Oponentský posudek
Irena Řehořová: Film jako médium kulturní paměti: Proměny reflexe poválečného odsunu Němců
v české filmové tvorbě. [Praha:] Katedra sociologie FF UK 2016, 145 s.

Název disertační práce Ireny Řehořové nás zpravuje o tom, že autorka film uchopí jako
paměťové médium, tedy jako médium nasycené informacemi o minulosti, a to nikoliv o
zobrazovaných jevech a dějích, nýbrž o době vzniku, jak se tato jeví ve způsobech zobrazení
určitého tématu. Zde právě tkví zdroj možného poznání společnosti v jejích historických
proměnách. Případovou studii, na níž tuto tezi demonstrovala a jež tvoří polovinu práce,
věnovala autorka filmovým ztvárněním poválečného odsunu Němců. Výraz „v české filmové
tvorbě“ tuto reflexi lokalizuje geograficky i kulturně (nepůjde tedy o filmy třeba německé
s týmž tématem a pravděpodobně nepůjde také o dokumentární a zpravodajské filmy, neboť
výrazem „tvorba“ bývá konvenčně nazývána oblast hraného filmu).
První půle práce se systematicky věnuje teoretickým a metodologickým rámcům
takového vytěžování filmového média. Jako autority pro tento typ práce s filmem si autorka
zvolila německého kulturního filozofa (sociologa, filmového a kulturního publicisty etc. etc.)
Siegfrieda Kracauera, který svou respektovanou historickou pozici získal vlivnou poválečnou
prací o německém filmu Od Caligariho k Hitlerovi. Další dva autoři jsou svou profesí
historikové a spojuje je příslušnost k proudu nové historie, který přinesl do historické vědy
paradigmatické změny. Emeritní profesor Paris III Pierre Sorlin si kinematografii zvolil jako
své dominantní téma a patří k výrazným, třebaže ne určujícím postavám nové filmové historie,
o Marku Ferrovi se něco takového asi říci nedá a kupříkladu v oblasti filmových studií nepatří
k často citovaným autorům, ale jeho zásluhy o prosazení filmu jako vytěžovatelného
historického pramene ve vlastních historických kruzích jsou jistě nezpochybnitelné. Jeho
dlouholeté působení v pozici šéfredaktora časopisu Annales (hovoří se o škole Annales) pak
vypovídá i o respektu, jemuž se těší v rámci francouzské nové historie i mimo ni.
Autorka hledá, mj. prostřednictvím těchto, ale i jiných badatelů, odpovědi na několik
esenciálních otázek. Zaznamenává film objektivní skutečnost, nebo jen konstruuje její
zmanipulovaný obraz? Má film jako pramen badatelský potenciál pro studium společnosti? A
pokud ano, jakými cestami se tedy ubírá reprezentace jevů a dějů prostřednictvím filmového
média? Co všechno ji ovlivňuje, co všechno do ní vstupuje? Tyto otázky v člověku vyvolávají
v první reakci jednoduché, rychlé a rámcově snad i správné odpovědi, ale jednu každou z nich
lze velmi účinně zahustit a zproblematizovat, jak částečně naznačím dále.
Autorka si zvolila čtyři hrané filmy (z let 1947, 1952, 1969 a 2010), které se nějakým
způsobem k tématu odsunu vztahují. Pracuje se scénáři, s prameny provázejícími literární
přípravu filmu před schválením technického scénáře do výroby (např. schvalovací posudky),
s vlastním filmem, s dobovými i pozdějšími ohlasy (včetně internetové komunity) i
pozdějšími výpověďmi pamětníků. Materiálově je tedy práce vybavena velmi svědomitě,
otázka je, jak s těmito zdroji autorka pracuje, ale o tom později.
