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V dnešní době se v sociálních vědách stále častěji objevují dvě témata, která zcela jistě nelze
označit za nová, nová je však pozornost, jaká je jim věnována v perspektivě sociálních teorií a jež
svědčí o významu, který získávají v současné společnosti. Mám zde na mysli téma obrazu a paměti,
o nichž pojednává i tato práce. Využití obrazů jako zdroje či prostředku sociologického bádání
nemá v sociologickém myšlení příliš rozvinutou tradici, zejména v posledních dvaceti letech se
však situace mění: filmy, fotografie a další vizuální obsahy se stávají předmětem rostoucího zájmu
sociálních věd (nejen sociologie, ale například také antropologie, historie, či nově etablovaného
interdisciplinárního oboru vizuálních studií), které nyní usilují o nalezení vhodných metod, jež by
umožnily začlenit do již zavedených badatelských postupů také analýzu různých typů vizuálních
reprezentací. Ty představují důležitou složku kulturní produkce každé společnosti, v současné době
však získávají zcela zásadní význam, neboť převládající způsob komunikace, poznání i vědění se
stále více organizuje kolem obrazových vyjádření.
V sociologickém myšlení tak postupně získala své místo „sociologie obrazu“ (Péquignot
2008) či „vizuální sociologie“ (Sztompka 2007), která zahrnuje jednak teoretické úvahy o významu
vizuálních reprezentací pro společnost, její součástí jsou však také sociologické analýzy různých
typů obrazů. Tato práce svým zaměřením propojuje více oblastí, usiluje však především o
prozkoumání několika sociálních aspektů filmové tvorby: zabývá se jednak vztahem sociální reality
a filmové reprezentace (film jako prostředek zobrazení reality), zároveň však na film pohlíží jako
na specifický kulturní fenomén (film jako objekt bádání), který se podílí na utváření individuálního
i sdíleného obrazu světa a konstituování významů, jež připisujeme (uplynulým) jevům a událostem.
Jinými slovy, filmovou tvorbu zde chápeme jednak jako svědka událostí, dílo, v němž zůstávají
„zakonzervovány“ výrazné rysy společenství, z něhož vzniká, a zároveň jako společenského
činitele: prezentovaný obraz skutečnosti se stává součástí osobních i kolektivních zkušeností
daného společenství, ovlivňuje postoje, názory, vlastní interpretace skutečnosti. Díky propojení
obou perspektiv lze pak film reflektovat ještě v další rovině, totiž jako vlivné médium kulturní
paměti.
Přesvědčení o potřebě analýzy filmových děl vychází ze skutečnosti, že obrazy, jež film
uchovává, nikdy nejsou neutrálním či objektivním předvedením toho, jak se věci skutečně odehrály.
Do jejich tvorby a s ní souvisejícího způsobu interpretace okolního světa vstupuje řada faktorů,
které ovlivňují podobu výsledného obrazu a tedy i to, jakou si o zobrazené realitě utvoříme
představu. Hrané filmy, jejichž námětem jsou významná společenská témata a vztahují se ke
skutečným událostem, dle mého názoru zasluhují naši pozornost především proto, že představují
důležité stopy po minulosti: jejich prostřednictvím se pro nás minulost stává viditelnou, navíc se
v nich odrážejí hodnoty a postoje, které vypovídají o konstituci společnosti a jejích tendencích
v různých obdobích jejího vývoje.
„Ve hře“ přitom zdaleka není jen minulost, ale také současnost, neboť vyřešení vztahu
k problematické minulosti je pro každé společenství nezbytnou podmínkou pro utváření vědomí
vlastní identity. Jiří Šubrt hlavní předpoklady pro její ustavení shrnuje do dvou otázek, na něž je
třeba hledat odpověď: „kým jsme“ a „kam patříme.“ Jak dále uvádí, „paměť je v obou případech
klíčová a funguje vzhledem k identitě jako jakási její ´výstuž´. Zachování paměti je v tomto
kontextu nahlíženo jako předpoklad totožnosti, zatímco zapomínání jako synonymum její ztráty.“
(Šubrt, Pfeiferová 2010a: 26).
