Poetika českéhofilmu - realizace
dávného projektu
Kniha Poetika českéhofilmu,kterou v tradičníšedégrafické úpravě vydalo Nakladatelství AMU' je dílem Jana Kučery (1908-19z7)' ale zároveň také Jana Svobody (*1940), Jan

Svoboda se osobností a mnohostrannými aktivitami Jana Kučery, teoretika, kritika, pedagoga i filmového tvůrce, soustavně zabývá po řadu desetiletí' přičemžnesporný vrchol jeho

badatelského úsilípředstavuje rozsáhlá monografie Sklqdbq
o řÓd z roku 2007.01 Svoboda zde mj. upozorňuje na teoretické úvahy a analytické články o českých filmech ze sklonku
šedesátých let (a o jednom filmu slovenském, Jakubiskovu
snímku Zbehoviq o pútnici t1968])' které Kučera uveřejňoval
ve Filmu o době v letech 1969-1970, a na autorův projekt
jejich souhrnné publikace pod názvem Poetikq českéhofilmu,
jenŽ ovšem v neutěšených podmínkách nastupující tzv. normalizace nebyl - resp. vzhledem k tematice článkůnemohl

být - realizován (dvě z napsaných analýz nesměly být otištěny
ani časopisecky a čtenáři se s nimi seznámili aŽ v roce 1990).
Takřka deset let po vzniku monografie se Janu Svobodovi podařilo tento Kučerůvprojekt rekonstruovat a uskutečnit.
Svoboda doprovodil Kučerovy texty důkladným úvodem.
posuzování
knihy je tak namístě jednak si povšimnout poPři
doby tohoto Úvodu, jednak se zaměřit na otázku, zda, resp. čím

je společnévydání článkůvzniklých skoro před půlstoletím
v dnešním odborném kontextu přínosné a uŽitečné(a také zda
případně něco ztrácejí ve vztahu ke svým původním otiskům).
Téměř čtyřicetistránková stať Jon Kučero a jeho poetikq (s.7_43) pochopitelně ve výrazné míře čerpá z dřívějšíSvobodovy monografie, některé jednotlivé formulace do ní přešly

v takřka doslovné podobě. Poznatky a závěry, které byly obsaŽeny v monografii' jsou přitom selektovány a kondenzovány
tak, Že stať bezpochyby velmi dobře plní svou základní funkci,
tedy poskytuje čtenáři východiskovou orientaci a představuje
mu Kučerůvpřístup k teorii a analýze filmu. Po přehledu Kučerovy Životní a odborné dráhy a hlavních rysů jeho koncepce
filmové skladby následuje kapitola o pojímání poetiky filmu
u různých badatelů i reŽisérůa speciálně u Kučery. Závérečná
část stati pak rekapituluje historii projektu, který nyní byl konečně realizován. Text ovšem obsahuje i prvky' které přinášejí
doplnění a obohacení dřívějšíchvýkladů. PřihlíŽí se k novější
literatuře věnované probíraným tématům,například se poukazuje na závéry dalšíchbadatelů, kteří se zabývali stejnými filmy jako Kučera. Druhý závaŽný aspekt představuje zvýraznéné
přihlíŽení k širšímuteoretickému rámci; autor soustavně a soustředěně upozorňuje na pozoruhodné korespondence a analogie mezi Kučerovými přístupy a pojmově terminologickými
soustavami rozvinutými dalšímibadateli. Jednotícíperspektivu přitom zajišťuje dŮraz na,,strukturálně sémiotické tendence" (s. 42) a na jejich ,,rozptýlené" přetrvávání v současných
koncepcích výzkumu. Načrtává se tak linie od sémiotických
reflexí šedesátých let ke kognitivně neoformalistickému směru či ke kognitivní naratologii. Zmínku si zaslouŽí fakt, Že se
přitom mj. upozorňuje i na mnohdy opomíjené, avšak nesporně
významné práce polských vědců, resp. spíše vědkyň (zvláště
Alicje Helmanové). Na okraj ještě dodejme, Že by zde asi bylo
namístě připomenout téŽ (předtím v monografii zmíněnou) pa-