Výběr zmíněných čtyři filmů mi dlouho vrtal hlavou, když se jeden odehrává až po
odsunu a v dalším se k odsunu vlastně teprve schyluje a ještě ke všemu jen v samotném
závěru, takže ani tady není odsun jako takový vůbec tematizován. A proč vůbec dělat
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jakoukoliv redukci pramenů, když taková redukce může vést jedině ke zjednodušení a
schematizaci závěrů? Teprve ke konci práce jsem si uvědomil, že je to vlastně úplně jedno,
protože badatelským cílem této disertace není „obraz odsunu“, nýbrž pouze prověření, zda
film může být „legitimním předmětem [rozuměj prostředkem] sociologicky orientovaného
bádání…“ (s. 135). Uniká mi ovšem proč zrovna „sociologicky“ a ne zároveň historicky,
kulturně historicky, kulturně antropologicky atd. A to tím spíše, že pro teoretické zarámování
svého výzkumu se autorka uchýlila právě k historikům, nikoliv sociologům (sic!) a že vlastně
provádí standardní historický výzkum, na kterém toho speciálně sociologického moc není,
soudě alespoň co laik. Na základě analýz oněch čtyř filmů autorka dospívá k předvídatelnému
závěru, že ano, že filmové médium k takovému výzkumu jako pramen sloužit může. Ale to
přece všichni už dávno víme, v historických kruzích dobře přes půl století, v sociologii pak
ještě déle. (První disertace na německých univerzitách reflektovaly film ze sociologické a také
právní perspektivy už před sto lety.)
V historické vědě se počíná debata o filmu jako pramenu možného historického
poznání v polovině 20. století a tuto debatu iniciovali nikoliv historikové moderních dějin,
nýbrž medievisté, historikové uvyklí pracovat s ikonickými prameny a vyždímat z nich mrtě
všechno, co informačně obsahují. Trvalo nějaký čas, nežli to konzervativní historické kruhy
akceptovali a než začali promýšlet metodologické aspekty filmového pramene. Právě Marc
Ferro patří mezi zanícené průkopníky takové práce s filmem. První na ráně pro ně byly
samozřejmě týdeníky a dokumentární filmy, nazírané z perspektivy politické propagandy.
Vyžádalo se několik si čas několika dekád, než do této „nové“ pramenné základny byli
ochotni zahrnout i filmy hrané, fikční. V tomto vývoji se až půvabně zračí skutečnost, jíž se
částečně dotýká i autorka, že od dokumentárních a zpravodajských filmů očekávali záznam
historické skutečnosti, zatímco hrané filmy měli sklon nahlížet jako „bezcennou“ fikci. Když
pak nahlédli do propagandistické kuchyně filmových dokumentaristů a stanuli tváří v tvář
čirému konstruktu, zjihli i směrem k hraným filmům, neboť pochopili, že je tam čeká stejný
zážitek, ne-li bohatší o další dimenze.
Nahlédnuto v obecné rovině, ustanovujeme tu jako historický pramen umělecké dílo,
tedy fikční svět umělecké povahy. Otázka přitom nezní, zda obsahuje nějaké relevantní
informace o minulosti, protože je samozřejmě obsahuje jako vše, co kdy bylo, je a bude,
neboť všechno je informačně nasyceným historickým pramenem. Otázka zní, jaký typ
informací může pramen obsahovat, jakou sadu otázek má tedy smysl mu klást a jaké
metodologické nástroje k tomu použít. Tím zároveň říkám jako komentář k příslušné pasáži
předložené disertace, že je úplně jedno, zda film fotograficky zaznamenává objektivní
skutečnost nebo ne, to je naprosto zbytný problém. V každém případě – tak jako každý
pramen – tak jako tak něco zaznamenává a my to něco z něho potřebujeme a chceme dostat.
Autorka se ostatně perspektivě historické vědy systematicky, a přitom nezdůvodněně
vyhýbá, což je u tématu kulturní paměti poměrně kuriózní. Zabývat se kulturní pamětí a
nevnímat přitom otázku tradice, otázku stereotypů, to snad ani nejde. Jak můžeme zkoumat
česko-německé vztahy bez analytické reflexe (stále živého) stereotypu Němce jako dědičného
nepřítele českého národa? Stejně tak je intenzivně ve hře i role historických tradic jako
konstitutivního prvku historického vědomí/povědomí národní komunity utvrzovaného
rodinnou a školní výchovou i životem v národním prostředí ve smyslu kulturním, ale i
geografickém. Tradice stejně jako kulturní paměť (na ně ostatně napojená) skýtají sice
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selektivní obraz minulosti a při politických zvratech bývají vystaveny nové a nové revizi, aby
posilovaly pozici aktuální moci, ale zároveň jejich prostřednictvím minulost poznáváme a
uchováváme s ní svůj kontakt jako s živou součástí každé lidské existence. A není jiné cesty
než takto prostřednictvím výběrově zredukovaného obrazu minulosti, protože celek minulosti
už je nám nedostupný.