V první části práce předkládám argumentaci, podle níž film není izolovaným uměleckým
dílem, odrážejícím primárně osobní vizi „tvůrce“, ale je třeba nahlížet jej jako součást sítě vztahů,
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které jej propojují s množstvím jedinců, institucí i oblastí vědění a sociálního života, které do jeho
tvorby zasahují a výrazně ovlivňují způsob podání historických událostí: vymezují hranice toho, co
je v dané době legitimně myslitelné, zobrazitelné, vyjádřitelné a může se tedy stát předmětem
symbolické artikulace, která má veřejný ráz. Jako pojmový nástroj pro popis a vymezení struktury
sociálního prostředí, z něhož film vzniká, používám koncept „pole“ Pierra Bourdieu1. Pole
představuje jakýsi strukturovaný prostor vztahů, který se vytváří okolo určitých činností – v tomto
případě jde o vytváření veřejných (filmových) interpretací skutečnosti. Oproti instituci se jedná o
více dynamický koncept, neboť zahrnuje předpoklad, že struktura pole se neustále proměňuje,
jednak v závislosti na změnách pozic jednotlivých aktérů, ale také díky interakci s ostatními (vůči
poli vnějšími) oblastmi jako je politika, vědění, další média, či například ekonomika.
Ve druhé části je představen vývoj úvah o vztahu filmu k sociální skutečnosti, metodou
komparativní analýzy koncepcí tří autorů: Siegfrieda Kracauera, Marca Ferra a Pierra Sorlina.
Všechny tři autory spojuje zájem o sociologickou reflexi filmu a především o možnosti využití
filmu jako paměťového média, poskytujícího informace jak o zobrazené skutečnosti, tak především
o důležitých rysech společnosti v době, kdy film vznikl. Zatímco Kracauerovo dílo je již z velké
části dostupné v českých překladech a ve studiích věnovaných sociální teorii filmu bývá často
citováno, Ferrovy a Sorlinovy práce jsou známy spíše ve frankofonním prostředí, kde jsou
považováni za významné autory poukazující na potenciál využití filmu jako historického pramene.
Princip filmového zobrazení v návaznosti na tyto koncepce chápu nikoli jako záznam
skutečnosti, ale spíše její inscenaci, při níž jsou z reálných událostí zachovány pouze určité stopy,
jež jsou následně doplněny o fikční prvky a na základě filmové konstrukce uspořádány do nového
celku – filmové reprezentace. Selekce, rozšíření o další prvky i kompozice do příběhu, jež
původním fragmentům reality vymezuje nový význam, otevírá prostor pro manipulaci s fakty, pro
nové interpretace událostí, v nichž se odrážejí způsoby myšlení, hodnoty, postoje a relace sociálních
prostředí, v nichž díla vznikla. V dalších částech textu jsou popsány vybrané sociální faktory, které
vstupují do procesu filmové tvorby a nastavují podmínky pro konstrukci určitého typu zobrazení.
Ve čtvrté části film vystupuje do popředí jako symbolická artikulace zkušenosti, která se podílí na
formování historického vědomí jedince i společnosti. V této části se pokouším doložit, proč právě
hrané filmy představují cenné paměťové médium a v čem spočívají jejich specifika, která je odlišují
od jiných typů vzpomínání.
