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když prométheus kradl bohům oheň...

vztah ohně, železa a člověka je už antickým tématem zastou-
peným v řeckých mýtech. když prométheus kradl bohům oheň 
na hoře moschylos, na ostrově lémnu, aby jej následně předal 
lidem, učinil tak v dílně héfaistona, syna dia a héry, boha ohně, 
kovářů a zlatníků. oheň, božský nástroj, je původcem promě-
ny (herakleitos), neboť vše od něj pochází a k němu se pak vra-
cí. oheň je tak zdrojem obrození a očištění. proměňuje „staré” 
v „nové”. jako solární symbol stojí u zrodu vítězství dobra nad 
zlem, světla nad temnotou, pravdy nad lží, poznání nad nevě-
domostí. oheň „eroticky” rozehřívá vyhaslou duši člověka, zapa-
luje mystický plamen a emanuje duchovní energii (plamen je 
častým atributem světců; např. hořící srdce svatého augusti-
na). oheň je dialogický, vstupuje do antinomického vztahu se 
železem a vytváří synergii, v jejímž důsledku se rodí nová enti-
ta. paracelsus identifikoval oheň se životem – oba jsou závislí 
na životech jiných jako na pokrmu. přechod skrze oheň je sym-
bolem transcendování lidského ducha, je zkouškou podmiňu-
jící zjevení skutečného života a vstup do ráje (eliášův ohnivý 
vůz). železo díky svému spojení s marsem je elementem odpu-
zujícím zlé duchy (římské mýty). kovářské dílo je tedy jakou-
si „relikvií”, nevysloveným exorcismem, mečem archanděla 
michaela, které ochraňuje člověka od zlého. 

dílo christine habermann von hoch stojí jako prostředník 
mezi světem člověka (diváka, přijemce uměleckého sdělení) 
a světem bohů. vnímavého pozorovatele vybídne k promě-
ně „starého” v „nové”, jako magický štít odráží vlivy zla, chrá-
ní a poskytuje útočiště pro proměněné vnímání prostoru. 

v prostoru se pohybujeme mezi nebem a zemí, mezi jed-
noznačností a antinomií, mezi hmotou a duchem, železem 
a kožešinou, životem a smrtí. zdánlivá neuspořádanost vyma-
ňuje z područí chaosu a uvádí do světa vnitřního řádu. neu-
chopitelnost dvou různých principů hmoty – železa a kožešiny 

– v jednotné symbióze, dovoluje doufat v překonání nepřeko-
natelného, otevírá prostor naděje v návrat jednoho. 

spirála. schematická forma evoluce světa. pohyb měsíce – 
ženy kolem slunce. neustálý návrat v makrokosmu. pravotočivá 
spirála je symbolem tvořivosti (atribut pallas athény). v séman-
tickém aspektu je spirála emblémem atmosférických jevů 
(zejména uragánu), který je následně považován za symbol 
podrobení si kreativních a destruktivních funkcí vesmíru, naru-
šení prozatímního řádu a klidu. je zde také vazba mezi tvůrčím 
dechem (tvůrčím aktem) a větrem (symbol svobody a nespou-
tanosti). spirála je spojená s ideou tance, svobodou pohybu, 
radostí života, extází (vyjití ze sebe směrem k sobě samému). 

dotek zlata – zhmotněného světla – spojuje lidské (žele-
zo) s božským (zlato). zbožšťuje hmotu (theosis) vdechnutím 
světla (ducha). zlato inkarnuje slunce na zemi (obraz duchov-
ního osvícení). obrazem slunce v člověku je srdce, které je 
ukryto v člověku jako zlato v zemi. zlatá koruna je podle jun-
ga par excellance symbolem uskutečnění nejvyššího cíle evo-
luce (ti, kteří vládnou nad sebou, jsou obdarováni korunou 
života věčného).



veronika, ta která je schopna přijmout tvar (tvář) druhého – 
pasivní (schopný přijetí) princip. otevřená ke sdílení tajemství 
(bolestí). skrytá za rouškou touží. není však touha bez bolesti 
(oběti). obětuje sebe (nechá se přikovat). 

stély, němé svědkyně naší pozemské pomíjivosti. svou ver-
tikalitou neustále připomínají svět supernaturalae. čnějí v pro-
storu jako věže katedrály a ukazují směr zbloudilým poutníkům 
na cestě životem.

christine habermann von hoch a její dílo se nabízí diváko-
vi s otevřenou náručí a se srdcem v dlaních jako její tilia. krása 
zhmotněná v artefaktech přepodstatňuje naši mysl a naše vní-
mání prostoru a času. vstupuje do srdce a duše diváka s něž-
ností a pokorou a zjevuje nádheru světla. vybízí k metamorfóze 
našich životů a způsobuje v nich nenávratnou proměnu. 

       
jarosław pastuszak
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