Autorka by možná řekla nikoliv zredukovaného, nýbrž zmanipulovaného obrazu. Má
k takovému jednoduchému politickému čtení pramenů trochu sklony. Jako by někde seděli
nějací úředníci mocenského aparátu s úkolem falšovat dějiny. Ne že by se jí v případě
komunistického Československa nedalo dát částečně za pravdu, ale tak banální to přece jenom
není. Ideologická intence se v dílech neobjevovala jen na základě tlaku schvalovacích orgánů,
někdy byla i spontánně sdílena samotnými tvůrci, navíc filmové dílo jako takové je založeno
velmi silně na tzv. delegovaném autorství, tedy kanálů, jimiž přitéká do díla nějaká tendence,
je rozhodně celá řada. Autorka shledává u Krejčíka a Vávry mezerovitost ve zobrazení
odsunu, konstatuje idylizaci tématu etc. a celkově naznačuje jejich zakrývání objektivní
skutečnosti. Neboli: implicitně od nich retrospektivně požaduje, aby dané téma naplno
rozbalili, a protože tak neučinili, o něčem to vypovídá – o manipulaci, politickém tlaku, o
politické zakázkovosti obou filmů. Třeba obecně ano, ale v konkrétních detailech mohla být
spousta věcí úplně jinak.
Položme si podvratnou otázku: proč by měly vlastně tyto filmy vytvářet objektivní,
pravdivý obraz odsunu? Vždyť je to přece fikce a všichni to víme. Proč historikové tak rádi
mluví nad filmy o falšování dějin a mají sklon vnímat to jako morální selhání jejich tvůrců?
Abychom mohli něco označit za falšování dějin, musíme znát pravdu o dějinách. Známe ji?
Inu, neznáme, jen nějakou jejich interpretaci za pravdu momentálně považujeme a tímto
prizmatem – takže zcela ahistoricky – posuzujeme Krejčíka roku 1947 a Vávru roku 1952.
Odpovídala jejich tehdejší znalost odsunu tomu, co víme my dnes? Jistěže ne. Jde tu
samozřejmě o divácký proces pravdivostního hodnocení díla podmíněný „smlouvou“, kterou
dílo s divákem uzavírá na svém počátku poskytnutím klíčových informací o modu vnímání
díla (žánr, typ narace apod.). Další komplikující faktor jsou stylové konvence, které s sebou
vždy nesou nějaké stylizační zásahy do obrazu skutečnosti (masky, kostýmy, casting
zahrnující i volbu lidských typů, architektura a scénografie, práce kamery, komponování
obrazu, zasvícení scény). Tvůrci nové vlny vnímali o deset let později tyto konvence jako
falešné, ba lživé (výrok Věry Chytilové). Byly opravdu falešné a falšující? Jak se prodrat
k poznání nějaké doby skrze filmový styl?
Chci tím vším jenom naznačit, že nikoliv umělecký obraz historických dějů musí
usilovat o jejich komplexní zachycení (protože to jednak nejde a jednak má k dispozici
symbolickou zkratku), to badatel musí při práci s pramenem, jako je film, pracovat s ambicí
po jeho komplexním informačním vytěžení, protože my s žádnou symbolickou zkratkou při
analýze pramene pracovat nemůžeme. Vyjadřuji tu pocit jisté neuspokojenosti z předložených
analýz, jež mají pro mne podobu jen jakéhosi analytického náčrtu, z něhož jsem se ale nic
nového nedozvěděl. Rozhodně by bylo žádoucí věnovat se mnohem důkladněji produkční
historii jednotlivých filmů, ale i širším kontextům tématu odsunu v jednotlivých dobách.
Skutečnost, že tu nad Vláčilovou a Körnerovou Adelheid nepadne ani zmínka o celé sérii
revizionistických filmových obrazů moderních dějin v šedesátých letech, je na pováženou.
Mám na mysli filmy, jako Smrt si říká Engelchen, Obchod na korze, Ostře sledované vlaky,
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Ať žije republika!, Noc nevěsty, Kočár do Vídně, Skřivánci na niti, Ohlédnutí, Stud, Spalovač
mrtvol, Žert, Všichni dobří rodáci, Maraton, Ucho, Smuteční slavnost.