Smyslem tohoto projektu je mimo jiné prověřit možnosti sociologického výzkumu filmu na
konkrétním materiálu: filmech zobrazujících události spojené s poválečným odsunem německých
obyvatel. Jedná se o téma, které bylo především z kolektivní paměti po dlouhá období vytěsňováno,
neboť představovalo jednu z temných kapitol naší minulosti. Nemnohé pokusy o výklad či
zobrazení těchto událostí – například právě ve filmu – podléhaly mocenské manipulaci, jejímž cílem
bylo zachovat takový obraz české společnosti, který by nezpochybňoval principy, z nichž byla
odvozována její identita, a na níž zakládala svou legitimitu vládnoucí strana. Filmy, jež byly pro
1

V centru Bourdieuova zájmu stojí především francouzské literární pole, jehož popisu věnoval několik statí a
publikací. Principy, na nichž je jeho přístup založen, zde převádíme na oblast české kinematografie Sám Bourdieu byl
přesvědčen, že „existují strukturální a funkční homologie mezi všemi poli“, přitom je ovšem třeba vždy „stanovit
specifické vlastnosti každého pole“ (Bourdieu 2010:242-243). Každá oblast kulturní produkce je svým způsobem
jedinečná, odlišnosti samozřejmě najdeme například i mezi literárním a kinematografickým polem: týkají se zejména již
zmíněného autorství/způsobu produkce, ale i podmínek recepce a veřejného dopadu. Filmová tvorba je také
ekonomicky mnohem náročnější než literární, což pro tvůrce přináší řadu důsledků, například nemožnost realizovat svá
díla bez podpory státních institucí.
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analýzu vybrány, se vztahují k událostem starým nyní již více než 70 let, jejichž přímých účastníků
i pamětníků ubývá. Naše povědomí o nich tedy bude čím dál více záviset na formách paměti
zprostředkovaných médii: právě ta budou v budoucnu formovat způsob, jakým na ně budeme
pohlížet.
Je zřejmé, že vnímání a interpretace odsunu v české společnosti prošlo od konce války do
současnosti zásadní proměnou, studium filmů, které o sobě česká společnost vyprodukovala je
přitom jednou z možností, jak zachytit důležité rysy této proměny. Jelikož filmová tvorba byla od
roku 1945 do konce 80. let podřízena státnímu aparátu, představuje dle mého názoru vhodný terén
pro zkoumání dominantního výkladu odsunu a postojů, které k této problematice v různých etapách
vývoje české společnosti zaujímala veřejnost i politické elity. Vzhledem k těsné provázanosti
filmové reprezentace se sociálním prostředím lze filmy považovat za cennou výpověď nejen o
samotném odsunu, ale také o hodnotách, dominantních postojích a relacích společnosti v období
jejich vzniku.
Primárním cílem analýzy přitom není zhodnotit, nakolik „pravdivě“ jednotlivá díla zobrazují
skutečnost, ale především analyzovat způsob, jakým konstruují obraz minulých událostí, jaká
přesvědčení, hodnoty a postoje stojí za konkrétním zobrazením. Vzhledem ke komplexní povaze
filmového média je zřejmé, že rozbor nemůže být vyčerpávající a obsáhnout všechny faktory, které
by bylo možné sledovat. O to však v tomto projektu ani nejde, přínosem této práce by mělo být
spíše prozkoumání a nastínění možné metody sociologického přístupu ke kinematografickému
materiálu, která by umožnila popsat vývoj zobrazovacích prostředků ve filmu a poukázat na
souvislost tohoto vývoje s určitými vnějšími faktory: ideologickými, kulturně-historickými,
technologickými, atd., které se v průběhu času proměňují a nastavují tak pro filmovou tvorbu stále
nové podmínky.
Pro účely samotné analýzy jsem výzkumné otázky formulované v teoretické části převedla
na 7 základních kategorií (proměnných), umožňujících komparaci stanovených aspektů u snímků
pocházejících z odlišných období:








Filmová forma (dominantní výrazové prostředky a způsob konstrukce)
Sociální svět filmu: postavy a jejich vzájemné vztahy
Témata a příběhy; ohniska zájmu
Kulturně-historická paměť: základní výkladové rámce
Ideologie a politické konotace
Viditelné/neviditelné
Recepce filmu v době uvedení i v současnosti

Zvolenou metodu bychom mohli označit jako kvalitativní obsahovou analýzu, jež ovšem
není založena na standardizovaných postupech kritické diskursivní analýzy (vzhledem
k audiovizuální povaze filmu je jejich využití problematické), ale na rozboru na základě vlastních
analytických kategorií, jež slouží jednak k systematickému popisu odlišných vlastností filmových
děl, ale také přispívají k pochopení určitých rysů socio-kulturního prostředí, z něhož vznikla a
rámec kinematografie tak přesahují. Data pro výzkum tvoří čtyři české hrané filmy:





Ves v pohraničí (1948)
Nástup (1952)
Adelheid (1969)
Habermannův mlýn (2010)
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Jedná se o účelový výběr nastavený tak, aby na něm bylo možné sledovat proměny určitých
rysů české společnosti a tendence jejího vývoje, a to na příkladu měnící se relace ke
kontroverznímu tématu české historie. Jednotlivá díla v tomto případě „pokrývají“ čtyři různá
časová období, jež jsou oddělena důležitými mezníky ve vývoji naší společnosti (konec války v r.