ralelu mezi Kučerovým pojetím skladby záběrů jako řetězce

otázek a odpovědí a tzv. erotematicwm (tj. na vyvolávániotá_
zek založeným) modelem vyprávění Noěla Carrolla.::
Pokud jde o práce Jana Kučery, které tvoří jádro publikace, je - pragmaticky vzato - důleŽitéuŽ to, Že se na ně po
letech upozornilo a Že jsou díky shromáŽdění v jednom svazku dobře přístupné. Na druhé straně nové zveřejnění podněcuje k zamyšlení nad tím, co znamenaly v době svého vzniku.
(Mohu-li si dovolit osobní poznámku: vzpomínám si, jak tehdy výrazně podněcovaly můj zájem o film a jak jsem napjatě
očekával dalšíKučerovy texty, i kdyŽ jsem jim ve svých patnácti letech mohl rozumět jen zčásti a určitě jsem je chápal

spíšepovrchně.)
Realizace Kučerova projektu také dokládá, Že vskutku
jde o uspořádaný a promyšlený celek, byť původníplán nebyl zcela naplněn (k přípravě několika ohlášených analýz autor
vzhledem ke změně společenskésituace, která znemoŽnila

jejich otištění, patrně vůbec nepřistoupil). Rozbory jednotlivých filmů (celkem devíti), jeŽ na sebe navazují a vzájemně se
doplňují, jsou rámovány na jedné straně obecně metodologickým a moŽno říci návodovým příspěvkem ,,Nač dbát při zkoumání filmového díla", na druhé straně genologickou úvahou
,,Film mezi dramatem a epikou", která shrnuje a systematizuje otázky, jichŽ se Kučera předtím na řadě míst dotýká'
Konečně společnéuveřejnění článkůpodněcuje k tomu,
abychom si uvědomili, jaké jsou význačnérysy Kučerova pojetí otázek poetiky filmu, které koncepty, témata a postupy
se v textech opakovaně vynořují a jakým způsobem autor své
výklady buduje. Celkově články bezpochyby plně odpovídají
dobovému stadiu vývoje odborného myšlení o filmu. Autor se
s opřením o tradici strukturalismu zapojuje do tehdejšího Úsilí
o konstituování sémiotiky filmu (současně však toto směřování s kritickou distancí hodnotí). Pojednává tak o základních
stavebních jednotkách filmu, o strukturních vztazích v rámci
filmového díla, relacích mezi pravidly a o jejich narušování či
genezi, resp. modelaci významů. Rázu reflexí tehdejších sémiotiků filmu odpovídá rovněŽ sklon k určitémetaforičnosti; objevují se zmínky např. o ,,spisovném" a ,,hovorovém" stylu nebo
o územních a sociálních nářečích v kinematografii (s. 55). Vedle
toho povaha Kučerových textů souzní s obratem k podrobným
analýzám filmů spojeným s důrazem na metodologické aspekty
těchto analýz, který se uplatňuje právě od konce šedesátých
let (lze připomenout např. práce Raymonda Belloura).
V souladu s autorovým zakotvenÍm v českémstrukturalismu je pro Kučerovy ar11lýzy příznačné,Že se nevyhýbají
pohledu ,,ze stanoviska autora, který chce něco vytvořit, něco
určitéhoco do smyslu a formy" (s' 46). Kučera probíranéfilmy vŽdy vztahuje k tvůrčímkoncepcím jejich reŽisérů(Juraje
Jakubiska, Vojtěcha Jasného, Otakara Vávry, Jaroslava Papouška, Věry Chytilové, Pavla Juráčka atd.),03 i kdyŽ zároveň
důkladně zkoumá i podíl spolupracovníků, zvláště kameramanů či hudebních skladatelů. Výklady o tematické výstavbě
filmů (postavy, ztvárněné události, struktura děje) ve spojení
s rozborem uplatnění rozmanitých prostředků a postupů (výrazná pozornost je věnována např. vyuŽití barvy) zpravidla vyúsťujíve snahu o postiŽení určitéhojednotícího svorníku, který
sloŽky díla spíná do provázaného celku. Např. Juraj Jakubisko
podle Kučery
lidské dění jako neustálý' proměnlivý.
',ukazuje
stále vpřed se deroucí proud lidské energie" (s. 76)' Klodivo
no čorodějnice (r. Otakar Vávra, 1969) směřuje ,,k zabstraktnění toho, co se divákovi smyslově podává, k absolutizaci lidského údělu" (s. 96). Jan Svoboda hovoří v této souvislosti
o konceptu sémantického gesta (s' 28-34), i kdyŽ v analýzách
se s tímto pojmenováním přímo nepracuje. Na druhé straně
Kučera často vyzdvihuje také subjekt (modelového) diváka.
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Noě| Carro|l, ,,Síla filmu". ln: Vlastimil Zuska (ed'), sborník filmo'
vé teorie l' Angtoomerické sťUc.e' Praha: Český filmový Ústav 199]-.
s. 69-70.