Z několika stran svých poznámek při četbě práce výběrově vyjímám:
– autorka někdy vypálí od boku zobecnění, že se jeden až zachvěje: s. 67 –
v souvislosti se Vsí v pohraničí se objeví vyjádření „tradiční filmový styl navazující na
realistickou tradici“ – hovořit o nějaké realistické tradici českého meziválečného filmu, mělali toto autorka na mysli, bych si opravdu netroufal; s. 117 – pro dobu konce šedesátých let
bylo prý příznačné, že byla díla určena spíše intelektuálnímu publiku – pohled na soupis
produkce skýtá poněkud jiný obraz a o šedesátých letech platí obecně, že je profiluje primárně
otázka žánrů (tedy žánrová produkce), rozmach televize a mohutný rozmach popkultury
vůbec, nová vlna je spíše tak trochu okrajová záležitost, která se jen těší obrovské medializaci
a publicistickému zájmu (ostatně stejně jako třeba meziválečná avantgarda)
– dobové ohlasy autorka jen nechává zaznít, aniž by se pozastavovala nad tím, kdo je
autor a co za periodikum jej otisklo, tj. neprovádí kritiku kritiky; u Vsi v pohraničí by mě byl
kupříkladu zajímal postoj Jiřího Brdečky ve Svobodných novinách, tedy příčetného a
vnímavého autora ve snad jediných novinách, které ještě vzdorovaly všeobecné glajchšaltizaci
tisku
– stejně tak nelze mechanicky argumentovat nějakým výrokem tvůrců, zde Vávry a
Krejčíka; Krejčík byl dramatický vypravěč a manipulátor režírující každého a všechno kolem
sebe, jeho svědectví o Vsi v pohraničí je nutno brát s velkou licencí; mimochodem vícekrát je
zmíněno, že Ves v pohraničí byl film na zakázku, čí?, tady mi zrovna ta produkční historie
chybí
– dala se více vytěžit vskutku nemotorná obrana tvůrců Habrmannova mlýna a
mimochodem floskule „podle skutečné události“ je v kinematografiích celého světa hojně a
věru filištínsky využívána
– s. 68 – žádná česká armáda neexistovala, pouze Československá lidová armáda, to
by autorce vrchní velitel ČSLA Alexej Čepička jen tak neodpustil
– s. 48 – Adelheid nebyl trezorový film, zůstal v distribučním okruhu C, tedy
v nabídce pro filmové kluby, kde jej bylo možné i v sedmdesátých letech vidět
– autorka vnímá, zda se ve filmech mluví spisovně či hovorově, což nutno ocenit,
jenom jde ale opět dílem o záležitost dobové filmově herecké konvence; herci jsou
mimochodem čistě fonetickými prostředky schopni i při zachování spisovného jazyka navodit
dojem nekultivované, hrubé mluvy
– s. 94 – citován Staněk 1991, ale v seznamu literatury chybí
– s. 105 – citován Ptáček, ale jde o citaci textu Terezy Dvořákové, jejíž jméno tak
zůstalo zcela utajeno, Ptáček byl pouze editor
– s. 115 – v souvislosti s Nástupem se píše, že tehdejší doba si žádala ničím
neposkvrněný obraz sovětských osvoboditelů; to je příliš žurnalistické vyjádření, protože
doba si nic takového nežádala, to vyžadovaly opravdu konkrétní mocenské instituce, jinak
v roce 1949 vznikl třeba Škvoreckého román Zbabělci (vyšel až v roce 1959) či Žákova
skvělá dvojrománová maloměstská freska Konec starých časů a Na úsvitě nové doby (vydáno
až v roce 1990)
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Podtrženo sečteno četba disertační práce Ireny Řehořové mi upřímně řečeno mnoho
nových poznatků nepřinesla, což není zrovna povzbuzující zjištění. Nepřestává ve mně
vzbuzovat údiv, že se autorka vydala za tak skromným badatelským cílem. Chápu disertační
práci jako žánrový formát pro suverénní vykročení do akademického prostoru v mimoškolním
prostředí. U této práce jsem měl dojem spíše badatelského setrvání v chráněném teritoriu
školy se svědomitým plněním zadaných úkolů než zvídavé badatelské výpravy do neznáma.
Třeba se mýlím. I přes zmíněné výhrady však považuji tento text s interdisciplinárními
ambicemi za text naplňující požadavky kladené na disertační práci a doporučuji jej
k obhajobě.

V Praze 2. 6. 2016

doc. PhDr. Ivan Klimeš
Katedra filmových studií FF UK
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