1945, komunistický převrat v r. 1948, Pražské jaro v r. 1968, pád komunismu v r. 1989). Jedná se o
nestejně dlouhé etapy, vycházím však z předpokladu, že právě rozvržení zohledňující výrazné
společenské změny je pro komparaci přínosnější, než pokud bychom uplatňovali pouze
chronologický princip a filmy vybírali tak, aby byly rovnoměrně rozvržené na časové ose. 2
Z komparace vyplynulo, nakolik se obsahy kulturní paměti proměňují v závislosti na
aktuálních problémech a potřebách společnosti, a že mnohem více než v minulosti, k níž referují, se
zdají být zakotveny v přítomnosti, z níž vznikají: přestože mají popisovat stejné historické
okolnosti, svou formou i obsahem jsou zcela odlišné. Rozbor zároveň umožnil odpovědět na dvě
základní otázky, které prolínají teoretickou i analytickou částí práce, a které bychom mohli
formulovat takto: Může být film legitimním předmětem sociologicky orientovaného bádání, jehož
smyslem je pochopit procesy probíhající ve společnosti, její základní tendence, problémy či
prosazované hodnoty? A především, přináší analýza filmových děl informace o společenství a jeho
minulosti, které by nebylo možné získat z jiných zdrojů?
Pro zodpovězení těchto otázek a pochopení specifik filmu jako média kulturní paměti je
třeba problematiku rozdělit do dvou aspektů, které vyjadřují dvě základní relace filmu a společnosti.
Film může o společnosti přinášet dvojí typ informací: vypovídá jednak o skutečnosti, která je
předmětem zobrazení (v tomto případě o období poválečného odsunu) - (i), ale také o sociálním
prostředí, z nehož vznikl - (ii).
První aspekt (i) se týká modu reprezentace: tedy toho, jakým způsobem je ve filmu
konstruován obraz reality. V každém z filmů se objevují poněkud odlišné tendence: v některých
případech se film drží především viditelného „povrchu skutečnosti“: klade důraz na její detailní
zobrazení a přesný popis událostí (i když jsou smyšlené). V tomto typu filmových děl postavy plní
funkci nositelů vyhraněných hodnot, jejich promluvy a jednání přímočaře vyjadřují určité
(ideologické) postoje. Tyto filmy jsou založeny na racionálním, historizujícím přístupu a jejich
cílem není klást otázky, ale deklarovat jasné postoje a odkazy na reálná fakta legitimizovat
nabízený obraz skutečnosti, jehož ambicí je „překrýt“ dosavadní interpretace. (Nástup,
Habermannův mlýn).
Druhý typ představují díla, v nichž je patrná tendence využít viditelné aspekty skutečnosti
spíše jako prostředek pro zobrazení skrytých procesů, odehrávajících se „pod povrchem“
pozorovatelné skutečnosti. V tomto případě jsou například role postav vytvořeny tak, aby svým
jednáním zpochybňovaly zažité stereotypy. Funkcí tohoto zobrazení není popis konkrétních
historických událostí (proto se o nich ve filmu ani příliš nehovoří), ale historický kontext slouží
spíše jako pole pro vyjádření určitých idejí, které mají univerzální platnost. Důrazem na znovuzpřítomnění atmosféry a nikoli konkrétních událostí tyto filmy vedou diváky především
k zamyšlení, nikoli k automatickému přijetí určité verze výkladu skutečnosti. (Adelheid).