01 Jan svoboda, Sklodbo o řód' ČeskÝ teoretik filmu o televize Jon
KUčero. Praha: Národní fi|mový archiv 2007'
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IlcKy Korektor zielÍTre zpusobíl. Že se misto proslulého doktora Coligoriho setkávárne s názvem mésta Cogliori (s. 145).

obdobné nedopaťeni se ostatně projevilo i ve Svobodově
Úvodní stati, kde se z prďvédecké Íáze myšlení o filmu stala

Íáze přírodovědeckó (s. 43).
Srovnávání časopiseckých vydání a knihy nás můŽe přivést také k uŽ uvedené otázce, zda texty v nové edici něco
"ztratily", a zda tedy stojí za to vracet se k časopisům. Skromná
kniŽní publikace postrádá jednu sloŽku, byť doplňkovou, totiŽ
obrazov1i materiál. Četnéfotografie z probíraných filmů, které Kučerovy analýzy původně doprovázely, sice nebyly, jak je
tomu mnohdy v současných pracích, přímo propojeny s podávaným ýkladem, mohly však konkretizovat některé jeho aspekty (např. vzhled a oblečeníčlenůrodiny Homolkových nebo
znázornění prostoru bez horizontu ve filmu ovoce stromů rojských jíme [r. Věra Chytilová, 1969]). Analýza zmíněnéhodíla

tl Jan Kučera, Poetiko českéhofilmu. Praha: Nakladatelství
AMU 2016,
218 s. ISBN 978-80-73St-415-6.

pojímá utváření smyslu filmu jako výsledek interakce mezi
podněty poskytovanými dílem a divákovou interpretační aktivitou a snaŽí se popsat předpokládané Úkony realizované

procesu porozumění (např. s. 156, 168).
Propojenost jednotlivých článkůposiluje fakt, Že se analýzy opakovaně opírajío soubor polarit, jejichŽ prostřednictvím
jsou filmy charakterizovány. Proti sobě tak stojÍ autenticita,
,,kopie skutečnosti", ,,obyčejný Život,, (s. 157) a styliza ce, jeŽ
bývá spojena s alegoričností,současnost a ztvárnění historie, které je ovšem vŽdy determinováno současnými problémy
a přístupy, v oblasti tematické výstavby pak dramatičnost,
jeŽ je zaloŽena na aktivním, zacíleném a objektivními silami
vynuceném jednání, a epičnost projevujÍcí se volným přičleňováním prvků. Dalšívýznačný společný rys představuje autorova tendence neomezovat výklad na imanentní rozbor filmů,
nepojímat je jako do sebe uzavřené celky, ale soustavně přihlíŽet (pro porovnání či vysvětlení) ke kulturnímu a historickému
kontextu. Texty jsou tak prostoupeny poznámkami o literatuře, divadle, folkloru, mytologii a rovněŽ - se zvlášť závaŽným
dosahem - o výtvarném umění; v mnoha záběrech Kladivq no
čorodějnice Kučera nachází citace různých výtvarných stylů
či konkrétníchma|ířských děl (s. 95-94). Jako východisko pro
pochopení tohoto filmu zahrnuje do analýzy také rozsáhlou
pasáŽ o dějinách a praktikách inkvizice (s. 86-88). Tyto Úseky
sice někdy vedou k určitémukompozičnímurozvolnění textů,
přitom však jsou v naprosté většině případůfunkčnía dokládají autorův neobyčejně široký rozhled.
Edičnípřípravě Kučerových článků byla věnována nemalá pozornost. Texty byly jazykově přehlédnuty' bibliografické
údaje byly doplněny a zpřesněny; zatímco Kučera při citování
často sám překládal z originálních textů, nové vydání dodává
ještě verze z publikovaných českých překladů. Přesto se' pokud jde o korektnost jazyka, nepodařilo uhlídat úplně vše a někde se oproti původnímu otisku objevují i nové chyby. Hlavně
jde o uŽívánítzv. diakritických znamének. V knize tak můŽeme
jich byt mnoho' (s. 68),
číst
"můŽe
"jakési barevně staccato(s. 80),
['..] je střídavévŠední[...] i rafinovaný". Automa"oděv
V

