich boja proti vyššie spomínanému 

                                                      
15 Grófstvo – najslávnejšia dedina v hobitej zemi - v Kraji (zelená a prívetivá zem, domov hobitov, počas 

storočí vojen tvorila súčasť kráľovstva Arnoru, neskôr bola podaná hobitom.) Grófstvo bolo postavené na 

Hobitínskom kopci, stalo sa slávnym práve preto, lebo z nej pochádzajú najslávnejší hobiti – Bilbo a Frodo. 
16 Isengard – Železný pas a veža Orthanku, sídlo Sarumana, kde si budoval armádu, príchodom Entov 

z Fangorského lesa boli jeho hradby zničené a tým, že prehradili rieku, zatopili ňou celý Železný pas. 
17 Minas Morgul – (predtým Minas Ithil) opevnené mesto, ktoré bolo po obliehaní dobyté vojskom 

Černokňažného kráľa nazgúlov. Nazývalo sa tak isto Čarodejnícka veža. Stavebne sa podobalo Minas Tirith. 

Bolo to miesto zlé a strašidelné, tisíc rokov bolo ovládané Prsteňovými prízrakmi. Vo vojne o prsteň zohralo 

kľúčovú úlohu, vojská z Morgulu postúpili priamo proti Gondoru a zabrali Osgiliath (Day, 1995). 
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Sarumanovi a jeho vlastnému priemyslu. Tento boj medzi starým a dobrým jasne poukazuje (aj 

dodnes) na to, že je síce dobré, poznať všetky výdobytky, ktoré nám spoločnosť ponúka, no 

nezabúdať ani na to, čo tu bolo ešte predtým, či už sú to tradície, no hlavne príroda, návratom ku 

ktorej by sme sa mali obracať. 

 

5 Estetická účinnosť symbolov 

Umelecké dielo ako určitý spôsob komunikácie sa nám snažia všeobecne svojim obsahom niečo 

povedať, vyvolať v nás pocity, núti nás premýšľať nad niečím. Pri recepcii sa medzi umeleckým 

dielom (objektom) a subjektom vytvára vzťah, v ktorom si subjekt vytvára estetický postoj. Na to, aby 

umelecké dielo mohlo navodiť estetický postoj musí ako znak, pozostávať z častí, ktoré vytvárajú 

celkový význam diela. Má vyzývať recipienta, aby sa cez svedectvo, ktoré sa mu dostáva cez umelca, 

vytvoril vzťah jednak poznávací, citový aj voľný zároveň (Michalovič – Zuzka, 2009). Umelecké 

dielo, ako objekt je závislé od estetickej funkcie a na to, aby mohlo byť považované za estetické musí 

byť hodnotené, musí mať určitú estetickú hodnotu. Hodnota umeleckého diela spočíva v tom, ako je 

objekt, pred ostanými preferovaný, ako uspokojuje potrebu a ako vyvoláva zážitok (Henckmann, 

1995). V estetickom zážitku recipient reflektuje objekt, seba samého a svoj vzťah k objektu. Cez 

estetickú hodnotu si tak recipient napĺňa, jednak očakávania súvisiace so zábavou, emocionálne 

hodnoty výrazu (vznešenosť, krása, komickosť...) obsahové hodnoty a samotné poňatie sveta. Aké 

emocionálne hodnoty v nás môže vyvolávať práve táto trilógia? Jednou cestou, akou možno nájsť 

odpoveď na túto otázku, sú estetické výrazové kvality, ako estetický príznak prehovoru (v našom 

prípade) filmového znaku. Ako prvú môžeme analyzovať fantastickosť (Plesník, 2011), ktorá je 

v diele dominantná. Celý svet, ktorý je obsiahnutý v diele nie je skutočný, prekonáva možnosti reality, 

pozostáva z bytostí, ktoré sa v reálnom svete nenachádzajú, tie sa ešte striktne delia na dobré: hobiti, 

elfovia, trpaslíci, Enti, čarodejník Gandalf a na zlé: Sauron, čarodejník Saruman, ohyzdi, Čierny 

jazdci. Podstata fantastickosti spočíva v nadprirodzenom, samotnom udivovaní v tajomnosti, ktorú 

môžeme vidieť v každej tejto postave už len ich samotnou existenciou. Často krát fantastickosť 

zasahuje sféru vznešenosti, ktorá je definovaná dôstojnosťou, eleganciou a prirodzenosťou. Je jednak 

definovaná vonkajšou, ale aj vnútornou krásou, ktorú môžeme najlepšie vidieť na príslušníkoch rasy: 

elfoch. Elfovia nás upútavajú nielen svojim vzhľadom, ale aj konaním. Keď sa zjavia na scéne 

vzbudzujú obdiv, rozprávajú vznešeným jazykom, stelesňujú umelecké, estetické a čisté kultúrne 

stránky ľudskej prirodzenosti, povýšené na vyššiu úroveň, než aká sa vyskytuje u ľudí. (Môžeme to 

vidieť na príklade elfa Legolasa, a jeho rozšírením priateľstva s Gimlim, tu môžeme bádať poukázanie 

na spojenectvo všetkých druhov bytostí a na to, že všetci majú svoje miesto v boji). Vznešene pôsobí 

aj ich architektúra, často krát veľmi vysoká, vyznačujúca sa presvetľovaním, ornamentálnosťou. 

Oproti tomu stojí architektúra temnej strany, ktorá ma bližšie ku gotickej architektúre, vzbudzuje 

hrôzu a strach, je chladnejšia. Spája sa aj s grotesknosťou, ktorá je viditeľná na sochách pri Minas 

Morgul. Tajomnosť je pretavená do prsteňa, ktorý denotatívne vyjadruje niečo pozitívne, avšak 

svojou formou je vec, ktorá v diele konotuje najväčšie zlo. 
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Príloha č. 1 

 

Obrázok č. 1 

 
Gandalf a Frodo (Pán prsteňov, Návrat kráľa, 

2003). [cit. 17. augusta 2017]. 

Obrázok č. 2 

 
Pieter de Grebber – Boh vítajúci Krista, aby si 

sadol po Jeho Pravici.18  

 
Obrázok č. 3 

 
Gandalf, Aragorn, Gimli, Legolas Dostupné z: 

Pán prsteňov, Dve veže, 2002. [cit. 17. augusta 

2017]. 

 

 

Obrázok č. 4 

 
Raffael – Premenenie Pána19 

 

 

                                                      
18 Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_GrebberGod_Inviting_Christ_to_Sit_on_the_ 

Throne_at_His_Right_Hand.jpg. [cit. 17. augusta 2017]. 
19 Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/PremeneniP%C3%A1na_(Raffael). [cit. 17. augusta 2017]. 
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Obrázok č. 5 

 
Gandalf (Hobit: Smaugova pustatina, 2013) 

[cit. 17. augusta 2017]. 

 

Obrázok č. 6 

 
Georg von Rosen - Odin Putujúci.20 

 

Obrázok č. 7 

 
Gandalf, Pipin (Pán prsteňov, Návrat kráľa, 

2003) 

Obrázok č. 8 

 
James Archer – Merlin a Lancelot21 

 

 

 

                                                      
20 Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Odin [cit. 17. augusta 2017]. 
21 Dostupné z: https://www.wikiart.org/en/james-archer/merlin-and-lancelot-1871 [cit. 17. augusta 2017]. 