2

Tento princip by ostatně ani nebylo možné důsledně dodržet, neboť v určitých etapách téma odsunu Němců a
poválečné situace v pohraničí představovalo „historické tabu“ – nebylo součástí veřejných debat, nevycházely o něm
odborné publikace, nevznikaly filmy, které by se danou historickou skutečností zabývaly.
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Tyto dva typy reprezentace představují krajní případy, mezi nimiž najdeme varianty, v nichž
se kombinují prvky obou postupů (Ves v pohraničí). Základní principy, pomocí nichž je skutečnost
převedena do znakové formy (filmových obrazů a promluv) jsou nicméně ve všech případech
stejné. Filmový obraz vzniká na základě selekce prvků skutečnosti a jejich transpozice do nového
kontextu, v němž jsou kombinovány s fikčními aspekty. Zejména v případě druhého typu
reprezentace by přitom bylo vhodné hovořit nejen o selekci, ale také o abstrakci: nejde o co
nejvěrnější zachycení vybraných jevů, ale do zobrazení jsou převedeny pouze určité jejich aspekty
či vlastnosti, jež jsou od nich následně odděleny a stávají se součástí nového významového rámce.
Vztah filmu k sociálnímu prostředí, z něhož vzniká (ii) bylo třeba rozdělit do několika
dílčích relací, jejichž výčet rozhodně není vyčerpávající, v kontextu zaměření této práce je však
považuji za nejvíce významné. Na příkladu jednotlivých filmů byly předvedeny možné varianty
vztahu filmu a ideologie, projevy dobové mentality i postupně se měnícího historického vědomí.
Vývoj těchto aspektů sociálního prostředí se ve filmech projevuje v proměňujících se výkladových
rámcích, v nichž je téma odsunu prezentováno (první vyjadřuje hrdost na vítězství Čechů nad
Němci, jež bylo vyústěním dlouhodobého konfliktu, druhý pak pocit viny za nebývalou agresi, která
na mnoha místech vysídlování německých obyvatel doprovázela), změnou základní perspektivy
pohledu na roli české a německé strany, ale například také v přeložení důrazu z historicko-politické
stránky tehdejších událostí na filosoficko-morální rozměr problematiky.
Vrátíme-li se ke dvěma původním otázkám, na základě výše uvedených skutečností lze na
obě odpovědět kladně. Odpověď na druhou otázku přitom můžeme opět rozdělit do dvou částí:
pokud jde o zobrazení skutečnosti (i), filmy dle mého názoru přinášejí typ informací, který bychom
jen obtížně získávali z jiných zdrojů. Ani ne tak v tom smyslu, že by odhalovaly dosud neznámá
historická fakta (vzhledem k fikčnímu charakteru nelze na obraz událostí zcela spoléhat), rozhodně
však mohou přispívat k hlubšímu porozumění uplynulým událostem.
Zatímco historiografické práce se mnohdy vyznačují tendencí formulovat zobecňující
stanoviska, film prostřednictvím prezentace konkrétních příběhů jednotlivců umožňuje lépe
vystihnout komplikovanost a nejednoznačnost společenských jevů a historických událostí: v tomto
ohledu tedy realitu zachycuje „věrněji“. Poválečný odsun je příkladem složitého sledu událostí, nad
nimiž lze jen těžko vynášet jednoznačné hodnotící soudy. Vnímat minulost přes konkrétní,
individuální příběhy, jaké zprostředkovávají filmy, je proto v určitých situacích možná vhodnějším
řešením. Filmy se jistě nemohou stát hlavním zdrojem historického bádání, pro pochopení procesů
odehrávajících se ve společnosti v určitém období jsou nicméně cenným materiálem – již z toho
důvodu, že minulost zpřítomňují působivěji a životněji než data v historických textech.