Věry Chytilové byla navíc spojena s ukázkami hudební partitury k filmu od Zdeňka Lišky. NáleŽitě vzdělaný čtenář si tedy
mohl ověřit alespoň některá tvrzeníze široce pojatých rozborů
podoby a funkcí hudby v tomto filmu.
Vedle edice už známých textů přináší Poetiko českého
filmu ještě text dosud v zásadě neznámý. Jako dodatek byl do
ní zařazen Kučerůvčlánek ,,Účtování pro zítřek (1964-1967)"'
původně napsaný pro svazek Československé vlastivědy věnovaný fotografii a filmu, na němŽ se Kučera podílel i jako
vědecký redaktor (s. 195-210). Hotová sazba knihy byla na počátku sedmdesátých let rozmetána, a článek je tak veřejnosti
předloŽen poprvé. ,,Účtování pro zítřek,, se od předchozích,
analyticky a teoreticky pojatých textů zřetelně odlišuje. Jde
o popularizačnísouhrnný přehled' který někdy sahá k obraznému vyjadřování a k esejistickým, či aŽ Žurnalistickým, málo
obsaŽným formulacím (,,opájela se nevyčerpatelným bohatstvím druhů a proměnlivostí forem smysly postřehnutelného
světa" [s. 208]). Na druhé straně je článek bezpochyby zajímavý tím, Že načrtává a hodnotí vývoj českékinematografie
v její ,,hvězdné etapě" a ve zkratce charakterizuje významné
tvůrce i filmy. Pozornost můŽe vzbudit autorovo stanovisko,
pod|e něhoŽ díla z roku 1967, která jsou obecně Vysoce ceněna (mj. Hoří, mi ponenko [r. Miloš Forman]' Marketo Lozarovi [r. František Vláčil]), uŽ nejsou objevná, protoŽe ,'jen,,
rozvíjejÍ předtím zavedené postupy (s. 205). Zároveň článek
svým soustředěním na období kolem poloviny šedesátých let
poskytuje určitý podklad k tématům, jež probírá hlavní část
knihy (filmy zde analyzované pocházejí z let 1968 aŽI97O).

Publikace článku kdysi připraveného pro nevydanou

Československou vlastivědu vyvolává vzpomínku na dalšíKučerovu práci, která by si moŽná zaslouŽila, aby se na ni upozornilo a aby byla uvedena do čtenářského oběhu. Filmovó
poetiko 7., zaloŽená na přednáškách ze semináře filmových
klubů v Písku v roce 1972, je k dispozici jen jako interní rozmnoŽený strojopis.oa Kučerovy výklady o dvou klasických filmech jsou jistě dost poznamenány dobovou situací, na druhé
straně zde však měl autor asi největšímoŽnost rozvinout svou
schopnost důkladnéa soustavné analýzy prostředků a postupů uplatněných ve filmovém díle. Mnohé pasáŽe tohoto textu
jsou nepochybně stále podnětné a instruktivní.
Vrátíme-li se ale k Poetice českéhofilmu, mŮŽeme na
závěr konstatovat, Že jde o potřebné a důstojnépřipomenutí a zpřístupnění díla klíčovéhopředstavitele českéteorie
a analýzy filmu. I kdyŽ přetištěné studie vznikly před několika
desetiletími, nejsou jen jednou z poloŽek v historii oboru, ale
působí jako aktuální zdroj poznatk
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výzva k přemýšlení.o5

X Petr Mareš
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Jan Kučera, FilmovÓ poetiko 7. René Cloir: sloněný kbfu]k

s' M. Ejzenštejn: lvon HroznÝ.
ých kÍubů 1973.
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