Druhá část odpovědi se týká možností poznání společnosti, z níž film vznikl (ii). I v tomto
případě lze dle mého názoru odpovědět kladně. Jedinečnost filmového média spočívá v tom, že
vznik díla je vždy podmíněn konsensem na výkladu skutečnosti: jelikož se jedná o veřejně sdílenou
reprezentaci, jejíž tvorba je vázána na podporu státních institucí, předpokládá jednak konsensus
mezi tvůrci filmu a příslušnými institucemi, ale i mezi tvůrci a publikem: film, u kterého by se
předpokládalo, že si nenajde své publikum, by s největší pravděpodobností nevznikl. Díky tomu lze
film chápat jako kulturní produkt, který svědčí o obecném „horizontu vědění“, aktuálním v době
jeho vzniku: jednotlivá díla vypovídají o tom, co bylo možné myslet, zobrazit, vyjádřit.
Analýza filmů také potvrdila základní předpoklad této práce, totiž že film nevychází jen
z estetických norem a narativních postupů, ani není pouze individuální vizí skutečnosti, ale je
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především sociální. Prostřednictvím relací fungujících v rámci kinematografického pole, ale i
vztahů k dalším společenským sférám je pevně zakotven v sociálním prostředí, z něhož vzniká. Bez
nadsázky proto můžeme hovořit o sociální konstrukci (audio)vizuálního obrazu minulosti: film
vychází z hodnot, postojů, preferovaných „režimů vizuality“ i úrovně historického poznání, reaguje
na společenskou atmosféru a ideologické požadavky doby. S proměnou sociálního prostředí se pak
nutně změní pohled na zobrazované události, což jednoznačně vyplývá z odlišností děl z různých
období ve sledovaných kategoriích. Významnou roli sehrává také proměna samotného filmového
pole, v jehož kontextu je film vytvářen a vnímán: srovnání reakcí na filmy v době jejich vzniku a
v současnosti ukázalo, nakolik je kinematografické pole determinujícím faktorem i pro recepci
filmu.
Filmy samozřejmě nepřinášejí tak přesné a diferencované poznatky jako například
opakované sociologické výzkumy postojů veřejnosti k určitému tématu. Na druhou stranu však
poskytují jakýsi syntetický obraz, který není jen vědomou, racionalizovanou reflexí vlastností
společenství a jeho relací k dané problematice, ale uchovává i to, co by v oficiálním diskursu
zůstalo nevyřčené: zamlčené předpoklady, stereotypní představy, nepřiznané tendence. Ty možná
z filmů nejsou patrné na první pohled, mohou však být odhaleny při podrobnější analýze.
Pro úplnost bychom se měli zmínit ještě o třetím typu vztahu mezi filmem a společností, o
němž tato práce také pojednává. Od předchozích dvou se liší v tom, že nevede od skutečnosti (resp.
sociálního prostředí) k filmu, ale vychází naopak od filmové tvorby: jedná se o vztah, který je
utvářen zpětným působením filmové reprezentace na společnost (iii). V této souvislosti tedy
můžeme označit za platnou i tezi převrácenou, totiž že dochází k vizuální konstrukci sdíleného
(sociálního) obrazu minulosti.
Někteří autoři již poukázali na principy fungování paměti (Bergson, Halbwachs) či analogie
mezi filmem a myšlením (Deleuze). Zde můžeme tyto přístupy propojit a zdůraznit úzkou
souvislost mezi filmem a pamětí. Toto spojení lze sledovat z různých perspektiv (film jako součást
kulturní paměti, paměť ve filmu, vliv filmu na individuální paměť, atd.), v kontextu této práce se
jako významná ukazuje především skutečnost, že aktualizace minulosti ve filmu spočívá na
podobných principech jako individuální vzpomínání: vždy je interpretací, při níž je minulost
přefiltrována a doplněna o nová (hodnotová, ideologická, filosofická, historická ad.) hlediska.
Přínos studia filmové tvorby lze spatřovat právě v tom, že tyto procesy zviditelňuje a může tak
přispět k pochopení způsobu, jakým se - na kolektivní i individuální úrovni - vztahujeme ke své
minulosti.
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